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Ordförande har ordet 

27 februari 2016 

Tack för två inspirerande och spännande år som ordförande i Uppsala Läns Bildningsförbund.  

Jag har fått möta så många kunniga och engagerade människor i det viktiga folkbildningsar-

betet. Hälsoskäl gör att jag nu lämnar ordförandeskapet vid årsmötet 2016. 

Erfarenheten av att se hur fint studieförbunden och folkhögskolorna kompletterar varandra i 

samverkan i ULBs verksamhet, bär jag med mig.  

Den globala situationen med krig och terror har förvärrats och påverkar inte bara det nation-

ella och regionala arbetet utan även det lokala folkbildningsarbetet. 

Statsmakten har ytterligare tillerkänt folkbildningen dess värde genom att ge uppdrag och utö-

kat statsbidrag för att klara samhällsuppgifter i integrationsarbetet för nyanlända genom 

svenska- och samhällsundervisning. 

2015 har också inneburit förändring i ULBs interna arbete, dels att vice ordförande med 20 

års erfarenhet av ULB slutade, då hon gick i pension i början av 2015. Dels att vår länsbild-

ningskonsulent gick till nytt arbete 1 mars 2015.   

Ett intensivt rekryteringsarbete inledde 2015 och fortsatte då biträdande länsbildningskonsu-

lent meddelade att hon skulle gå på föräldraledighet i augusti. Under några månader upprätt-

höll bitr. länsbildningskonsulent ULBs kansliarbete med 25 % utökad tjänst, innan vi kunde 

välkomna nya tjänsteinnehavare. Verksamheten har med dessa personers goda arbete rullat på 

mycket fint.  

Annat nytt som uppstått under perioden har varit att två av våra medlemmar framfört att jävsi-

tuation kan föreligga, då landstinget är huvudman för dem och samtidigt bidragsgivare till 

ULB. I skrivande stund vet vi att de önskar vara kvar som medlemmar, men inte ingå i styrel-

sen utan adjungeras. Att de ingår i ULB är värdefullt och vi känner naturligtvis glädje över att 

de väljer att vara kvar som medlemmar. 

Annan diskussion som uppstått under de senaste två åren är att de tre Samstudgrupper som 

finns, en för Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner, en för Enköping, Heby och Hå-

bos kommuner och en för Uppsala och Knivsta kommuner, funderat över sin arbetsform. Idag 

drivs de i föreningsform, men överväger att i framtiden arbeta i arbetsgrupper för att bl.a. mi-

nimera onödig administration och få mer tid för det lokala folkbildningsarbetet. 

Jag vill rikta ett STORT TACK till styrelse och anställda för min tid bland er. Lycka till i fort-

sättningen med det viktiga folkbildningsarbetet! 

 

Britt-Marie Fredriksson, ordförande   
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Verksamhetsinriktning 
fastställd vid årsmötet 2014 

Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i 

Uppsala län. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samverkan, erfaren-

hetsutbyte och utvecklingsarbete. Medlemmar är för närvarande studieförbund, folk-

högskolor och länsbibliotek. ULB har funktionen av regional kunskaps- och kommu-

nikationscentral för länets folkbildningsorganisationer. 

 

Folkbildning och dess roll i samhället 

Demokrati 

En stor del av folkbildningsarbetet genomförs i nära samverkan med en mängd folkrö-

relser och andra organisationer med skilda inriktningar och som antingen är medlem-

mar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor. Folkbildningens nära koppling 

till civilsamhällets föreningar och nätverk är en styrka. Den ger verktyg för demokrati-

utveckling och bidrar till att människor tar initiativ till att påverka samhället. De sam-

lade effekterna är stora, dels för enskilda personer, dels för föreningslivet och sam-

hället på lokal, regional och nationell nivå. 

 

Kultur 

Folkbildningens alla organisationer utgör viktiga aktörer för att bredda intresset för 

kultur och för att öka människors delaktighet. Kulturarvet värnas och förs vidare och 

här erbjuds människor möjligheter till eget skapande. Kulturupplevelser är viktiga för 

alla oavsett var man bor och genom folkbildningen kommer även arbetstillfällen för 

kulturarbetare av många slag, amatörer såväl som professionella. 

 

Folkhälsa 

Utanförskap och låg utbildningsnivå innebär hälsorisker. Folkbildningen når och akti-

verar många människor och kan därför göra betydande insatser för folkhälsan. Den ger 

människor med olika bakgrunder och erfarenheter möjlighet att mötas, att känna del-

aktighet, uppleva och utöva kultur, förkovra och bilda sig. Tillfredsställelsen av dessa 

behov är viktiga för människors mentala och fysiska hälsa. 

 



 
5 

 

Uppsala Läns Bildningsförbunds huvuduppgifter  
 

 Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt folk-

bildningsarbete  

 Skapa respekt och tillit för det demokrati-, kultur- och folkhälsoar-

bete som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället 

 Göra folkbildningen synlig och tydlig genom att föra ut dess resultat 

 

 

Uppsala Läns Bildningsförbunds funktioner och arbetsformer  
 

ULB mötesplatsen  

Uppsala läns folkbildningsorganisationer har en enda mötesplats, nämligen i sin sam-

verkansorganisation Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB). Här och endast här 

skapas i samarbete möjligheter att gemensamt utveckla och stärka folkbildningen. 

 

Folkbildningens gemensamma krafter är fruktbara och skapar mervärde i arbetet, tack 

vare bredden, variationerna och de skilda kompetenserna. Genom samarbete och sam-

verkan ska vi arbeta med kvalitetsutveckling av folkbildningsverksamheten. Vi ska ha 

ett samordnat och utvidgat etikarbete, som utvecklas genom både interna och externa 

kollegiala diskussioner. Via ULB finns även en gemensam direktkoppling till centralt 

etikarbete inom Folkbildningsförbundet. Av vikt är även att ha en gemensam plats för 

vår interna kommunikation, vilken via mötesplatsen ULB går i alla led i organisation-

erna, lokalt, regionalt och centralt.  

 

ULB och omvärldskontakterna 

ULB arbetar för ett framgångsrikt folkbildningsarbete i länet. För att utveckla arbets-

metoder och arbetsinnehåll är det viktigt att gemensam bevaka och informera om bi-

dragsgivarnas och omvärldens syn på folk-bildningen samt även att gemensamt ta sig 

an de utmaningar som hela tiden uppstår. Arbetet skall vara strukturerat och kräver 

kompetens, närvaro och ekonomiska förutsättningar. 

 

I arbetet samverkar ULB:s kansli, arbetsutskott och styrelse. ULB deltar även i andra 

mötesplatser för t ex kultur och andra samhällsfrågor. 
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2. Stärka förutsättningarna för ett  
kvalitativt och framgångsrikt  
folkbildningsarbete 

ULB Mötesplatsen 

ULB aktiverar och stödjer både det regionala och det lokala samarbetet inom Uppsala 

läns folkbildning. Detta sker bland annat i form av seminarier, diskussioner och erfa-

renhetsutbyte kring aktuella frågor. En del av detta sker inom ramen för styrelsearbe-

tet. Under 2014 har ULB genomfört nedanstående arrangemang i anslutning till styrel-

sens möten. 

På AU-möte den 10 mars medverkade Sakıp Murat Yalçın och Jonna, projektsamord-

nare för Kulturernas Karneval, informerade om årets karneval och önskade att folk-

bildningen, genom ULB och studieförbunden, deltar i karnevalen. 

På ULB:s ordförandemöte i april var Kent Johansson, vice ordförande Indelningskom-

mittén, Finansdepartementet samt Catharina Blom, Regiondirektör, Regionförbundet 

Uppsala län inbjudna för att berätta om regionaliseringsprocessen i och med att Upp-

sala Läns Landsting bildar region den 1 januari 2017 och den pågående statliga utred-

ningen som väntas föreslå att Sverige inom några år ska indelas i storregioner. 

 

På styrelsens heldag på Wiks folkhögskola den 9 september medverkade Monica Sö-

derström från Regionförbund Uppsala som berättade om regionförbundets arbete med 

bland annat kompetensförsörjning samt Pernilla Söderblom, Studiefrämjandet, ambas-

sadör för Världens största musikfestival som informerade om planeringsarbetet av den. 

ULB:s arbetsgrupper 

Redaktionsråd 
Redaktionsrådet är ett nätverk av medlemmarnas kontaktpersoner för det gemen-

samma nyhetsbrevet FOLKBILDNINGSNYTT. Gruppen har träffats i oktober 2015 

och då fattat beslut kring nya riktlinjer för nyhetsbrevet samt planerat kommande ut-

givning. Gruppen är ansvarig för att bidra till innehållet i nyhetsbrevet från respektive 

organisation. 
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Kultur i vården 
Studieförbunden har en arbetsgrupp som arbetar med Kultur i vården-frågor i samar-

bete med Landstinget och kommunerna i Uppsala län. 

 

ULB:s Etiska råd 
ULB:s Etiska råd har träffats en gång under året för att planera upplägget för de utbild-

ningar och diskussioner kring aktuella etikfrågor som enligt UBL:s handlingsplan ska 

genomföras årligen. Kvalitets och etikfrågor diskuteras kontinuerligt i Samstudgrup-

perna och i ULB:s styrelse. En utbildningsdag kring kvalitét och etik planeras genom-

föras under 2016.  

ULB:s Etiska råd har under 2015 bestått av Charlotte Backlund, Bilda, Kristina Rosen, 

NBV och Corizandy Gonzalez, Folkuniversitetet. 

 

 

Lokalt samarbete studieförbunden 

ULB har uppdraget från länets tre lokala samarbetsorgan för studieförbunden, Sam-

stud Enköping Heby Håbo, Samstud Norduppland och Samstud Uppsala Knivsta, att 

samordna Samstudgrupperna kring möten och verkställa beslut, exempelvis att ta fram 

information och organisera gemensamma arrangemang. ULB har även hand om det 

administrativa arbetet och ekonomin och sammanställer verksamhetsberättelser och 

bokslut. 

Samarbetsklimatet inom studieförbundens tre lokala samarbetsorgan är gott. Arbetet 

präglas av olika insatser för att visa på folkbildningens betydelse och vikt i samhället. 

Möten med kommunernas tjänstemän och politiker kännetecknas av en positiv anda 

och intresset för en fortsatt kontakt är ömsesidigt både från studieförbundens och kom-

munernas sida.  

Under hösten 2015 har studieförbunden fått extra statsbidrag för att kunna anordna 

språkträning och samhällsinfo för asylsökande personer.  

Många olika verksamheter har dragit igång under hösten och behovet är stort. De olika 

Samstudgrupperna har arbetat aktivt med denna fråga och arbetet fortsätter under 

kommande år. 

Samstudgrupperna har hittills bedrivits i föreningsform. Under de senaste 2 åren har 

samtal förts om att överge föreningsformen till förmån för en friare och mindre tung 
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administrativ arbetsform. ULBs styrelse har beslutat att rekommendera samstud-

grupperna att överge föreningsformen till förmån för en friare och mindre tung admi-

nistrativ arbetsform och istället anta formen som arbetsgrupp med en sammankallande, 

samt att fortsätta utveckla det värdefulla lokala folkbildningsarbete man gör. 

 

Kort om Samstud Enköping Heby Håbo 2015 

Arbetsområdet Samstud EHH utgörs av kommunerna: Enköping, 

Heby och Håbo. Under året har nio studieförbund haft verksam-

het i Enköpings kommun, sju i Heby respektive nio i Håbo kom-

mun. Vid årets slut hade studieförbunden sammanlagt, fem be-

mannade kontor i Enköping. 

Den 6 november hade Samstud EHH planeringsmöte med ULB 

angående kommunkontakter.  

Den 20 november träffade Samstud EHH tillsammans med 

ULB, Upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun. Anneli 

Fällman, förvaltningschef, Nina Halldén, Kulturchef, kultursek-

reterare, Niklas Forslund, verksamhetschef barn och unga med 

flera deltog från kommunen.  

Mötet inleddes med att ULB presenterade kansliets och Samstuds organisation och 

struktur, därefter presenterade varje studieförbund sin verksamhet. Därefter presente-

rade kommunens tjänstemän vad de har på gång bland annat inom biblioteks och ung-

domsverksamhet. Därefter diskuterades möjligheter till samverkan med kommunen i 

bland annat barn- och ungdomsverksamheten och för målgrupperna asylsökande. Stu-

dieförbunden berättade också att de gärna skulle vilja träffa flera förvaltningar i början 

av nästa år och gemensamt planera verksamhet för asylsökande och nyanlända. Beslut 

fattades om att ordna ett sådant gemensamt möte i början av kommande år. 

Heby kommun 

Studieförbunden har träffat Heby kommun var för sig i samband med de dialogmöten 

som är en del av Hebys bidragsmodell. Av den anledningen har inte Samstud EHH 

träffat kommunen tillsammans. 

Håbo kommun 

Samstud har under hösten sökt kontakt med Håbo kommun för att boka ett möte med 

Kulturförvaltningen. Det gick inte att få till ett sådant möte innan årsskiftet och beslu-

tades därför att mötet flyttas fram till våren 2016. 
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Samstud EHH har fått fortlöpande information om aktuella folkbildningsfrågor från 

ULB:s kansli under året som gått. 

ULB har producerat en folder om Samstuds verksamhet i Enköpings kommun ”Möten 

som utvecklar Enköping 2014”. Under verksamhetsåret har foldern delats ut till arbets-

marknadsenheten, utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden samt kommun-

styrelsen, upplevelseförvaltningen och upplevelsenämnden på Enköpings kommun.  

 

Samstud EHH har haft tre sammanträden (23/6, 17/9, 15/12) samt ett årsmöte den 14 

april, samt ett planeringsmöte kring kommunkontakter den 6 november. 
 

Magnus Andersson (Sensus) har varit ordförande för Samstud EHH fram till årsmötet 

den 14 april 2015. Emma Andrén (NBV) valdes då till ny ordförande för Samstud 

EHH och har varit ordförande under resterande delen av 2015. 

 

Kort om Samstud Norduppland 2015 
Arbetsområdet Samstud Norduppland utgörs av kommunerna: Tierp, Älvkarleby och 

Östhammars. Under året har åtta studieförbund haft verksamhet i Tierps kommun, sju i 

Älvkarleby respektive sex i Östhammar kommun. Vid årets slut hade studieförbunden 

sammanlagt, tre bemannade kontor i Tierp och två i Östhammar. 

Den 6 maj träffade Samstud Nord tillsammans med ULB, kultur 

och fritid på Tierps kommun. Närvarande var Sofia Nohrstedt, kul-

tur- och fritidschef; Pia Wårdsäter, politiker (S); Ulrika Björck, kul-

tursekreterare och Fredrik Öhlund, assistent på expeditionen. 

Diskussion fördes kring hur kultur i vården kan utvecklas framöver 

samt hur programläggningen för kultur i vården samordnas idag. 

2014 skapades nya bidragsregler för studieförbunden. Den ändring 

som skett är att 25 % av bidragssumman nu kommer gå till större 

projekt som går under olika fokusområdet, demokratifrämjande 

verksamhet under 2016. Till ansökan för sådana projekt skall det 

bifogas en ansökan med en tydlig beskrivning av vad projektet syf-

tar till samt en ekonomisk kalkyl för projektet. Beslut för denna 

kommer tas till 31 januari varje år, med starta nästkommande år. 

Diskussion fördes kring studieförbundens syn på denna förändring.   

Den 3 september deltog Samstud Nord tillsammans med ULB, på integrationsbered-

ningens sammanträde i Tierps kommun. Sammankallande: Louise Pettersson, Utred-

ningssekreterare Processtöd, Tierps kommun. Integrationsberedningen är en kommu-
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nal beredning med syfte att ta fram en integrations-policy för hur verksamheter i Ti-

erps kommun kan arbeta med nyanlända. Beredningen bjöd in studieförbunden respek-

tive ULB, för att höra hur deras verksamhet ser ut gällande integration och samtala 

kring vilka samverkans möjligheter studieförbunden ser för satsningar med målgruppen 

nyanlända. Integrationsberedningen ämnar bjuda in studieförbunden tillsammans med 

andra aktörer till workshop för att diskutera mer konkreta insatser som kan göras under 

2016.  

Den 19 november hade Samstud Nord tillsammans med ULB, 

möte med Östhammars kommun. Diskussion fördes kring möj-

ligheter för samverkan mellan kommunen och studieförbunden. 

Dessa diskussioner kommer att fortsätta och fördjupas, under vå-

ren 2016.  

ULB har producerat en folder om Samstuds verksamhet i Tierps 

och Östhammars kommun ”Möten som utvecklar Tierp respek-

tive Östhammar 2014”. Under verksamhetsåret har foldern delats 

ut till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsförvaltningen, kultur- 

och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, barn- 

och utbildningsförvaltningen på Östhammar kommun. 
 
Under 2015 har Samstud Norduppland haft fyra sammanträden 

(den 22/1, 16/4, 6/5, 3/9) samt ett årsmöte den 14 april 2015.  

Gunnel Eriksson (ABF) har varit ordförande för Samstud Norduppland under 2015.  

 

Kort om Samstud Uppsala Knivsta 2015 
Arbetsområdet Samstud Uppsala Knivsta utgörs av kommunerna: Knivsta och Upp-

sala. Under året har sex studieförbund haft verksamhet i Knivsta kommun respektive 

tio i Uppsala kommun.  

Den 18 januari inbjöd Samstud UK kommunalråden, kulturnämnden och Kulturdirek-

tören till Folkbildningslunch. Lunchen öppnades med en kort inledning av Samstuds 

ordförande som inbjöd till samtal kring borden om folkbildning, studieförbundens 

verksamhet och vad som händer och sker i närsamhället och runt om i världen. Lun-

chen var uppskattad av såväl politiker som Samstuds representanter och erbjöd många 

inspirerande samtal. 
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Den 21 maj informerade Samstud UKs AU tillsammans med ULB, politiker i Kultur-

nämnden om folkbildning. Det blev ett bra informationstillfälle och bra samtal. 

Den 3 juni hade Samstud UK ett möte med Kulturförvaltningen, Uppsala. Närvarande 

var Annika Strömberg och Sten Bernhardsson, direktör, chef för kulturförvaltningen. 

Under mötet fick studieförbunden information om 

att Kulturnämnden har fattat beslut om ett samar-

betsprojekt med studieförbunden under år 2015 och 

avsatt 500 tkr för projektet. Kulturförvaltningen tog 

enligt nämndens beslut i dialog med studieförbunden 

fram kriterier som ska gälla för satsningen. Förvalt-

ningen lämnade en första delrapport vid nämndens 

sammanträde i juni 2015. Förvaltningen lämnade en 

andra delrapport från det pågående projektarbetet 

samt förvaltningens förslag till fördelning av pro-

jektmedel, den 7 september.  

Den 16 juni hade Samstud UK ett sammanträde där 

man diskuterade mötet som hållits med Kulturnämn-

den respektive Kulturförvaltningen under våren. 

Samtal hölls också om värdet av samordning och di-

alog mellan studieförbunden för att undvika merar-

bete hos var och en. 

Den 19 augusti hölls en nätverksträff på Sävja Kulturcentrum med Samstud UK, 

ULB, Kulturförvaltningen på Uppsala kommun samt samordnare för de tre olika Kul-

tur & Bildningscentrum i Uppsala. Syftet med nätverksträffen var att diskutera och 

hitta samverkansmöjligheter mellan studieförbunden och Uppsala kommun, för använ-

dandet av de sökbara projektmedlen som kommunen avsatt för studieförbunden att 

söka angående verksamhet för ungdomar/unga vuxna i ytterstad/landsbygd. 

Den 7 oktober hölls en nätverksträff på Gottsunda Kulturcentrum med Samstud UK, 

ULB, Kulturförvaltningen på Uppsala kommun samt samordnare för de tre olika Kul-

tur & Bildningscentrum i Uppsala. Syftet med nätverksträffen var att diskutera och 

hitta samverkansmöjligheter mellan studieförbunden och Uppsala kommun, för använ-

dandet av de sökbara projektmedlen som kommunen avsatt för studieförbunden att 

söka angående verksamhet för ungdomar/unga vuxna i ytterstad/landsbygd. 

Den 20 november hölls en nätverksträff på Stenhagens Kulturcentrum med Samstud 

UK, ULB, Kulturförvaltningen på Uppsala kommun samt samordnare för de tre olika 

Kultur & Bildningscentrum i Uppsala. Syftet med nätverksträffen var för att diskutera 

och hitta samverkansmöjligheter mellan studieförbunden och Uppsala kommun, för 
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användandet av de sökbara projektmedlen som kommunen avsatt för studieförbunden 

att söka angående verksamhet för ungdomar/unga vuxna i ytterstad/landsbygd. 

ULB har producerat en folder om Samstuds verksamhet i Uppsala kommun ”Möten 

som utvecklar Uppsala 2014”. Under verksamhetsåret har foldern har delats ut till ar-

betsmarknadsförvaltningen, arbetsmarknadsnämnden, kulturförvaltningen, kultur-

nämnden samt till kommunfullmäktige under 2015.  

Samstud UK har under 2015 haft fyra protokollförda sammanträden (den 21/4, 16/6, 

25/9, 27/11) samt ett årsmöte den 21 april 2015.  

Lars Häger (Studiefrämjandet) har varit ordförande för Samstud UK till och med års-

mötet 2015, därefter har Henrik Ivansson (Folkuniversitetet) varit ordförande under 

resterande delen av 2015. 

Regionalt och nationellt samarbete 

Regionalt i Kilen och Politiska Kilen 
ULB deltar aktivt i landstingets så kallade Kilen (Kultur i länet)-samarbete. Detta be-

står dels av möten där cheferna för länets kulturförvaltningar, kulturorganisationer och 

kulturinstitutioner (”tjänstemanna-KIL”) träffas för information och erfarenhetsutbyte, 

dels överläggningar mellan presidier/arbetsutskott (”politisk KIL”) från länets kommu-

ner och kulturinstitutioner. 

 

ULB aktivt i regionalt och nationellt folkbildningssamarbete 

Samarbetet med de övriga länsbildningsförbunden har fortsatt, både på regional nivå i 

Mälardalen-nätverket och landsomfattande. Detta sker inom nätverk för landets läns-

bildningsförbund som diskuterar aktuella folkbildnings- och samverkansfrågor bland 

annat med Folkbildningsförbundet.  

I oktober deltog ULB i Folkbildningsförbundets årliga verksamhetskonferens för dess 

styrelse, kansli och personal och ordförande i studieförbunden och länsbildningsför-

bunden. Årets tema var den regionala nivåns ökande betydelse och hur vi inom studie-

förbundssfären möter regionaliseringen. Från ULB deltog Anna Bjurvald. 

Länsbildningsförbunden i Sverige hade sin årliga konferens 24-25 februari. Kristina 

Båth Sågänger och Britt-Marie Fredriksson deltog. 

Länsbildningskonsulenterna i Mälardalsregionen har träffats tre gånger under året. Vid 

två av dessa tillfällen deltog även ordföranden för diskussioner och erfarenhetsutbyten. 
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Syftet är att hitta innehåll och former för ett utökat samarbete och nyttjande av varand-

ras kompetenser och erfarenheter. 

 

 

LÖK, Lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och  före-

ningslivet 

I april 2015 deltog Anna Bjurvald och Britt-Marie Fredriksson på dialogkonferens där 

Uppsala Kommun bjöd in föreningslivet i Uppsala till att diskutera det framtida LÖK-

samarbetets förutsättningar. I september 2015 deltog Anna Bjurvald på dialogmöte 

som föreningslivets LÖK-nätverk anordnade. 

 

Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakningen sker på flera olika sätt; mediebevakning, deltagande i nätverk 

och konferenser, genom personliga kontakter, samt genom andra typer av informat-

ionsutbyten och erfarenhetsutbyten. 
Kansliet har kontinuerlig kontakt med de nämnder och förvaltningar som ansvarar för 

folkbildningsanslagen i länet samt nationellt med Folkbildningsrådet, Studieförbunden 

(tidigare Folkbildningsförbundet), RIO, SKL, Kulturrådet, m fl. 

Den 15 september ULB medverkade på Folkbildningens forskningsdag: Vem äger 

din kunskap? – om folkbildning, vetenskap och praktiskt kunnande, som arrange-

rades av Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med Folkbildningsförbun-

det, Mimer, RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation), Studiefrämjandet 

samt Vetenskap & Allmänhet. 

 

24-25 november deltog ULB i konferensen och tillhörande webbinarier, Den digitala 

människan och studieförbunden anordnad av Folkbildningsförbundet. Tillsammans 

med studieförbundsrepresentanter från runt om i landet fick ULB möjlighet att ta del 

av forskare, samhälls- och medieexperter samt fördjupa sig i samtidens och framtidens 

utmaningar vad gäller digitalisering.  

ULB har också deltagit i konferensen, Forskning som förändrar den 3 december. Kon-

ferensen anordnades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Ideell 

Arena. 

ULB medverkade på den nationella konferensen Folkbildning för regional utveckl-

ing som Folkbildningsrådet i samverkan med sina medlemsorganisationer Sveriges 
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Kommuner och Landsting, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Folk-

bildningsförbundet anordnade den 8 december. 

ULB har också deltagit i flera av de RUS-seminarium som Regionförbund Uppsala län 

har anordnat under hösten 2015. Bland annat de seminarium som handlat om Kultur, 

kompetensförsörjning samt Hållbar utveckling. 

 

3. Skapa respekt och tillit för det  

demokrati-, kultur- och folkhälso-   

arbete som en aktiv folkbildning   

innebär och bidrar med i samhället 

Inspirationsdag om samarbete 

Den 5 november mars bjöd ULB och Länsbibliotek Uppsala in chefer och verksam-

hetsutvecklare i folkbiblioteken, studieförbunden och folkhögskolorna till en dag för 

inspiration och diskussion om samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folk-

bildning. Fokus låg på att förklara respektive sektors förutsättningar för samarbete. 

Detta är avgörande och måste vara steg 1 för att sedan kunna utveckla lyckade kon-

kreta samarbeten för olika målgrupper. Programmet innehöll även föreläsningen: Folk-

högskolan, biblioteket och debutanterna av Henrik Fürst, Sociologiska institutionen 

vid Uppsala universitet. Helene Lindgren från FBR informerade om det nya regerings-

uppdraget till Studieförbunden: verksamhet för asylsökande. Exempel på lokala fram-

gångsfaktorer i tidigare/pågående projekt där folkbibliotek och studieförbund samver-

kar lyftes. Föreläsningar och presentationer varvades med gruppdiskussioner om hur 

bibliotek och folkbildning kan etablera konkreta samarbeten för olika målgrupper. Da-

gen modererades av Ann Wicklund. Omkring 50 personer deltog från studieförbund 

och bibliotek runt om i länet. Utvärdering av dagen visade att deltagarna var mycket 

nöjda och hade knutit kontakter för nya samarbeten som de planerar följa upp. 
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Studiecirkeln 

Studiecirkeln är folkbildningens grundläggande verksamhetsform.  

Under 2015 har studieförbunden i Uppsala län tillsammans genomfört 8 010 studie-

cirklar i en mängd olika ämnen som samlat omkring 51 300 deltagare. Antalet del-

tagartimmar för årets studiecirklar runt om i länet uppgick till omkring 2,3 miljoner. 

I studieförbunden pågår en mängd olika studiecirklar kontinuerligt. Några av dem syns 

och hörs utåt. Andra pågår mer i det tysta. Att delta i studiecirkel är betydelsefullt för 

de som är med när det händer. Det vittnar otaliga cirkeldeltagare om.  

Vi menar att kunskap, gemenskap och kultur är viktiga beståndsdelar i varje män-

niskas liv. Studieförbunden är möjliggörare till detta. Genom att erbjuda lokaler, stu-

diematerial, ledarutveckling, föreningskunskap m.m. möjliggör studieförbunden för 

Uppsala läns invånare att engagera sig och utvecklas tillsammans med andra. De gör 

detta med hjälp av studiecirkeln som metod. 

Studieförbunden är också arbetsgivare till en rad arvoderade cirkelledare med ämnes-

kunskaper i de studiecirklar som deltagarna betalar för. Vidare är studieförbunden en 

språngbräda in i yrkeslivet för alla de cirkelledare som engagerar sig ideellt inom stu-

dieförbundens, och dess medlemsorganisationers, verksamhet. Att vara cirkelledare in-

nebär att som person utveckla sin sociala kompetens, förmåga att kunna engagera, dela 

med sig, lyssna, leda, samtala, lyfta, mm. Cirkelledaren är ofta en person som drivs av 

en vilja att förändra samhället och stärka människor. 

Kulturprogrammens betydelse 

 
I Uppsala län genomfördes 16 345 kulturprogram som samlat nästan 700 000 deltagare 

under 2015. 

Kulturverksamheten i allmänhet, och kulturprogrammen specifikt, är självklara delar i 

studieförbundens verksamhet. 

I oktober var studieförbunden i Uppsala län med och slog världsrekord genom att delta 

i den nationella satsningen Världens största musikfestival! Syftet var att lyfta och syn-

liggöra studiecirkeln och studieförbunden som möjliggörare, vilka banar vägen för 

framgångsrika svenska artister – det svenska musikundret. Musikfestivalen lyfte också 

frågorna mångfald och jämställdhet. Rekord slogs i antal scener och antal akter som 

hölls under en vecka mellan den 5 och 10 oktober. I Uppsala genomfördes spelningar 



 
16 

 

och arrangemang runt om i länet. Festivalveckan avslutades med ett gemensamt ar-

rangemang som ett flertal studieförbund anordnade tillsammans i form av en vibre-

rande kväll med livemusik på Pub 19:s båda våningar i Uppsala. 

Enligt Sara Tannås (Umeå Universitet) forskning visar att för deltagarna ger kulturpro-

grammen kunskap och nya perspektiv, skapar engagemang och påverkansmöjligheter, 

stärker människors självkänsla och inbjuder till kreativitet och eget skapande. Kultur-

programmen når människor som vanligtvis inte tar del av kulturutbudet. En förklaring 

är att många av deltagarna är aktiva föreningsmedlemmar och aktiva cirkeldeltagare. 

Då kulturprogrammen för det mesta anordnas i samverkan med dessa föreningar eller i 

anslutning till cirkelverksamhet behövs ingen anmälan och programmen äger rum i 

miljöer där deltagarna känner sig hemma. Deltagandet är dessutom ofta gratis, eller 

billigt. 

Kulturprogrammen i studieförbunden ökar tillgången till kulturarrangemang i landets 

kommuner, och breddar deltagandet. Studieförbunden arbetar för att nå ut inte bara till 

nya sociala grupper, utan även geografiskt – till befolkningen utanför centralorten. 

Utan studieförbundens kulturprogram skulle det inte finnas särskilt mycket kultur på 

många mindre orter.  

 

4. Göra folkbildningen tydlig och synlig 
genom att föra ut dess  
resultat 

www.ulb.se 
ULB:s hemsida är en viktig kanal för information om folkbildning med länkar till 

medlemsorganisationerna. I juni 2015 har vi publicerat den hemsida i Wordpress som 

påbörjades under 2014. Publicering av bilder och utveckling av hemsidan fortsätter 

under 2016. Sidan vänder sig i första hand till dem som vill veta mer om folkbildning i 

Uppsala län. Där finns rapporter, information och material av olika slag. Mer specifika 

frågor kommer ofta från politiker och tjänstemän som handlägger folkbildningsfrågor i 

kommun och landsting. De kan hitta statistik för studieförbund och folkhögskolor, län-

kar till andra samarbetsorgan och kontaktuppgifter till alla studieförbund och folkhög-

skolor. Där finns även pressinformation och korta fakta. Hemsidan presenterar även 

nyheter och inslag i olika verksamheter inom länets folkbildning. 
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Hemsidan ska vara ett nav i ULB:s kommunikations- och informationsarbete. För att 

vara det behöver hemsidan löpande utvecklas. För att lyckas i detta arbete är det avgö-

rande att hänga med i den digitala utvecklingen genom löpande kompetensutveckling 

av kansliets medarbetare. 

FOLKBILDNINGSNYTT 
Under 2015 har ULB:s nyhetsbrev om länets folkbildning, FOLKBILDNINGSNYTT, 

(FBNytt) digitaliserats och skickas nu via nyhetsbrevsverktyget, MailChimp. Under 

året har 4 nummer av FBNytt publicerats varav 2 via det digitala verktyget, Mail-

Chimp.  FBNytt redogör för hur ULB:s medlemmar med hjälp av folkbildningen, ger 

människor möjligheter till personlig utveckling och livslångt lärande samt bidrar till 

att skapa ett hållbart samhälle. FBNytt skickas till politiker och tjänstemän i länets alla 

kommuner samt landstinget och länets riksdagsledamöter. FBNytt skickas också till 

andra aktörer med intresse för folkbildnings- och kulturfrågor i länet.  

I nuläget skickas ULB:s digitala nyhetsbrev till omkring 400 personer. Det var i de-

cember 2015 som nyhetsbrevet för första gången skickades via det digitala verktyget, 

MailChimp. Fördelen med att digitalisera FBNytt var för att kunna föra statistik över 

nyhetsbrevets innehåll. MailChimp möjliggör att föra statistik över antalet läsare, anta-

let öppnade artiklar samt antalet öppnade (klickbara) länkar. Statistiken över antalet 

läsare bedöms som högt (ca 37 %). Artiklarna i FBNytt länkas till ULB:s medlemmars 

hemsidor och synliggör samt underlättar för nyhetsbrevets läsare att få information om 

vad som är på gång hos ULB:s medlemsorganisationer. Genom de klickbara länkarna i 

FBNytt kommunicerar ULB även på ett tydligt sätt vilka medlemmar som ingår i orga-

nisationen.  

 
Sociala medier  

ULB har utvecklat sin närvaro på Facebook och har 

under 2015 fördubblat antal följare. ULB har även 

ökat spridningen av de Facebook-inlägg vi publice-

rar.  

 

Från att föregående år ha nått mellan 20-100 perso-

ner med varje inlägg, når vi nu mellan 100-1000 per-

soner.  

 

Ambitionen är att Facebooksidan ska vara en viktig 

del av ULB:s opinionsbildande arbete och synliggö-

rande av folkbildning i Uppsala län och dess effekter. 
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Vi vill också ge en kontinuerlig och bred bild av debatt och nyheter som på olika sätt 

berör folkbildningen. Under 2015 har vi tagit ytterligare steg i det arbetet. 

 

Verksamhetsstatistik 

Verksamhetsstatistiken för studieförbunden och folkhögskolorna i länet sam-

manställs årligen. 

Verksamhetsstatistiken för studieförbunden presenteras årligen i "Kalla 

Fakta" för länets alla kommuner samt hela länet, främst som underlag till de 

lokala kontakterna med politiker och tjänstemän. 

Kontroll på samhällsstödet 

Länsbildningsförbunden tar årligen fram och vidarebefordrar statistik kring 

kommunernas och landstingets bidragsgivning till studieförbunden. Folk-

bildningsrådet samlar in och sammanställer denna information. ULB ger utö-

kad information med att även presentera sammanställningar av bidragsvill-

kor, regler och annat som gäller i länets bidragsgivning till studieförbunden. Allt finns 

publicerat på www.ulb.se 

http://www.ulb.se/
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Generella kommun- och landstingsbidrag till studieför-
bunden i Uppsala län 

 

 

 

 

På uppdrag av flertalet kommunala kulturförvaltningar i länet beräknar ULB:s kansli 

årligen även fördelningarna av kommunernas respektive årsbidrag till studieförbunden 

och levererar samtidigt aktuell statistik från verksamheten.  
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5. Organisation, administration                
och ekonomi 

Organisation 

 

Medlemsorganisationer i Uppsala Läns Bildningsförbund 

 
Länsbibliotek Uppsala 

Wiks folkhögskola 

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö 

Arbetarnas Bildningsförbund i Uppsala län 

Folkuniversitetet Uppsala län 

Ibn Rushd Studieförbund distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala 

Kulturens bildningsverksamhet  

Medborgarskolan Mälardalen 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Uppsala län Gotland 

Sensus studieförbund Uppsala - Härnösand 

Studiefrämjandet i Uppsala län 

Studieförbundet Bilda Öst 

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Uppland 
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Styrelse 2015 
 

Ordförande under 2015 har varit Britt-Marie Fredriksson. Vice ordförande har varit 

Agneta Monie till och med 28 februari och Lars Häger från och med 30 mars. 

 

Organisation Ordinarie ledamot Pers. suppleant 

ABF 
Agneta Monie/Kristin 

Spolander 
Åke Söderling 

Bilda Charlotte Backlund Linda Brandemark 

Folkuniversitetet Josef Åhman Henrik Ivansson 

Studiefrämjandet Lars Häger  Ia Eriksson 

SV Fredrik Sjöberg Rita Valdmaa-Larsson 

NBV Karin Hagman  Kristina Rosen  

SISU Ann-Catherine Karlsson  Dag Söderberg 

Medborgarskolan Ingela Berggren Christina Rådegård 

Sensus Birgitta Sedin Bodil Larsson Frånlund 

Biskops-Arnö Mats Lundborg Robert Norman 

Wiks folkhögs-

kola 
Yvonne Jansson Charlotte Precht 

Länsbibliotek 

Uppsala 
Malin Ögland Stefan Eurenius 

Kulturens  
Temurmalik 

Khudojberdi    Kenneth Lundmark      

Ibn Rushd 
Mohammad  

Fateh Atia  Faaid Ali-Nuur Ahmed  
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Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under 2015. 

Styrelsen och ULB:s medlemsorganisationers ordförande har sammanträtt en gång under 

2015. 

 

Arbetsutskott 2015 

ULB:s arbetsutskott har fram till 28 februari utgjorts av Britt-Marie Fredriksson, ordförande, 

Agneta Monie, vice ordförande och Lars Häger. Sedan styrelsemötet 30 mars 2015 har arbets-

utskottet utgjorts av Britt-Marie Fredriksson, ordförande, Lars Häger, vice ordförande och 

Bodil Larsson Frånlund. Totalt har AU haft sju protokollförda möten under 2015. 

 

Revisorer och valberedning 2015 

Som auktoriserad revisor tjänstgör Johan Grahn, Revisorshuset, och som förtroendevald revi-

sor Jan Ask. Suppleanter är Mats Johansson, auktoriserad, och Bengt Mattsson, förtroende-

vald. 

Valberedningen utgörs av Tommy Winberg (sammankallande) samt Ann-Britt Clavebring 

och Hannu Kannussaari. 

 

Personal 2015 

Länsbildningskonsulent, 100 %, Kristina Båth Sågänger tom februari 2015. Anna Bjurvald 

from maj 2015. Biträdande konsulent, 50 %, Emma Karlén föräldraledig from juli 2015. Un-

der perioden april-maj då ingen länsbildningskonsulent var i tjänst arbetade Emma Karlén 

med en omfattning på 75 %. From augusti 2015 har Anna Jos vikarierat för Emma Karlén. 

 

Medlemskap och representation 2015 

ULB är medlem i IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Föreningen för 

Folkbildningsforskning samt Folkrörelsearkivet för Uppsala län (där ULB:s arkivalier  

deponeras). Vidare har ULB deltagit i årsmöten med Samstud Uppsala Knivsta, Samstud  

Norduppland och Samstud Enköping, Heby, Håbo. 

Länsbildningskonsulenten har under 2015 varit sekreterare i Samstud Uppsala Knivsta,  

Samstud Norduppland samt Samstud Enköping Heby Håbo. 

 

Administration och lokaler 
Arbetet med bokföring och bokslutsarbete har köpts från EH Adm & Redovisning. Budgetar-

bete, kontroll och uppföljning har gjorts av kansliet och arbetsutskottet. Tjänster för datorun-

derhåll köps från Office IT-partner. ULB har sagt upp sitt hyreskontrakt på sina kontorsloka-

ler på St. Persgatan 13 från och med sista november 2015. Från och med den 1 april 2015 

frånträdde ULB sitt sammanträdesrum. 
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Uppföljning 
Avstämning av beslut och verksamhet sker kontinuerligt, främst vid det dagliga kansliarbetet 

och vid arbetsutskottets och styrelsens sammanträden. Uppföljning och kontroll sker regel-

bundet av mål och ekonomi. Verksamheten dokumenteras i protokoll, rapporter och årlig 

verksamhetsberättelse. 

 

Ekonomi 2015 
Resultatet 2015 gav ett underskott om 7 370,20 kr vilket var avsevärt bättre än det  

budgeterade underskottet om 116 000 kr. 

   

Årets resultat:        -7 370,20 kr 

Nytt balanserat resultat:     781 516,71 kr 

 

 

.    
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6. Resultat och balansräkning 2015 
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Uppsala 2016-03-07 

 

 

 

Britt-Marie Fredriksson, ordförande Charlotte Backlund 

  

  

  

Kristin Spolander Ingela Berggren 

  

  

  

Josef Åhman Malin Ögland 

  

  

  

Birgitta Sedin Mats Lundborg 

  

  

  

Lars Häger, vice ordförande Yvonne Jansson 

  

  

  

Karin Hagman Fredrik Sjöberg 

  

  

  

Mohammad Fateh Atia Anne-Cathrine Karlsson 

  

  

  

Temur Malik Khudojberdi  

  
 

  

Vår revisionsberättelse har avgivits den   

  

  

  

  

Johan Grahn Jan Ask 

Auktoriserad revisor av årsmötet utsedd revisor 
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Kontakt 

Besök: www.ulb.se 

E-post: info@ulb.se 

facebook.com/uppsalalansbildningsforbund  

Tel. 018 -15 54 30 

Adress: S:t Persgatan 13, 753 20 Uppsala 

 

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill 

utvecklas.  

När människor möts skapas nya idéer och insikter. Studieförbunden, 

folkhögskolorna och biblioteken är stimulerande och effektiva resur-

ser genom cirklar, kurser och kulturupplevelser. 

Folkbildningen är en plats för kunskap och engagemang som stärker 

samhället. 

 


