
Handlingsplan Uppsala Läns Bildningsförbund 2019  

Bakgrund 

Majoriteten av den svenska befolkningen har fått det bättre de senaste åren och landets ekonomi går bra. Även i 
världen får människor det allt bättre. Världens fattigdom har halverats och den goda utvecklingen beräknas 
fortsätta. Däremot ökar skillnaderna mellan de som har fått det bättre och de som har det sämst. Alla får inte del 
av den förbättrade levnadsstandarden. Forskning visar att ett ökat polariserat samhälle är en av flera 
bakomliggande orsaker till att antidemokratiska krafter vuxit sig starkare. Klimathot, en mycket snabb 
teknikutveckling med mycket positiva effekter och även utmaningar, stora demografiska utmaningar är några 
exempel på dagens utmaningar som kräver komplexa lösningar i form av samverkan över många år framöver. 2019 
är det EU-val och en viktig uppgift för folkbildningen i Uppsala län i och med detta är att värna allas lika värde, 
demokrati, samt främja ett ökat valdeltagande. Folkbildningen i Uppsala län vill, kan och kommer vara en aktiv part 
i dessa samhällsprocesser. 

Inledning  
 
Under 2019 kommer ULB  

Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra betydelsen av folkbildning på individ och samhällsnivå samt 
folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en positiv samhällsutveckling i Uppsala län.  

Att lägga särskilt fokus på verksamhetsområdena asylsökande, etablering av nyanlända, allas lika värde, folkhälsa 
och Agenda 2030, att stödja medlemsorganisationerna att främja ökat valdeltagande i EU-valet.  

Verksamhetsidé  
 
ULB är en regional paraplyorganisation för folkbildningens organisationer i regionen, som ska stärka folkbildningens 
idé och de regionala folkbildningsorganisationernas ställning och inflytande i regionen. 

Övergripande mål:  

Samverkan och Samarbeten  

Kommunikation & Omvärldsbevakning  

Kvalitets - och etikarbete 

Samverkan och Samarbete  

ULB kommer arbeta för fortsatt främjande och utveckling av samverkan mellan studieförbundens representanter, 
Biskops Arnö folkhögskola, Wiks folkhögskola och Regionbibliotek Uppsala. Dels via befintliga samarbetsorgan för 
studieförbunden (Samstuds) samt hitta former för att främja folkbildningskedjor mellan studieförbunden, 
folkhögskolorna, bibliotek. 

ULB kommer fortsatt samordna Samstudgrupperna som täcker regionens åtta kommuner.  
Samstud kommer under året anordna politkerträffar i samtliga kommuner dit också utvalda tjänstepersoner bjuds 
in med syfte att informera om folkbildningens pågående verksamhet, etablera och vidareutveckla samarbeten, 
samt synliggöra den långsiktiga betydelsen av folkbildning för individ och samhälle. Forskning visar att 
kommunernas investering i bidrag till folkbildningen flerfaldigt ’återbetalar sig’ för samhället i form av ökad 
folkhälsa, ökat inträde på arbetsmarknaden, ökad delaktighet, minskat utanförskap med mera. 
 
ULB kommer fortsätta sitt kontinuerliga samarbete med Region Uppsala, Kultur och Bildning, genom deltagande i 



nätverken KIL, Kultur i Länet, och Politisk KIL, samt genom den årliga gemensamma dialogen på ett av ULBs 
styrelsemöten.  
 
ULB kommer verka för att fördjupa kontakten med företrädare för Region Uppsala bland annat gällande 
ämnesområden som folkhälsa, social hållbarhet och kompetensförsörjning, regional utveckling. 
 
ULB kommer fortsätta sin samverkan med DUA – delegationen för unga och nyanlända i arbete. 
 
ULB kommer fortsätta sin samverkan med TIA-nätverket (Tidiga insatser för asylsökande) som samordnas av 
Länsstyrelsen.  
 
ULB har under hösten 2018 haft kontakt med Länsstyrelsen i framtagandet av RÖK, Regional Överenskommelse, 
Integration och kommer följa den pågående processen med Länsstyrelsens framtagande av RÖK Integration under 
2019.  
 
ULB kommer fortsätta sin medverkan i det lokala LÖK – Lokal Överenskommelse mellan Uppsala Kommun och 
föreningslivet i Uppsala - samarbetet.  
 
ULB kommer under året delta i arbetsgrupper och nätverk på kommunal och regional nivå gällande frågor som 
främjar allas lika värde, inkludering, demokrati, hållbarhet med mera.  

ULBs styrelse kommer sammanträda 4 gånger per år, varav en årlig heldagskonferens. 

ULB kommer delta i de interna regionala och nationella nätverk för frågor som är aktuella för folkbildningen och 
dess arbete. Bland annat kommer ULB samverka i Mälardalen genom befintliga nätverk för 
Länsbildningsförbunden. Nätverket kommer träffas ett flertal gånger under året. ULB kommer samverka med 
övriga Länsbildningsförbund nationellt. Gemensam konferens hålls årligen. ULB kommer samverka med 
Folkbildningsrådet, RIO (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation) Studieförbunden i Samverkan, OFI 
(Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation), FSO (Folkhögskolornas Serviceorganisation). 
 
ULB kommer delta i regionala/nationella konferenser om demokrati och allas lika värde (MR) samt kring andra 
ämnen som är av vikt för folkbildningen.  
 
ULB kommer delta i forskarkonferenser om folkbildning och angränsande tema.  
 
ULB kommer jobba vidare med att synliggöra folkbildningens demokratifrämjande och hälsofrämjande betydelse 
för individ och samhälle. Som exempel kommer vi följa det fortsatta arbetet med den nationella kampanjen för 
allas lika värde # Vi måste prata - # Vi måste prata och agera. 

Kommunikation & Omvärldsbevakning  
ULB kommer arbeta för att i olika kanaler lyfta och synliggöra folkbildningen i Uppsalaregionen och dess betydelse 
för individ och samhälle. Genom en aktiv och systematisk omvärldsbevakning kommer ULB bevaka folkbildningens 
organisationers intressen och hålla dess medlemsorganisationer uppdaterade om aktuella händelser i 
samhällsutvecklingen som berör folkbildningen. Bland annat genom att ta del av aktuella rapporter och forskning 
om folkbildning. 

ULB kommer under 2019 vidareutveckla sin interna och utåtriktade kommunikation. Genom att utveckla vårt 
kommunikationsarbete, samt bedriva ett aktivt påverkansarbete och lobbying, kommer ULB fortsätta arbetet med 
att synliggöra folkbildningens roll för den enskilda människan, närsamhället och regionen. 

Exempel på kanaler ULB kommer kommunicera i: Webb, Digitalt nyhetsbrev, Sociala medier, Publika arrangemang, 
möten med politiker och tjänstemän. ULB kommer aktivt jobba för att via film synliggöra deltagarröster, 
cirkelledarröster samt verksamhetsexempel i samarbete med våra medlemsorganisationer. 



Kvalitet och Etik  
Ett strategiskt kvalitets - och etikarbete är viktigt för att folkbildningen i Uppsalaregionen ska ha en fortsatt hög 
trovärdighet. ULBs etiska råd kommer planera och genomföra utbildningstillfällen gällande kvalitet och etik som 
inrymmer diskussioner och erfarenhetsutbyte om tolkning av kriterier och riktlinjer för statens stöd till 
folkbildningen, samt statens fyra syften med att stödja folkbildningen. Utbildningstillfällena kommer vända sig till 
samtliga anställda på folkbildningsorganisationerna i länet.  
 
ULBs styrelse kommer under året genomföra den årliga fördjupade diskussionen kring kvalitet och etik, som är en 
viktig och uppskattad del av ULBs strategiska kvalitets- och etikarbete.  
 
Gemensamma genomlysningar av olika delar av folkbildningsverksamheten i regionen kommer göras under året.  

 


