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Ordförande har ordet
2018
”Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens effekter på individ
och samhällsnivå samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en positiv samhällsutveckling i Uppsala län. Att stödja och samordna medlemmarna i de samhällsaktuella frågor som uppstår och att vara en länk mellan medlemsorganisationerna,
politiker, kommuner och andra aktörer i länet.”
De här orden från den av årsmötet fastställda verksamhetsinriktningen har präglat
allt vårt arbete under 2017. Samtidigt är det viktigt att påpeka att varje års verksamhet också är framåtsyftande.
Arbetet kring framtagande av förslaget till Regional kulturplan 2019-22 har inneburit
många kontakter med både politiker och tjänstemän. I förslaget har folkbildningen
fått en tydligare roll än i tidigare kulturplaner.
Likaså har planeringen av Musik- och demokratikonventet som ska äga rum på UKK
23 maj inletts under året. Konventet ska vara en mötesplats mellan politiker, tjänstemän och deltagare i de många musikgrupper som länets studieförbund samarbetar
med.
Ytterligare ett exempel på framåtsyftande verksamhet är projektet ”Bygga förening,
bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv!” som ULB driver i samarbete
med Uppsala kommun, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala och ULBs medlemsorganisationer. Projektet bedrivs med medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet med projektet är att romer boende i Uppsala ska uppleva ett ökat
välmående och ökad tillit till samhället. Projektet har ett fokus på flickor och kvinnor
och aktiviteter utformas för att nå den målgruppen. Målet med projektet är att romer bosatta i Uppsala ska bilda en förening som representerar olika grupper av romer.
Dessa och flera andra samarbeten med kommuner och andra organisationer, som beskriv i verksamhetsberättelsen, får inte ta bort fokus från folkbildningens huvuduppgift att fritt och frivilligt erbjuda invånarna tillfällen till studier och kultur.
Under 2017 samlades ca 55 000 deltagare i 8363 studiecirklar i en mängd olika ämnen.
De ungefär 16 900 kulturprogrammen samlade under året nästan 760 000 deltagare.
Ett oersättligt komplement till institutionernas utbud och som når invånare i hela länet.
Formen annan folkbildningsverksamhet är aktiviteter i friare och flexiblare former vilket ger studieförbunden möjlighet att pröva och utveckla folkbildningen. Under året
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genomfördes omkring 2 500 sådana arrangemang som samlade nästan 34 000 deltagare.
Cirklar, kulturprogram och annan folkbildning får bidrag från stat, region och flertalet
kommuner för att fullgöra det uppdrag som samhället givit folkbildningens organisationer. Tyvärr kan vi se att bidragen regionalt och lokalt minskat något under det
gångna året. Det är en utmaning för ULB att sprida kunskap bland politiker och tjänstemän så denna omfattande verksamhet ska kunna fortsätta och utvecklas.
Folkbildningens idéer sprids också via bibliotek och folkhögskolor. Ofta i samverkan
med det lokala föreningslivet. För ULB och våra medlemsorganisationer ger detta
stora möjligheter till samarbete.
För mig är det en förmån att få vara med i detta arbete som erbjuder så många tillfällen till goda personliga möten.
Jag vill tacka vår personal för gedigna insatser under året och övriga styrelseledamöter för delaktighet och engagemang.
Sven-Eric Svensson
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1. Verksamhetsinriktning för 2016-2018
fastställd vid årsmötet 2016
Uppsala Läns Bildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar.
ULB är en regional paraplyorganisation för folkbildningens organisationer i länet, som
ska stärka folkbildningens idé och de regionala folkbildningsorganisationernas ställning och inflytande i regionen. Medlemmar är de tio studieförbunden, Biskops Arnö
och Wiks folkhögskola, Länsbibliotek Uppsala Län, och SISU Idrottsutbildarna. ULB:s
övergripande mål är Samverkan och Samarbeten, Kommunikation & Omvärldsbevakning, samt Kvalitetsarbete. Kansliets arbete ska kännetecknas av ett nytänkande och
nyskapande arbete.
Vi lever i en tid då vi står inför stora utmaningar lokalt, regionalt och globalt. Stora
strömmar av människor kommer till vårt land flyende från krig och terror. (Läs gärna
ULB:s Handlingsplan 2016 för mer detaljerad info). Folkbildningen i Uppsala län vill
vara en kraft att räkna med i de samhällsutmaningar vi står inför och kan med sina
nätverk och demokratifrämjande pedagogiska modell vara med och göra skillnad i
stora samhällsfrågor som t ex folkhälsa, hållbarhet, digital delaktighet, motverka rasism och främlingsfientlighet, stödja och möjliggöra engagemang och delaktighet,
språkinlärning, kultur, ledarskap, entreprenörskap, inträde på arbetsmarknaden.
Målområden för perioden
Under perioden 2016 - 2018 kommer Uppsala Läns Bildningsförbund att fokusera på
följande huvudområden:
Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens effekter på individ
och samhällsnivå samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en positiv samhällsutveckling i Uppsala län.
Att stödja och samordna medlemmarna i de samhällsaktuella frågor som uppstår och
att vara en länk mellan medlemsorganisationerna, politiker, kommuner och andra aktörer i länet.
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Samverkan och Samarbeten
ULB samverkar med lokala studieförbundsrepresentanter i länets samtliga kommuner
samt Biskops Arnö folkhögskola, Wiks folkhögskola och Regionbibliotek Uppsala. Det
finns tre lokala samrådsorganisationer (Samstuds) som tillsammans täcker alla länets
åtta kommuner. Samstud träffar kontinuerligt kommunala tjänstemän och politiker
för att informera om folkbildningens pågående verksamhet, etablera och vidareutveckla samarbeten, samt synliggöra de långsiktiga effekterna av folkbildning. Forskning visar att den investerade summan skattemedel i form av bidrag till folkbildningen flerfaldigt ”återbetalar sig” för samhället i form av ökad folkhälsa, ökat inträde
på arbetsmarknaden, ökad delaktighet med mera. ULB fortsätter sin samverkan med
Regionförbundet Uppsala län bland annat kring frågor som rör regionaliseringsprocessen samt kompetensförsörjning i länet. ULB deltar också i regionala och nationella
nätverk för de frågor som är aktuella för folkbildningen och dess arbete.
Kommunikation & Omvärldsbevakning
ULB arbetar för att i olika kanaler lyfta och synliggöra folkbildningen i Uppsala län och
dess effekter för individ och samhälle. Genom en aktiv och systematisk omvärldsbevakning ska ULB bevaka folkbildningens organisationers intressen och hålla dess medlemsorganisationer uppdaterade om viktiga händelser i samhällsutvecklingen som
berör folkbildningen.
Genom påverkansarbete och lobbying, kommer ULB synliggöra folkbildningens roll
för den enskilda människan, samhället och den demokratiska utvecklingen i regionen.
Kvalitetsarbete
Arbetet med kvalitet och etik är viktiga för att folkbildningen i Uppsala län ska ha en
fortsatt hög trovärdighet och kvalitet. ULB har ett etiskt råd som träffas regelbundet
för att planera kvalitetsarbetet för folkbildningsorganisationerna i länet. Det etiska
rådet anordnar minst en gång per år en utbildningsdag som rymmer diskussioner och
erfarenhetsutbyte om tolkning av folkbildningens riktlinjer och regelverk samt de av
staten uppsatta syften och mål.
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2. Stärka förutsättningarna för ett
kvalitativt och framgångsrikt
folkbildningsarbete
ULB Mötesplatsen
ULB aktiverar och stödjer både det regionala och lokala samarbetet inom Uppsala
läns folkbildning. Det sker bland annat i form av seminarier, diskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor. En del av detta sker inom ramen för styrelsearbetet.
Under 2017 har ULB genomfört nedanstående arrangemang i anslutning till styrelsens möten.
På styrelsemötet den 10 maj var Jane Karlsson och Mariana Flodman inbjudna från
Örebro Läns Bildningsförbund och berättade om deras arbete med folkhälsa, där de
har långsiktiga avtal med kommunerna i regionen samt Region Örebro.
På styrelseheldagen den 14 september medverkade Jeanette Wetterström och Håkan
Liby, Kultur och Bildning, Region Uppsala och höll i en dialog med folkbildningens organisationer kring Regionens framtagande av den Regionala Kulturplanen 2019-2022.
Dialogmötet var väldigt uppskattat. Ambitionen är att hålla ett sådant dialogmöte årligen.
Medverkade på styrelse heldag den 14 september var också Göran Hellmark från Studieförbunden i samverkan. Göran ledde ett samtal om folkbildningens kvalitetsarbete, vilket var mycket stimulerande och givande.
På styrelsemötet den 30 november var Folkhälsostrateg Karin Trotzig, avdelningen
för Hållbar utveckling, Region Uppsala, inbjuden för att berätta om hur Region Uppsala håller på och lägger upp strukturer för det regionala folkhälsoarbetet. Region
Uppsala ser folkbildningen som en betydelsefull samarbetspart som bör finnas med i
samarbetsorgan på olika nivåer.

Kvalitet och Etik
Från och med 2017 har varje styrelsemöte och Samstudmöte Kvalitet och Etik som
stående punkt på dagordningen. Dessutom håller styrelsen från och med 2017 årligen en fördjupad diskussion om folkbildningens kvalitetsarbete. På styrelsens heldag den 14 september ledde Göran Hellmark, kvalitetsansvarig på Studieförbunden
i Samverkan, ett sådant samtal med ULBs styrelse.
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Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i
samverkan med föreningar i Uppsala Kommun har hållits med Samstud UK den 27
november. Samtliga studieförbund verksamma i Uppsala kommun har deltagit. Samstud EHH har under hösten beslutat att kommande år genomföra ett liknande genomlysningstillfälle.

ULBs arbetsgrupper
Redaktionsråd
Redaktionsrådet är ett nätverk bestående av medlemmarnas kontaktpersoner för det
gemensamma nyhetsbrevet FolkbildningsNytt. Kansliet har haft kontinuerlig kontakt
med redaktionsrådet i arbetet med publicering av nyhetsbrevet, nyheter på Facebook
samt framtagandet av infofoldrar.

Musik och demokrati
En arbetsgrupp bestående av studieförbundens musikansvariga har under året arbetat fram ett förslag om att våren 2018, inför valet, anordna ett folkbildningsgemensamt arrangemang för att synliggöra folkbildningens musik- och demokratiarbete.
Musikkonventet lyfter bland annat fram att folkbildningen är länets största anordnare av kulturarrangemang (anordnare av 16 931 arrangemang med en publik på
753 929 personer under 2017, varav en stor del av dessa är musikarrangemang). Projektet vill också belysa folkbildningens bakomliggande roll för det svenska musikundret; Sverige som en av de främsta musikexportörerna i världen.
Arbetsgruppen har under året ställt en förfrågan till ULB om att ta på sig projektägarrollen för detta arrangemang. ULB:s roll är att medverka i arbetsgruppen, att bidra
med tankar och idéer kring projektets inriktning på delaktighet och demokrati samt
bidra i kommunikationsarbetet; samt att som neutral part bjuda in politiker och tjänstemän till arrangemanget. Arbetsutskottet fattade, den 18 december beslut om att
bevilja förfrågan då sju av ULB:s medlemsorganisationer tackat ja till att medverka i
planering och genomförande av konventet. Arrangemanget planeras att genomföras
den 23 maj på UKK. Länsbildningskonsulenten har den 20 december deltagit i ett
första möte med arbetsgruppen.
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Forskningssamarbete
Under året som gått har en arbetsgrupp träffats ett antal gånger för att titta över ingångar /möjligheter om ULB:s medlemsorganisationer tillsammans skulle kunna initiera ett forskningsprojekt kring folkbildningens demokratifrämjande arbete och betydelse. Forskaren vid Linköpings universitet, Andreas Freijes, har deltagit i telefonmöte
med arbetsgruppen för forskarsamarbete. På det sista styrelsemötet för året beslutades att vi till att börja med arrangerar forskarföreläsningar på det Musik och Demokratikonvent som studieförbunden planerar den 23 maj på UKK där ULB är projektägare.

Samstuds – Lokala samarbetsorgan för studieförbunden i länet
ULB har uppdraget från länets tre lokala samarbetsorgan för studieförbunden, Samstud Enköping-Heby-Håbo, Samstud Norduppland och Samstud Uppsala Knivsta, att
samordna Samstudgrupperna kring möten och verkställa beslut, exempelvis ta fram
information och organisera gemensamma arrangemang såsom utbildningstillfällen
för tjänstemän och politiker.
Samarbetsklimatet inom studieförbundens tre lokala samarbetsorgan är gott. Arbetet
präglas av olika insatser för att visa på folkbildningens betydelse och vikt för den enskilde individen och för samhället i stort. Möten med kommunernas tjänstemän och
politiker kännetecknas av en positiv anda och intresset för en fortsatt kontakt är ömsesidig både från studieförbundens och kommunernas sida.

Kort om Samstud Enköping Heby Håbo 2017
Arbetsområdet Samstud EHH utgörs av kommunerna: Enköping, Heby och Håbo. Under året har nio studieförbund haft verksamhet i Enköpings kommun, nio i Heby respektive åtta i Håbo kommun (Tabell 00, studietimmar 2017. SCBs webbplats för studieförbundsstatistik). Vid årets slut hade studieförbunden sammanlagt, fem bemannade kontor i Enköping (Kalla Fakta Enköping 2016).
Samstud verkar som en arbetsgrupp där representanter för studieförbunden ingår.
Under året har Emma Andrén, NBV, varit studieförbundens kontaktperson. Länsbildningskonsulenten, ULB, har varit samordnare för Samstud EHH:s arbete under året.
Följande möten har hållits under 2017:
16 februari Samstudsmöte - planeringsmöte inför träff med politiker och tjänstemän i
Heby kommun, hyresgästföreningens lokal via ABF, i Heby.
25 april Samstudsmöte på Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1, Uppsala.
Inbjudna gäster var Leader Mälardalen vars medarbetare Eva Wrede, Lisa Enochson
och Sofia Ohlsson berättade om verksamheten och sina respektive ansvarsområden.
27 september Samstudsmöte på Studiefrämjandet, Portalgatan 2, Uppsala.
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7 november Samstudsmöte på NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala.
För att öka delaktigheten och möjliggöra att så många som möjligt kan delta i mötena
har de som ej haft möjlighet att ta sig till den fysiska mötesplatsen varit med via
Skype/telefon.

Heby kommun
16 februari Utbildningstillfälle för politiker och tjänstemän i Heby kommun. Samstud
presenterade en powerpointpresentation om studieförbundens roll, förutsättningar
våra verksamhetsformer, samt betydelse. Plats: Hyresgästföreningens lokal via ABF, i
Heby.
Varje studieförbund träffade tjänstemän och politiker från Heby kommun, enskilt, i
de årliga dialogerna under hösten 2017.

Håbo kommun
Några Studieförbund har haft enskilda möten med Håbo bibliotek för planering av
samverkan kring verksamhet inför framtagande av studieförbundens studieprogram
respektive bibliotekets programblad.

Enköping kommun
ULB har haft kontakt med Enköpings kommun under året och kommunen har planerat att bjuda in till en dialog med Studieförbunden inför att kommunen ska se över
fördelningssystemet för bidrag. Dialogen är framflyttad till 2018.
Samstud EHH har även fått fortlöpande information om aktuella folkbildningsfrågor
från ULB:s kansli under året som gått. ULB har producerat foldrar om Samstuds verksamhet i Enköpings kommun Folkbildningen utvecklar Enköping 2016 samt Kalla
fakta.
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Kort om Samstud Norduppland 2017
Arbetsområdet Samstud Norduppland utgörs av kommunerna: Tierp,
Älvkarleby och Östhammar. Under
året har sju studieförbund haft
verksamhet i Tierps kommun, nio i
Älvkarleby respektive sju i Östhammar kommun (Tabell 00, studietimmar 2017. SCBs webbplats för studieförbundsstatistik). Vid årets slut
hade studieförbunden sammanlagt,
tre bemannade kontor i Tierp och
två i Östhammar varav ett i Gimo
(Kalla Fakta Tierp respektive Östhammar 2016).

Samstud verkar som en arbetsgrupp där representanter för studieförbunden samt
SISU Idrottsutbildarna Uppland ingår. Gunnel Eriksson (ABF i Uppsala län) har varit
studieförbundens kontaktperson under året. Länsbildningskonsulenten, ULB, har varit samordnare för Samstud Nords arbete under året.
Den 28 februari hade Samstud Nord möte på ABF i Uppsala.
Den 20 april hade Samstud Nord möte på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala.
Den 11 oktober hade Samstud Nord möte på Studiefrämjandet i Uppsala.
För att öka delaktigheten och möjliggöra att så många som möjligt kan delta i mötena
har de som ej haft möjlighet att ta sig till den fysiska mötesplatsen varit med via
Skype/telefon.
Den 4 maj deltog Samstud Nord tillsammans med ULB i dialogmöte med tjänstemän
och chef på Kultur och fritidsförvaltningen, integrationstrateger och kulturnämndens
ordförande från Tierps kommun.
Den 18 september anordnade Samstud ett utbildningstillfälle för tjänstemän på Tierps Kommun. 7 medarbetare, varav två integrationstrateger samt chef på Kultur-och
fritidsförvaltningen deltog.
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ULB har producerat foldrarna om
Samstuds verksamhet i Tierps och
Östhammars kommun Folkbildningen utvecklar Tierp” respektive
Östhammar 2016 samt foldrar
Kalla fakta.

Kort om Samstud Uppsala
Knivsta 2017
Arbetsområdet Samstud Uppsala
Knivsta utgörs av kommunerna:
Knivsta och Uppsala. Under året
har åtta studieförbund haft verksamhet i Knivsta kommun respektive tio i Uppsala kommun (Tabell
00, studietimmar 2017. SCBs webbplats för studieförbundsstatistik).

Det lokala folkbildningsarbetet och opinionsbildningen inom Samstud Uppsala-Knivsta, studieförbundens lokala samarbetsorgan, drivs i form av en arbetsgrupp där representanter för studieförbunden, SISU Idrottsutbildarna Uppland samt ULB ingår.
Kristina Rosen (NBV Uppsala län Gotland) och Charlotte Backlund (Studieförbundet
Bilda Öst) har varit studieförbundens kontaktpersoner under året. Länsbildningskonsulenten (ULB) har samordnat folkbildningsarbetet under året.
11 januari Samstud UK Planeringsmöte på SV i Uppsala, inför Folkbildningslunchen
2017.
16 januari Folkbildningslunch Restaurang Picnic, Radisson Hotel, Uppsala.
25 januari Anna Bjurvald, ULB, medverkade på Kafé Romano, Uppsala Kommuns mötesplats för romer boende i Uppsala (på Navet, Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun) och informerade om det kommande projektet Bygga förening, bygga
kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv! som kommer bedrivas i samarbete med
Uppsala kommun och ADU (Antidiskrimineringsbyrån Uppsala).
27 januari Anna Bjurvald, ULB, deltog i Kulturnätverk i Gottsunda där medarbetare
från studieförbunden, Uppsala kommun, bl. a Gottsunda Kulturcenter Treklangen
samt Gottsunda Teater deltog.
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15 februari gemensamt möte med Kulturförvaltningens ledningsgrupp samt studieförbundens representanter. Studieförbunden höll ett kort utbildningstillfälle om folkbildningens verksamhetsformer, syfte samt studieförbundens olika profiler, vilket var
mycket uppskattat. Det beslutades att mötet ska bli en årligen återkommande aktivitet. Därefter höll Länsbildningskonsulenten tillsammans med Uppsala kommuns
romska brobyggare och samhällsvägledare Emilia Huczko samt samordnare för nationella minoriteten romer Helene Löwgren ett infotillfälle om det kommande projektet för romsk inkludering där ULB är projektägare och Antidiskrimineringsbyrån i
Uppsala och Uppsala Kommun är samverkansparts. Platsen för mötena var Ibn Rushd
i Uppsala.
31 maj Samstud UK möte på Folkuniversitetet, Uppsala följt av lunch.
27 september Samstud UK möte på Kulturens i Uppsala.
14 november Samstud UK möte på Sensus i Uppsala.
27 november på Sensus i Uppsala - genomlysning av all verksamhet som görs i samarbete med föreningar. Samtliga 10 studieförbund deltog.
För att öka delaktigheten och möjliggöra att så många som möjligt kan delta i mötena
har de som ej haft möjlighet att ta sig till den fysiska mötesplatsen varit med via
Skype/telefon.
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Under hösten har Länsbildningskonsulenten blivit inbjuden till Kulturförvaltningen på möte om Kultur i Vården där
hon har hållit ett kort utbildningstillfälle
för Runa Krehla och Karin Hedvall om
studieförbundsverksamhetens syfte,
verksamhetsformer samt studieförbundens olika profiler.
Länsbildningskonsulenten har även deltagit i möten som Uppsala Kulturförvaltning inbjudit till, där representanter från
olika förvaltningar samt civilsamhället
tillsammans tittat på vad som gemensamt kan göras för att främja etablering
av nyanlända samt främja demokrati och
inkludering.

ULB har producerat folder om Samstuds verksamhet i Uppsala kommun ”Folkbildningen utvecklar Uppsala 2016 - 2017 samt foldern Kalla Fakta 2016. Under verksamhetsåret har foldern har mailats ut till arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsmarknadsnämnden, kulturförvaltningen, kulturnämnden, kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige.

Regionalt och nationellt samarbete
Länsbildningskonsulenten har träffat Folkhälsostrateg Karin Trotzig, Avdelningen för
Hållbar utveckling, Region Uppsala för att etablera kontakt, med förhoppningen att
inleda ett närmare samarbete mellan folkbildningen och Region Uppsala. Karin Trotzig har medverkat vid ett av ULBs styrelsemöten (30/11) och där berättat om regionens arbete samt att de ser folkbildningen som en viktig samverkanspart och kommer
bjuda in folkbildningen i de olika forum som anordnas för framtida planering av det
regionala folkhälsoarbetet.
Länsbildningskonsulenten har under året etablerat kontakt med Arbetsmarknadsförvaltingen på Uppsala Kommun och träffat chef för vuxenutbildningsenheten Kerstin
Korpas, samt i samarbete anordnat en nätverksträff för kommunens studievägledare
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och folkhögskolorna som ägde rum i september på Biskops Arnö folkhögskola. Tanken är att fortsätta att anordna en eller flera sådan träffar per år för att främja samverkan.

Regionalt i Kilen och Politiska Kilen
ULB deltar aktivt i landstingets så kallade Kilen- (Kultur i länet) samarbetet. Detta består 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
kommuner och kulturinstitutioner.
Den 24 januari Tjänstemannakil – workshop/diskussion inför framtagandet av den
nya regionala kulturplanen. Anna Bjurvald, ULB, har deltagit.
Den 26 april deltog Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald och ordförande Sven-Eric
Svensson i Politisk Kil med följande tema: Forskaren Pamela Schulz-Nybacka talade
om sin rapport från följeforskningen av den utökade litteratursatsningen inom Region
Uppsala, Diskussion inför arbetet med kommande Regionala kulturplan.
Den 29 augusti deltog Anna Bjurvald i tjänstemannakil med tema Kommundialoger.
Den 7 november deltog Anna Bjurvald på Tjänstemanna-KIL med temat Mötesplatser.
Den 10 oktober deltog Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald och ordförande Sven-Eric
Svensson i Politisk Kil med tema Regional kulturplan 2019-2022 och Kulturarv.

ULB aktivt i regionalt och nationellt folkbildningssamarbete
Samarbetet med de övriga länsbildningsförbunden sker både på regional nivå i Mälardalennätverket och landsomfattande. Syftet är att hitta innehåll och former för ett
utökat samarbete och nyttjande av varandras kompetenser och erfarenheter.
Samverkan sker inom nätverket för landets länsbildningsförbund samt i en gemensam årlig konferens där länsbildningsförbunden och Studieförbunden diskuterar aktuella folkbildnings- och samverkansfrågor.
Länsbildningsförbunden hade sin nationella konferens den 7-8 februari på Folkbildningsrådet i Stockholm. Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald, vice ordförande
Kristin Spolander och ordförande Sven-Eric Svensson deltog.
Den 21 mars deltog Anna Bjurvald (ULB) och ordförande Sven-Eric Svensson i LBF Mälardalen nätverksträff i Stockholm.
Den 23 maj deltog Anna Bjurvald (ULB) i LBF Mälardalen nätverksträff i Västerås.
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Den 21 september deltog Anna Bjurvald (ULB) på LBF Mälardalen-nätverket som träffades för erfarenhetsutbyte i Västerås.
Den 18-19 oktober deltog ULBs ordförande Sven-Eric Svensson och Anna Bjurvald på
den årliga Samverkanskonferensen för studieförbund och länsbildningsförbund som
arrangerades på Wärdshuset Lasse Maja, Barkarby.
Den 19 december anordnade Unn Torell (ULB) och Anna Bjurvald (ULB) en regionalträff för Länsbildningsförbunden i Mälardalen.

Samverkan med Regionbibliotek Uppsala (namnbyte 2018, f.d. Länsbibliotek Uppsala)
ULB deltog i april i 2-dagarsworkshopen Shared Reading som anordnades av Regionbibliotek Uppsala samt Uppsala Universitet. ULB har även deltagit även i uppföljningsmöte som anordnats för att se över möjligheten / intresse för att anordna en ledarutbildning för ledare som kan hålla Shared Reading workshops vilket även skulle kunna
ske i studiecirkelform.
ULB har i januari svarat på remiss på Biblioteksplan för Bibliotek Uppsala för perioden
2017-2020. Folkbildningen kan och vill samverka i högre utsträckning med biblioteket. T ex genom föreläsningar, studiecirklar, lovaktiviteter, m.m. Samverkan med
folkbildningen kan hjälpa Bibliotek Uppsala att nå flera av sina i planen uppsatta mål,
såsom att nå nya målgrupper, öka andelen biblioteksbesökare i delar av kommunen
där kännedomen om bibliotekets närvaro är låg/besöksfrekvensen är låg osv.

Samverkan med Migrationsverket i Uppsala län, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun kring
verksamhet för asylsökande - TIA - Tidiga insatser för asylsökande.
Från och med 2017 har Länsstyrelsen haft samordningsansvar för arbetet med Tidiga
Insatser för Asylsökande TIA som Migrationsverket tidigare hade. Anna Bjurvald, ULB,
ingår i en referensgrupp för TIA samarbetet där utöver Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ingår. Gruppen har träffats ett flertal gånger under året.
Under hösten 2016 framfördes önskemål från studieförbunden att en utbildningsdag
för anställda, cirkelledare och volontärer om hur asyl och etableringsprocessen ser ut
skulle anordnas av ULB i samverkan med Migrationsverket, helst innan årsskiftet. Utbildningsdagen var tänkt att rikta sig till verksamma inom både ideell och offentlig
sektor med syftet att främja samverkan samt erbjuda ökad kunskap kring hur asyl-
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och etableringsprocessen går till. Under början av 2017 har ett flertal planeringsmöten hållits med Migrationsverket inför utbildningstillfället Från asylansökan till etablering och mässa för asylsökande.
Den 7 mars ULB anordnade i samarbete med Migrationsverket utbildningsdag: Från
asylsökan till etablerad. Förmiddagen var ett utbildningstillfälle för anställda och volontärer inom ideell och offentlig sektor där olika aktörer beskrev sin respektive organisations roll i Asyl och etableringsprocessen. Intresset för utbildningstillfället var
mycket stort med över 100 anmälda och kölista. Ungefär hälften av deltagarna var
från civilsamhället och hälften från offentlig sektor.
På eftermiddagen anordnades infotillfälle för målgruppen arabisktalande asylsökande
där 87 EBO:s (asylsökande som bor i eget boende) deltog och Migrationsverket, Polisen, Flyktinghälsan, Arbetsförmedlingen, och Studieförbunden höll infopass med tolk.
Studieförbunden och andra aktörer deltog också med infobord i en mässhall där de
kunde erbjuda asylsökande mer info om sina verksamheter.
I referensgruppmötena under året har planer på att arrangera ytterligare en mässa
för asylsökande liknande den ULB och Migrationsverket anordnade i våren 2017 diskuterats. Migrationsverket har meddelat att de inte kan vara med och anordna en sådan förrän eventuellt i början av 2018 pga. omorganisation, samt planerad ombyggnation av lokaler. Länsstyrelsen har haft rotation på medarbetare ansvariga för TIAsamarbetet. Ingen ytterligare mässa har därför kunnat anordnas under 2017.
ULB har också under våren arrangerat två infotillfällen på personalmöte för Migrationsverkets handläggare på Mottagningsenheten där studieförbunden fått möjlighet
att informera om sin verksamhet för asylsökande samt lämna foldrar som Migrationsverket ställer i sina besöksrum och reception. ULB och Migrationsverket har också
kommit överens om rutinen att Migrationsverket kopierar upp/skriver ut fler infoblad
allteftersom de går åt och ser till att infoblad alltid finns i deras reception/besöksrum
att dela ut, så att inte studieförbunden behöver komma och fylla på.
Anna Bjurvald har etablerat kontakt med Kerstin Korpas, chef Vuxenutbildningsenheten Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun för att främja samverkan mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Folkhögskolorna. Ett tillfälle för kunskapsutbyte mellan studievägledarna på vuxenenheten Uppsala kommun och folkhögskolorna om insatser inom TIA/etableringen/nytt studiestöd har anordnats den 4/9 på
Biskops Arnö folkhögskola. Träffen var uppskattad och ambitionen är att anordna sådana träffar årligen.
Den 25 augusti deltog Anna Bjurvald i TIA-konferens arrangerad av Länsstyrelsen.

Lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet i
Uppsala - LÖK.
Anna Bjurvald har under året deltagit i ett flertal möten med representationsgruppen
samt deltagit i planering och genomförande av den årliga dialogkonferensen som genomfördes i samverkan med Uppsala Kommun.
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Den 15 februari deltog Anna Bjurvald i Dialogmöte med föreningslivets LÖK-nätverk
på IFU Arena i Uppsala, och blev då invald i Representationsgruppen för LÖK (Lokal
Överenskommelse mellan det lokala föreningslivet och Uppsala Kommun).
Den 20 april deltog Anna Bjurvald i genomförande av Dialogkonferensen som hölls på
IFU Arena i Uppsala, som hon även deltagit i planeringen av. Runt 120 personer deltog i konferensen.
Anna Bjurvald har deltagit i 8 möten med Representationsgruppen under året:
28 mars, 16 maj, 29 maj, 3 juli, 31 augusti, 29 september, 26 oktober, 30 november.
Mötena har till stor del handlat om organisatoriska frågor för att få till en struktur
och rutiner samt att jobba fram förslag på revidering av LÖK-dokumentet (efter de
första 5 åren som gått sedan det skrevs). För att få in synpunkter från de drygt 100 st.
föreningar som har undertecknat LÖK har 4 dialogmöten anordnats på 4 olika platser
i Uppsala kommun under hösten.
Den 7 december deltog Anna Bjurvald i Dialogmöte i Björklinge som representationsgruppen och Uppsala kommuns LÖK representant gemensamt arrangerat. Syftet med
mötet var att få in synpunkter från lokala föreningar inför revidering av LÖK-dokumentet Uppsala kommuns åtagande i LÖK (efter de första 5 åren som gått sedan det
skrevs).

Ideell Kulturallians - IKA
IKA Anna Bjurvald har under året suttit med i den regionala arbetsgruppen för IKA,
Ideell Kulturallians, som har träffats ett antal gånger under året samt varit med och
arrangerat workshops/möten för att nå fler regionala kulturaktörer inom Uppsala län
till IKA-nätverket.
Den 10 januari har Anna Bjurvald deltagit i möte med nybildade regionala arbetsgruppen (för IKA) Ideell Kulturallians i Uppsala län.
Den 9 februari har arbetsgruppen bjudit in kulturföreningar länet till gemensamt förmöte inför kommande Dialogmöte som Kultur och Bildning anordnat för att lyssna in
kulturföreningars synpunkter/ge dem möjlighet att inkomma med inputs till den Regionala Kulturplanen 2019 - 2022.
Den 27 februari har Anna Bjurvald deltagit i möte med den regionala arbetsgruppen
(för IKA) Ideell Kulturallians i Uppsala län.
Den 27 februari har Anna Bjurvald deltagit i samrådsmöte som Kultur och Bildning
anordnat för att lyssna in kulturföreningars synpunkter / ge dem möjlighet att inkomma med inputs till den Regionala Kulturplanen 2019-2022.
Den 28 augusti har Anna Bjurvald deltagit i möte med regionala arbetsgruppen (för
IKA) Ideell Kulturallians i Uppsala län.
Den 28 augusti har Anna Bjurvald deltagit i samrådsmöte som Kultur och Bildning,
Region Uppsala, bjudit in till för att lyssna in kulturföreningars synpunkter/ge dem
21

möjlighet att inkomma med inputs till den Regionala Kulturplanen 2019 - 2022.

Omvärldsbevakning/påverkansarbete
ULB bedriver omvärldsbevakning på olika sätt; mediebevakning, deltagande i nätverk
och konferenser, genom personliga kontakter, genom informationsutbyten och erfarenhetsutbyten. Kansliet har kontinuerlig kontakt med de nämnder och förvaltningar
som ansvarar för folkbildningsanslagen i länet samt nationellt med Folkbildningsrådet, Studieförbunden i Samverkan, RIO, SKL, Kulturrådet, MUCF, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, m fl.

Ett urval av de konferenser ULB deltagit i under året som gått:
Den 22 februari deltog Anna Bjurvald i Folkbildningsforum – en arena för en samlad
dialog mellan regeringen och folkbildningen, på Nalen i Stockholm. Temat för dialogen var Ett Sverige som håller samman. Syftet var att utbyta information, synpunkter
och förslag om folkbildningens roll i arbetet med olika samhällsutmaningar och frågor.
Den 22 februari deltog Anna Bjurvald i seminarium som Folkbildningsrådet anordnade om regeringsuppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering inom folkbildningen, på Nalen i Stockholm.
Den 8 - 9 mars deltog Anna Bjurvald i Kulturting Samtid & Framtid, som arrangerades
av Kultur och Bildning, Region Uppsala på UKK.
Den 16 mars deltog Anna Bjurvald i webinarium Alla kan vinna på samverkan om
samverkan mellan ideell och offentlig sektor som MUCF anordnade.
Den 23-24 mars deltog Anna Bjurvald i Vestlunddagarna som arrangerades av Föreningen för Folkbildningsforskning, NBV och Tollare Folkhögskola. Årets tema var Folkets röst – ett hot mot demokratin? Konferensen handlade om vikten av att ständigt
värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.
Den 5 april deltog Anna Bjurvald i frukostseminarium Folk utanför folkbildningen, om
människor som står utanför studieförbundens verksamheter arrangerat av Folkbildningsrådet, där rapporten med samma namn presenterades. Folkbildningsrådet har
matchat SCB:s Undersökningar av Levnadsförhållanden mot statistik om deltagare i
studiecirkel.
Den 5-6 april deltog Anna Bjurvald i den av Institutionen för ABM, Uppsala Universitet samt Regionbibliotek Uppsala anordnade workshopen om Reading For Life-Shared
reading på Regionens hus i Uppsala.
Den 6 april deltog Anna Bjurvald i Dialogmöte romsk inkludering som arrangerades av
Kulturrådet och Stockholms läns landsting på Historiska Muséet, Stockholm.
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Den 22 maj har Anna Bjurvald deltagit i Seminarium Hur ska fler nyanlända kvinnor
komma i arbete? på Stadsbiblioteket i Uppsala. Arrangörer: TRIS, Sveriges Kvinnolobby och Bibliotek Uppsala Stadsbiblioteket.
Den 24 maj deltog Anna Bjurvald i Interaktiv halvdag om det digitala samhällskontraktet som arrangerades av Morgonforum och tog upp följande intressanta frågeställningar: Internetforum och sociala medier är en viktig arena för engagemang och
samhällsdebatt men vi har fortfarande inte hittat vår roll som civilsamhälle online. Den idéburna sektorn har inte format tydliga politiska mål eller krav på hur vi vill
att dessa arenor ska fungera, trots att dess algoritmer är helt avgörande för vad vi
kan åstadkomma och på vilket sätt vi kan göra det.
Tillsammans behöver vi som demokratiska organisationer förhålla oss till de stora utmaningarna vi står inför. Noga titta på vad det innebär att infrastrukturen ofta står
helt utanför statens och det juridiska systemets kontroll och definiera hur vi hanterar
det. Är anonymitet och avstånd till offentlig kontroll en möjlighet eller ett hot? Hur
ser vi till att använda dessa arenor och verktyg för att fler ska kunna engagera sig?
Och hur kan vi med gemensamma krafter se till att demokratiska värderingar får styra
även online?
Den 7 september deltog projektledare Jadwiga Markowska tillsammans med en projektdeltagare i konferens Strategiskt och strukturellt arbete för romsk inkludering som
Länsstyrelsen Stockholm, Helsingborgs stad och Malmö anordnade på Clarion kongress Malmö Live i Malmö.
Den 13 september deltog Jadwiga Markowska och Anna Bjurvald i MUCF:s projektträff i Stockholm.
Den 20 september deltog Anna Bjurvald i Folkbildningens Forskningsdag 2017 som
årligen arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning. Temat var Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld, i Bryggarsalen, Studiefrämjandet, Stockholm.
Den 24 oktober deltog Jadwiga Markowska och Anna Bjurvald i Framtidskonvent
2017 #DagsAttAgera! – en heldag om att motverka rasism och näthat, på Katedralkaféet i Uppsala, arrangerat av Framtidsskapet - ett nätverk av offentliga verksamheter, ideella organisationer och privata företag i Uppsala län som bildades 2001 för
att arbeta för ökad mångfald i arbetslivet.
Idag har vi ett mer polariserat samhälle än tidigare. Samtidigt som vi ser ett ökat engagemang för ett mer öppet, inkluderande samhälle med ett arbetsliv där allas kompetens kan tas till vara, ser vi också ett hårdare samhällsklimat, där hat och rasism visar sig allt tydligare. Vad kan vi göra, på våra arbetsplatser och i vår vardag – för att
agera för allas lika värde? Hur gör vi när vi möter hat och hot på nätet? Dessa var
några av de frågor som behandlades under dagen.
Den 27 oktober deltog Jadwiga Markowska i heldagsseminariet Romani i fokus, som
arrangerades av Malmö Ungdomscentral på Studiefrämjandet i Malmö.
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30 oktober medverkade Anna Bjurvald i panelsamtal Hur skapas förutsättningar för
levande kultur, demokrati och delaktighet i hela kommunen? på Storvreta bibliotek.
Samtalet arrangerades av Uppsala kommun.
Den 9 - 10 november deltog Jadwiga Markowska och Anna Bjurvald i MR-dagarna i
Jönköping med temat De mänskliga rättigheternas framtid. Arrangörer: Ibn Rushd,
Sensus, m.fl. ULB tog del av forskning och rapporter, goda exempel på vad som görs
runt om i landet, samt knöt goda kontakter.
Den 25 november deltog Jadwiga Markowska i konferensen Terenge Djesa, Drömmar
och visioner i Gävle, arrangerad av Romska Ungdomsförbundet.
Den 28 - 29 november deltog Unn Torell och Anna Bjurvald på den nationella konferensen Folkbildarforum i Linköping där temat för i år var Makt och Motstånd. ULB
tog del av intressanta och inspirerande föreläsningar, bland annat på tema: Grundlagen och demokratin; Vad säger lagen om mänskliga rättigheter och frivillighetens
marginalisering.

Utbildning
Anna Bjurvald har under året deltagit i utbildningen Certifierad arbetsgivare som anordnats av IDEA.

3. Skapa respekt och tillit för det
demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete som en aktiv folkbildning
innebär och bidrar med i samhället
Statens syften med stödet till folkbildningen är att
1) stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2) bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
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3) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället, och
4) bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv”
Från och med 15 augusti 2017 till och med 14 augusti 2018 bedriver ULB projektet
Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv! i samarbete
med Uppsala kommun, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala och ULB:s medlemsorganisationer. Projektet bedrivs med medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Syftet med projektet är att romer boende i Uppsala ska uppleva
ett ökat välmående och ökad tillit till samhället. Projektet har ett fokus på flickor och
kvinnor och aktiviteter utformas för att nå den målgruppen. Målet med projektet är
att romer bosatta i Uppsala ska bilda en förening som representerar olika grupper av
romer. Genom folkbildning som metod kommer deltagande romer att erhålla kunskap om förenings- och presentationsteknik, få utbildning i frågor om mänskliga rättigheter och cirkelledarutbildning. Föreningen och dess representanter ska sedan
kunna företräda sina medlemmar i det fortsatta arbetet för romsk inkludering. Ett annat mål är att öka möjligheterna för romer att få jobb. Jadwiga Markowska är projektledare med romsk språk- och kulturkompetens. En referensgrupp med representanter från ULB, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala samt Uppsala Kommun träffas kontinuerligt under projektperioden. Projektledaren har också träffat medverkande studieförbund enskilt samt i gemensamma träffar.
Projektledaren har under projektperioden knutit kontakter med deltagare för projektets aktiviteter samt engagerat personer från målgruppen som cirkelledare. Cirkelledarna har deltagit i cirkelledarutbildning.
Ett flertal studiecirklar har bedrivits under hösten i samarbete med flera studieförbund i ämnen som romsk historia, datakunskap, dans, musik, projektplanering.
Projektledaren har lagt mycket tid på att träffa personer i målgruppen både i organiserade möten samt genom uppsökande verksamhet för att lyssna in vad de har för
önskemål och hur de vill och kan vara delaktiga i projektet.
Två utbildningstillfällen i föreningsteknik har anordnats där 8 deltagare, varav 5 kvinnor och 3 män deltagit. Även här har ledarna haft romskt språk och kulturkompetens.
Totalt har ett 20-tal deltagare har deltagit i anordnade projektaktiviteter dvs folkbildningsaktiviteter och möten, varav ca hälften varit kvinnor.
Projektledaren har deltagit i datorutbildning samt ett flertal konferenser om romsk
inkludering och Mänskliga Rättigheter. På en av konferenserna har en ung kvinnlig
projektdeltagare följt med.
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Projektledaren tillsammans med Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald har haft möten med ULBs medlemsorganisationer samt Folkrörelsearkivet i Uppsala län och Upplandsmuséet för att se över möjligheten till samverkan.

Studiecirkeln
Studiecirkeln är folkbildningens grundläggande verksamhetsform.
Under 2017 har studieförbunden i Uppsala län tillsammans genomfört nästan 8363
studiecirklar i en mängd olika ämnen som samlat omkring 55 000 deltagare. Antalet
deltagartimmar för årets studiecirklar runt om i länet uppgick till mer än 2,4 miljoner
(STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2017).
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 människas liv. Studieförbunden är möjliggörare till detta. Genom att erbjuda lokaler, studiematerial, 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 ämneskunskaper i de studiecirklar som deltagarna betalar för. Vidare är studieförbunden en språngbräda in i yrkeslivet för alla de cirkelledare som engagerar sig ideellt
inom studieförbundens, och dess medlemsorganisationers, verksamhet. Att vara cirkelledare innebär 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 omkring 16 900 kulturprogram som samlat nästan 760
000 deltagare under 2017 (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2017).
Kulturverksamheten i allmänhet, och kulturprogrammen specifikt, är självklara delar i
studieförbundens verksamhet.
Kulturprogrammen 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 (Sara Tannås, Umeå Universitet).
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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.
Forskning visar att för deltagarna ger kulturprogrammen kunskap och nya perspektiv,
skapar engagemang och påverkansmöjligheter, stärker människors självkänsla och inbjuder till kreativitet och eget skapande (Sara Tannås, Umeå Universitet).

Annan folkbildningsverksamhet
I Uppsala län genomfördes omkring 2 500 arrangemang i verksamhetsformen annan
folkbildning, som samlat nästan 34 000 deltagare. (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2017).
Annan folkbildningsverksamhet är folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former vilket ger studieförbunden möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Viktigt är dock att verksamheten uppfyller samma
kvalitetskrav som studiecirkel- och kulturverksamheten.

4. Göra folkbildningen tydlig och synlig
genom att föra ut dess resultat
Kommunikation
ULB jobbar nära sina medlemsorganisationer för att på bästa sätt synliggöra deras
verksamhet i våra kommunikationskanaler: infofoldrar, nyhetsbrev, Facebook och
webb. Under 2017 har det operativa och strategiska kommunikationsarbetet för att
synliggöra folkbildningens betydelse för individ och samhälle effektiviserats genom
införandet av nya rutiner. De nya rutinerna har underlättat för ULBs medlemsorganisationer vars arbete blivit mindre tidskrävande. Att vi använder samma mall och titel
Folkbildningen utvecklar Uppsala/Enköping osv. i våra foldrar, powerpointpresentationer, nyhetsbrev leder till igenkänning och vi blir mer synliga för vår målgrupp; politiker och tjänstemän samt andra relevanta samverkansparts.
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Utöver de foldrar vi årligen tar fram för Samstuds räkning har vi under året uppdaterat infomaterialet om studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet för målgruppen asylsökande: svenska från dag ett och vardagssvenska, samt tagit fram ett
antal powerpointpresentationer för olika möten och utbildningstillfällen med politiker och tjänstemän.

www.ulb.se
ULB:s hemsida är vår kanal för information om folkbildning i länet med länkar till våra
medlemsorganisationer. Under 2017 har vi identifierat fel i kodningen av sidan och
behöver därför göra om hemsidan under det kommande året för att därefter kunna
jobba vidare med att utveckla hemsidan. På ulb.se hittas de informationsfoldrar ULB
tar fram för Samstuds räkning som beskriver studieförbundens verksamhet i de olika
kommunerna i länet samt innehåller statistik, kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga för verksamhet för asylsökande samt andra foldrar / infomaterial ULB tar fram.
Länkar till samarbetsorgan och kontaktuppgifter till alla studieförbund och folkhögskolor hittas här såväl som pressinformation och korta fakta.

Nyhetsbrev
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Under 2017 har ULB:s nyhetsbrev om länets folkbildning, Folkbildningsnytt, Nyhetsbrevet skickats via nyhetsbrevsverktyget, MailChimp. Under året har 1 nummer
av nyhetsbrevet publicerats., mot normalt
4 st per år. Detta eftersom tjänsten som
kommunikatör har varit vakant.
Nyhetsbrevet redogör för hur ULB:s medlemmar genom folkbildning som metod,
ger människor möjligheter till personlig
utveckling och livslångt lärande samt bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.
Nyhetsbrevet skickas till politiker och
tjänstemän i länets alla kommuner samt
landstingets och länets riksdagsledamöter.
Nyhetsbrevet skickas också till andra aktörer med intresse för folkbildningsfrågor.

Sociala medier
Via vår Facebooksida lyfter ULB exempel på folkbildning som bedrivs i länet samt betydelsen av denna för individ och samhälle. Facebooksidan är en del i ULB:s opinionsbildande arbete. Vi synliggör också rapporter, debattartiklar samt sprider info om seminarier och utbildningsdagar för att ge en bred bild av debatt och nyheter som på
olika sätt berör folkbildningen i länet och nationellt.

Verksamhetsstatistik
Verksamhetsstatistiken för studieförbunden och folkhögskolorna i länet sammanställs årligen.
Verksamhetsstatistiken för studieförbunden presenteras årligen i foldrarna Kalla
Fakta för länets alla kommuner, främst som underlag till de lokala kontakterna med
politiker och tjänstemän.
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Kontroll på samhällsstödet
Folkbildningsrådet samlar årligen in och sammanställer statistik kring kommunernas
och landstingets bidragsgivning till studieförbunden.
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Generella kommun- och landstingsbidrag till
förbunden i Uppsala län

studie-

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
Regionbibliotek 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

Styrelse 2017
Ordförande under 2017 har varit Sven-Eric Svensson. Vice ordförande har varit Kristin
Spolander, ABF i Uppsala län, (slutat på sin tjänst på ABF i oktober 2017).
Organisation
Ordinarie ledamot
Pers. suppleant
Kristin Spolander (slutat på sin
ABF
tjänst på ABF och inte deltagit i
Åke Söderling
styrelsearbetet sedan april 2017)
Bilda

Sofia Walan/Linda Brandemark

Charlotte Backlund

Folkuniversitetet

Carin Aronsson

Josef Åhman

Studiefrämjandet
SV

Lars Häger
Fredrik Sjöberg

Ia Eriksson
Rita Valdmaa-Larsson
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NBV

Karin Hagman

Kristina Rosen

SISU

Dag Söderberg

Annie Larsson

Medborgarskolan

Ingela Berggren

Ann-Britt Clavebring

Sensus

Bodil Larsson Frånlund

Birgitta Sedin

Biskops-Arnö

Mats Lundborg

Robert Norman

Kulturens

Temur Malik Khudojberdi

Kenneth Lundmark

Ibn Rushd

Mohammed Dini

Yaser Jheisheh

Malin Ögland/Lisa Ångman
(adjungerande)
Elin Holmsten
(adjungerande)

Stefan Eurenius
(adjungerande)
Anna-Lena Åberg
(adjungerande)

Regionbibliotek Uppsala

Wiks folkhögskola

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under 2017 (15/2, 10/5, 14/9, 30/11).

Arbetsutskott 2017
ULB:s arbetsutskott har utgjorts av Sven-Eric Svensson, ordförande, Kristin Spolander,
vice ordförande (slutat sin tjänst på ABF i oktober 2017) och Karin Hagman. Totalt har
AU haft fem protokollförda möten under 2017 (9/2, 2/5, 31/8, 23/11, 18/12).

Revisorer och valberedning 2017
Som auktoriserad revisor tjänstgör Johan Grahn, Revisorshuset, och som förtroendevald revisor Jan Ask. Suppleanter är Mats Johansson, auktoriserad, och Kristina Morberg, förtroendevald. Valberedningen utgörs av Tommy Winberg (sammankallande)
samt Agnes Jonsson och Hannu Kannussaari.

Personal 2017
Länsbildningskonsulent, 100 %, Anna Bjurvald. Jadwiga Markowska , 100%, projektledare fr.o.m. 15/8. Unn Torell, 50 %, Samordnare fr.o.m. 24/11. Vikarierande administratör / kommunikatör Anna Jos , 50 %, t.o.m. 31/5. Emma Karlén biträdande konsulent, 50 %, föräldraledig t.o.m. 21/2.
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Medlemskap och representation 2017
ULB är medlem i IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Föreningen
för Folkbildningsforskning samt Folkrörelsearkivet för Uppsala län (där ULB:s arkivalier deponeras).

Administration och lokaler
Arbetet med bokföring och bokslutsarbete har köpts från EH Adm. & Redovisning och
Revisorshuset i Uppsala AB samt Byråassistans i Uppsala AB. Budgetarbete, kontroll
och uppföljning har gjorts av kansliet och arbetsutskottet. Tjänster för datorunderhåll
har köpts från Office IT-partner och Alina. ULB hyr ett kontorsrum på Forsbyvägen 6D
i Knivsta av Knivstabostäder.

Uppföljning
Avstämning av beslut och verksamhet sker kontinuerligt, främst vid det dagliga kansliarbetet och vid arbetsutskottets och styrelsens sammanträden. Uppföljning och
kontroll sker regelbundet av mål och ekonomi. Verksamheten dokumenteras i protokoll, rapporter och årlig verksamhetsberättelse.
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Ekonomi 2017
Resultatet 2017 gav ett överskott om 57 773 kr vilket var avsevärt bättre än det budgeterade
underskottet om 69 000 kr.
Årets resultat:
Nytt balanserat resultat:

57 773 kr
864 493 kr

6. Resultat och balansräkning 2017

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 resurser genom cirklar, kurser och kulturupplevelser.
Folkbildningen är en plats för kunskap och engagemang som stärker
samhället.

Kontakt
Besök: www.ulb.se
E-post: info@ulb.se
Facebook.com/uppsalalansbildningsforbund
Tel. 018 -15 54 30
Adress: Forsbyvägen 6 D, 741 40 Knivsta.

