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Ordförande	har	ordet		
2018 

 

Årsmötet 2018 upprepade verksamhetsinriktningen för de kommande åren: 

”Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens effekter på individ 
och samhällsnivå samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en positiv sam-
hällsutveckling 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 ak-
törer i länet.” 

Detta uppdrag har präglat allt arbete under 2018 och givit möjlighet att också se 
framåt mot 2019. 

Regionfullmäktige har antagit Regional kulturplan 2019-22. Folkbildningen har nu fått 
en tydligare roll än i tidigare kulturplaner. Bakom detta ligger många kontakter mel-
lan politiker, tjänstepersoner och folkbildningens företrädare. 

2018 var valår och detta har inneburit flera aktiviteter för att tydliggöra demokratins 
betydelse för samhället.  

Musik- och demokratikonventet som ägde rum på UKK i maj. Konventet blev en mö-
tesplats mellan politiker, tjänstepersoner och deltagare i de många musikgrupper 
som länets studieförbund samarbetar med. Under eftermiddagen hölls föredrag av 
forskare och aktiva inom musikindustrin, följt av panelsamtal på tema Framtidens 
musikliv. Under kvällen uppträdde lokala band, knutna till studieförbunden.  

Den 16 april arrangerade Uppsala Läns bildningsförbund i samarbete med lokala, reg-
ionala och nationella aktörer panelsamtal #ViMåstePrata som en del av den på-
gående demokratikampanj med samma namn som sjösattes inför riksdagsvalet 2018. 
Panelsamtalet behandlade frågor som allas lika värde, demokrati; vem får utrymme 
att göra sin röst hörd. Utgångspunkten var Litteraturcentrums nyligen släppta anto-
logi Välkommen hit, välkommen hem och #ViMåstePrata-kampanjens antologi En 
handbok för demokrater som gavs ut av Natur & Kultur. Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2019 bl a i samband med planerade möten med kulturpolitiker i kom-
munerna.  
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Projektet ”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv!” som 
ULB ansvarat för i samarbete med Uppsala kommun, Antidiskrimineringsbyrån i Upp-
sala och ULBs medlemsorganisationer har fortsatt och avslutats i augusti med slutrap-
port till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som var finansiär.  

Dessa och flera andra samarbeten med kommuner och andra organisationer, som be-
skrivs i verksamhetsberättelsen, får inte ta bort fokus från folkbildningens huvudupp-
gift att fritt och frivilligt erbjuda invånarna tillfällen till studier och kultur.  

Under 2018 samlades ca 53 000 deltagare i 7838 studiecirklar i en mängd olika äm-
nen.  

De ungefär 16 000 kulturprogrammen samlade under året nästan 700 000 deltagare. 
Ett oersättligt komplement till institutionernas utbud och som når invånare i hela lä-
net.  

Formen annan folkbildningsverksamhet är aktiviteter i friare och flexiblare former vil-
ket ger studieförbunden möjlighet att pröva och utveckla folkbildningen. Under året 
genomfördes omkring 2 600 sådana arrangemang som samlade nästan 35 500 delta-
gare.  

Cirklar, kulturprogram och annan folkbildning får bidrag från stat, region och flertalet 
kommuner för att fullgöra det uppdrag som samhället givit folkbildningens organisat-
ioner. 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 tjäns-
temän 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 till-
fällen till goda personliga möten.  

Jag vill tacka vår personal för gedigna insatser under året och övriga styrelseledamö-
ter för delaktighet och engagemang.  

Sven-Eric Svensson  
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1.	Verksamhetsinriktning	för	2018	-	
2020	fastställd	vid	årsmötet	2018	
 
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, och 
ska verka för att stärka folkbildningens idé och de regionala folkbildnings-
organisationernas ställning och inflytande i regionen. Medlemmar är de tio 
studieförbunden, Biskops Arnö och Wiks folkhögskola, Regionbibliotek Uppsala, 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.  

Vår omvärld är i ständig förändring, utvecklingen går snabbt. Fake News, 
klimatförändringar, en stor andel ungdomar som går ut med icke godkänt i 
grundskolan och/eller gymnasieskolan och hamnar utanför arbetsmarknaden, är 
några av de stora utmaningar vi ser. En annan utmaning är den stora ökningen av 
antalet äldre. Här kan folkbildningen göra nytta, bland annat genom att sprida 
kunskap om digitalisering och ökad folkhälsa.  

Utmaningar finns på lokal, regional och global nivå och kräver lösningar på samtliga 
nivåer och samverkan mellan olika aktörer och sektorer i samhället. Folkbildningen i 
Uppsala län vill och kan vara en kraft att räkna med i de samhällsutmaningar vi står 
inför och kan med sina nätverk och sin demokratifrämjande pedagogiska modell vara 
med och göra skillnad i stora samhällsfrågor, som t ex folkhälsa, hållbarhet, digital 
delaktighet, demokratifrämjande insatser och allas lika värde; genom att stödja och 
möjliggöra engagemang och delaktighet, nyanländas etablering, kultur, ledarskap, 
entreprenörskap, livslångt lärande, inträde på arbetsmarknaden.  

Målområden för perioden 

Under perioden 2018 - 2020 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. 
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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.  

 

Kommunikation & Omvärldsbevakning  

ULB arbetar för att i olika kanaler lyfta och synliggöra folkbildningen i Uppsala län och 
dess betydelse för individ och samhälle. Genom en aktiv och systematisk 
omvärldsbevakning ska ULB bevaka folkbildningens organisationers intressen och 
hålla sina medlemsorganisationer uppdaterade om viktiga händelser i den 
samhällsutveckling som berör folkbildningen.  

Genom påverkansarbete och lobbying, kommer ULB att synliggöra folkbildningens 
roll för den enskilda människan, samhället och arbeta för att främja den 
demokratiska utvecklingen i regionen.  

 

Samverkan och Samarbeten  

ULB samverkar med lokala studieförbundsrepresentanter i länets samtliga kommuner 
samt Biskops Arnö folkhögskola, Wiks folkhögskola och Regionbibliotek Uppsala. I 
länet har studieförbunden tre lokala samarbetsorgan (Samstuds) som tillsammans 
täcker länets 8 kommuner. ULB samordnar samtliga Samstudgrupper. Samstud har en 
regelbunden kontakt med kommunala tjänstemän och politiker för att informera om 
folkbildningens pågående verksamhet; etablera och vidareutveckla samarbeten samt 
synliggöra den långsiktiga betydelsen av folkbildning. 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 har ett kontinuerligt samarbete 
med Region Uppsala, Kultur och Bildning, genom deltagande i nätverken KIL och 
Politisk KIL, samt har också kontakt med företrädare för Region Uppsala bland annat 
gällande ämnesområden som folkhälsa, social hållbarhet och kompetensförsörjning i 
länet. ULB sitter med i referensgruppen för TIA (Tidiga insatser för asylsökande) som 
samordnas av Länsstyrelsen. Anna Bjurvald blev 2017 invald i representations-
gruppen för LÖK – Lokal Överenskommelse mellan Uppsala Kommun och 
föreningslivet i Uppsala. ULB blir regelbundet inbjuden till arbetsgrupper på 
kommunal och regional nivå gällande frågor som att främja allas lika värde, 
inkludering, demokrati, hållbarhet med mera. ULB ingår också i interna regionala och 
nationella nätverk för frågor som är aktuella för folkbildningen och dess arbete.  
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Kvalitetsarbete  

Arbetet med kvalitet och etik är viktigt för att folkbildningen i Uppsala län ska ha en 
fortsatt hög trovärdighet. Kvalitet och etik är sedan 2016 en stående punkt på varje 
dagordning för styrelse- och Samstudmöten. ULB har ett etiskt råd som planerar och 
anordnar utbildningstillfällen som belyser olika ämnen/aspekter viktiga för att 
folkbildningen i länet ska ha ett fortsatt högt förtroende hos befolkningen, politiker 
och tjänstemän. Utbildningstillfällena inrymmer bland annat diskussioner och 
erfarenhetsutbyte om tolkning av folkbildningens riktlinjer och regelverk samt 
folkbildningens av staten uppsatta syften och mål. 
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2.	Stärka	förutsättningarna	för	ett		
kvalitativt	och	framgångsrikt		
folkbildningsarbete	
 
ULB Mötesplatsen 
 
ULB samordnar, utvecklar och stödjer det lokala och regionala samarbetet inom 
folkbildningen i Uppsala län. Detta sker i form av seminarier, diskussioner, 
utbildningsdagar och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor. En del av detta sker 
inom ramen för styrelsearbetet. Under 2018 har ULB genomfört nedanstående 
arrangemang i anslutning till styrelsens möten.  
 
På årsmötet den 25 april föredrog Jadwiga Markowska projektet Bygga förening, 
bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv. Hon visade också en 
bildutställning och dragspelaren Dawid Huczko uppträdde. 
Vid årsmötet medverkade också kulturdirektör Kajsa Ravin, Kultur och Bildning, 
Region Uppsala och samtalade kring hennes visioner kring det framtida arbetet med 
Kultur och Bildning i Region Uppsala. 
 
Vid styrelsens heldag den 12 september medverkade Torvald Åkesson från 
Folkbildningsrådet med ett inspirerande pass och höll en stimulerande diskussion om 
Folkbildningens kvalitets- och etikarbete.  

På styrelsemötet den 28 november medverkade utredare Jeanette Wetterström och 
Kulturdirektör Kajsa Ravin, Kultur och Bildning, Region Uppsala i den årliga dialogen 
med folkbildningens organisationer och samtalade kring planen för 
implementeringen av den Regionala Kulturplanen 2019 - 2022. Dialogmötet var 
mycket uppskattat.  
 
 
Kvalitet och Etik 
 
Under året har varje styrelsemöte och Samstudmöte Kvalitet och Etik som stående 
punkt på dagordningen. Dessutom håller styrelsen årligen en fördjupad diskussion 
om folkbildningens kvalitetsarbete. På styrelsens heldag den 12 september ledde  
Torvald Åkesson, FBR, ett sådant samtal med ULB:s styrelse.  
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Den 28 november anordnade ULB:s Etiska råd 2018, bestående av  
medlemsorganisationerna Ibn Rushd, Kulturens och Medborgarskolan, 
konferensdagen Folkbildning, Kvalitet och Etik för anställda på våra 
medlemsorganisationer samt politiker och tjänstepersoner på kommuner och i 
region. 45 personer deltog. Plats: Ibn Rushds kontor, Uppsala. Dagen var uppskattad 
av deltagare och medverkande. 
 

Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i 
samverkan med föreningar i Uppsala Kommun och ett gemensamt genomlysnings-
tillfälle av studieförbundens musikverksamhet i Uppsala Kommun har hållits med 
Samstud UK den 4 december. Samtliga studieförbund verksamma i Uppsala kommun 
har deltagit. 

Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i 
samverkan med föreningar i Enköping Kommun, Heby Kommun, Håbo Kommun har 
hållits med Samstud EHH den 6 december. Samtliga studieförbund verksamma i     
Enköping, Heby och Håbo kommun har deltagit. 

 
 

ULB:s arbetsgrupper 
 
 
Redaktionsråd  
 
Redaktionsrådet är ett nätverk bestående av medlemmarnas kontaktpersoner för det 
gemensamma nyhetsbrevet och för foldrarna Folkbildningen utvecklar. 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 arbetade under 2017  
fram ett förslag om att våren 2018, inför riksdagsvalet, anordna ett 
folkbildningsgemensamt arrangemang för att synliggöra folkbildningens musik- och 
demokratiarbete.  
Musikkonventet syftade bland annat till att lyfta fram att folkbildningen är länets 
största anordnare av kulturarrangemang (I Uppsala län genomfördes omkring 
16 000 kulturprogram som samlat nästan 700 000 deltagare under 
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2018 (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2018), en stor del av dessa var 
musikarrangemang). Projektet ville även belysa folkbildningens bakomliggande roll 
för det svenska musikundret; Sverige som en av de främsta musikexportörerna i 
världen. ULB har varit projektägare och 7 av medlemsorganisationerna har  
medverkat. ULB:s roll har bland annat varit 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  
tjänstepersoner till arrangemanget. Samordnaren och länsbildningskonsulenten har 
deltagit i ett antal planeringsmöten samt genomförande på UKK den 23 maj.  
 
 
ULBs Etiska råd  
 
Etiska rådet utgörs av tre medlemsorganisationer per år. Under 2018 har ULB:s Etiska 
råd utgjorts av medlemsorganisationerna Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan. 
Den 28 november anordnade ULB:s Etiska råd 2018 tillsammans med ULB Kansli  
konferensdagen Folkbildning, Kvalitet och Etik för anställda på våra  
medlemsorganisationer samt politiker och tjänstepersoner på kommuner och i  
region. 45 personer deltog. Plats: Ibn Rushds kontor, Uppsala. Rådet har haft ett antal 
möten under planeringen av arrangemanget och Etiska rådets representanter 2018 
har medverkat i genomförandet av konferensdagen. 
 
 
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 
tjänstepersoner och politiker kännetecknas av en positiv anda och intresset för 
fortsatt kontakt är ömsesidig från studieförbundens och kommunernas sida.  
 
 
Kort om Samstud Enköping Heby Håbo 2018  
 
Arbetsområdet Samstud EHH utgörs av kommunerna Enköping, Heby och Håbo. 
Under året har tio studieförbund haft verksamhet i Enköpings kommun, nio i Heby 
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respektive åtta i Håbo kommun (Tabell 00, studietimmar 2018. SCB:s webbplats för  
studieförbundsstatistik). Vid årets slut hade studieförbunden sammanlagt fem 
bemannade kontor i Enköping. Länsbildningskonsulenten, ULB, har varit samordnare 
för Samstud EHH:s arbete under året. 

 

 

 

 

 

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.  
 
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 2019.  
 

KALLA FAKTA
Studieförbunden i  

Hebys kommun 2018 

Fria mötesplatser för: 

 • Aktivitet 

 • Engagemang 

 • Insikter 

 • Intresse 

 • Sammanhang 

 • Samtalskultur 

 • Åsikter 

Studieförbunden anordnar bred bildnings- 
och kulturverksamhet i studiecirklar, 
kulturprogram och kurser. 

En stor del av verksamheten sker i 
samarbete med våra många medlems-
organisationer där vi inspirerar till och 
arrangerar studieverksamhet, utvecklings-
arbete och kultur. 

Övre Slottsgatan 6, 753 10 Uppsala. Tel. 018-15 54 
30. E-post: info@ulb.se. www.ulb.se

Kungsgatan 13, 749 49 Enköping. Tel. 010-15 75 200. 
E-post: malardalen@medborgarskolan.se

Kristinagatan 17, 745 30 Enköping. Tel. 0171-15 14 02. 
E-post: enkoping@studieframjandet.se

S:t Olofsgatan 32 E, 753 32 Uppsala. Tel. 08-727 18 00. 
E-post: ost@bilda.nu

Östra Järnvägsgatan 1, 745 37 Enköping. Tel. 0171-319 17 
E-post:hamad.issa@abf.se

Ågatan 15 B, 749 35Enköping. Tel. 018-10 23 70.
E-post: uppsala@sv.se

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala. Tel. 018-68 00 00. 
E-post: info.uppsala@folkuniversitetet.se

Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala. Tel. 018-66 19 50. 
E-post: uppsala@sensus.se

Torggatan 14, 749 49 Enköping. Tel. 0171-390 44.
E-post: emma.andren@nbv.se

Följande möten har hållits under 2018: 

 
25 april - Samstudmöte, Hyresgästför-
eningens lokal, Heby. 
 
27 september -  Samstudsmöte på   
Studiefrämjandet, Enköping.  

7 november - Samstudmöte på ABF i 
Enköping. 
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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 2017 samt Kalla 
Fakta.  
 
Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i 
samverkan med föreningar i Enköping Kommun, Heby Kommun, Håbo Kommun har 
hållits med Samstud EHH den 6 december. Samtliga studieförbund verksamma i     
Enköping, Heby och Håbo kommun har deltagit. 
 
 
Kort om Samstud Norduppland 2018 

 
 

 
 
Samstud verkar som en arbetsgrupp där representanter för studieförbunden samt 
SISU Idrottsutbildarna Uppland ingår. Unn Torell (ULB) har samordnat Samstud Nords 
arbete under året.  
 
Den 28 februari - Samstudmöte på ABF i Tierp.   
 
Den 26 april - Samstudmöte på Studieförbundet Vuxenskolan i Östhammar.  

Arbetsområdet Samstud Nordupp-
land utgörs av kommunerna: Tierp, 
Älvkarleby och Östhammar. Under 
året har tio studieförbund haft 
verksamhet i Tierps kommun, nio i 
Älvkarleby respektive nio i Östham-
mar kommun (Tabell 00, studietim-
mar 2018. SCB:s webbplats för stu-
dieförbundsstatistik). Vid årets slut 
hade studieförbunden sammanlagt, 
tre bemannade kontor i Tierp och 
två i Östhammar varav ett i Gimo.  
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Den 11 oktober - Samstudmöte på NBV i Uppsala. 
Den 22 maj - Dialogmöte mellan Samstud Nord och tjänstemän och kultur-och 
fritidsförvaltningen samt politiker från Tierps kommun.  
 
En gemensam ansökan för det riktade bidraget 2019 i Tierps kommun har tagits 
fram av studieförbunden i Samstud Nord under hösten, med tema Digital 
delaktighet.  
 
Beslut har tagits om att, under vintern och våren 2019, i Östhammar och Tierp,   
genomföra politikerträffar i form av frukost- och lunchmöten, liknande dem som  
genomförts i Uppsala tidigare.    
  
ULB har producerat foldrarna Folkbildningen utvecklar Tierp respektive Östhammar 
2017 samt foldrarna Kalla fakta, om Samstud Nords verksamhet i Tierps och 
Östhammars och Älvkarleby kommuner.  
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.  
 
 
 

 

Kort om Samstud Uppsala - 
Knivsta 2018 
 
Arbetsområdet Samstud Uppsala 
Knivsta utgörs av kommunerna: 
Knivsta och Uppsala. Under året 
har tio studieförbund haft verksam-
het i Knivsta kommun respektive 
tio i Uppsala kommun (Tabell 00, 
studietimmar 2018. SCB:s webb-
plats för studieförbundsstatistik).   
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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. 
Carin Aronson (FU) och Ia Eriksson (Studiefrämjandet) har varit studieförbundens 
kontaktpersoner under året. Länsbildningskonsulenten (ULB) har samordnat 
folkbildningsarbetet under året.   
  
8 januari Samstud UK Planeringsmöte på Studiefrämjandet i Uppsala, inför 
Folkbildningslunchen 2018.  
  
14 januari Folkbildningslunch Restaurang Picnic, Uppsala.  
   
30 maj Samstud UK möte på  ABF, Uppsala, följt av lunch. 
 
4 oktober Samstud UK möte på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala.   
Open Space med Kulturförvaltningens ledningsgrupp på Studieförbundet 
Vuxenskolan i Uppsala.  
  
13 november Samstud UK möte på SV i Uppsala.  
   
4 december på SV i Uppsala - genomlysning av all verksamhet som görs i samarbete 
med föreningar och all musikverksamhet. 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.  
  
Under tidig vår har länsbildningskonsulenten blivit inbjuden till Kommunlednings-
kontoret, Uppsala Kommun, för möte med kommunfullmäktiges ordförande Carl 
Lindberg och utvecklingsledare Gro Hansen för att titta på möjligheterna kring 
demokratifrämjande samverkan kring interreligiösa frågor.  
Den 9 april hölls ett möte med Samstud UK:s organisationer, Carl Lindberg och Gro 
Hansen, länsbildningskonsulenten kring dessa frågor där fem studieförbund deltog. 
Plats: Ibn Rushd studieförbund På plats bildades en arbetsgrupp kring interreligiösa 
frågor av Ibn Rushd, Bilda och Sensus. Arbetsgruppen har anordnat ett gemensamt 
arrangemang under året.  
I november hade Anna Bjurvald ett möte med den nya kulturstrategen, Agneta 
Olofsson, med ansvar för bidragen till studieförbunden i Uppsala Kommun. Också 
Runa Krehla, Uppsala Kommun deltog.  
  
Länsbildningskonsulenten har under året blivit inbjuden att sitta med i styrgruppen 
för Fyrisgården och deltagit i ett möte där under året.   
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Länsbildningskonsulenten har, som medlem i representationsgruppen för LÖK 
Uppsala, deltagit i ett flertal möten samt möten med kommunalråden med ansvar för 
LÖK.   
 
Länsbildningskonsulenten och projektledaren Jadwiga Markowska har deltagit i 
nätverksträff på Stenhagen Kulturcentrum med nyanställd chef Helena Gerentz.  
  
Den 7 november anordnades Dialogkonferens för LÖK Uppsala, vilken 
länsbildningskonsulenten och ordföranden deltagit i. Konferensen hade ca 130 
deltagare. 
 
ULB har producerat folder om Samstuds verksamhet i Uppsala 
kommun Folkbildningen utvecklar Uppsala 2017 - 2018 samt foldern Kalla Fakta 
2017. Under verksamhetsåret har foldrarna mailats ut till 
arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsmarknadsnämnden, kulturförvaltningen, 
kulturnämnden, kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige samt visats upp på träffar 
/möten med politiker och tjänstepersoner.  
  
  

Regionalt och nationellt samarbete 
 
Regionalt i Kilen och Politiska Kilen (Kultur i länet)   
ULB deltar aktivt i Region Uppsalas så kallade Kilensamarbete (Kultur i länet). De  
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. Under året har kulturförvaltningen, 
Region Uppsala, tittat över arbetet med dessa nätverksträffar och andra möten / 
forum de anordnar och kommit fram till att de kommer anordna färre Kilen-
träffar framöver. 
 
Den 16 maj deltog länsbildningskonsulent Anna Bjurvald och vice ordförande  
Louise Michaelsson i Politisk Kil på UKK med tema: Järnets kulturmiljöer i Uppsala län  
med presentation av Håkan Liby.  
 
Den 16 oktober deltog länsbildningskonsulent Anna Bjurvald och ordförande Sven-Eric 
Svensson i Politisk kil med tema Tillbakablick på mandatperioden och diskussion inför 
framtida samverkan. 
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ULB har den 20 februari skrivit ett remissvar på Region Uppsalas Regionala 
Kulturplan 2019 - 2023 där vi framfört synpunkter som att:   
 
Vi noterar att folkbildningen fått sin rättmätiga plats i Kulturplanen och hoppas på 
gott samarbete under den kommande planperioden. Vi saknar en större koppling till 
det civila samhället i planen och anser att samarbetet med Biskops Arnö folkhögskola 
och Litteraturcentrum bör finnas med.   
Det är bra att frågan om lokaler och scener för kulturarrangemang lyfts i planen. 
Behovet av ändamålsenliga lokaler för arrangörer av olika typer av 
kulturarrangemang är stort. Lösningar på hur Region Uppsala ska hantera bristen på 
lokaler saknas.   
Viktiga faktorer som påverkar tillgången till ändamålsenliga lokaler:   
 

• Lokalens plats i förhållande till föreningens säte och föreningsmedlemmarnas 
 upptagningsområde. 	
• Lokalens utformning för specifika verksamheter (golv och takhöjd för dans, 
 akustik för sång, scenrum, väggar för utställning, lokal för möte, lokaler för 
 stora och små arrangemang, m.m.)  	
• Tillgänglighet utifrån föreningarnas behov att få tillgång till lokalen.  	
• Tillgänglighet utifrån kostnader i relation till föreningarnas ekonomi.  	
• Tillgänglighet utifrån regler och/eller byråkrati som skapar hinder.  	
• Behoven av att förvara föreningarnas saker.  	
• Önskemålen om att styra och bestämma över lokalen.  	

Förslaget till en kartläggning över lokaler i länet är bra. I kartläggningsarbetet ser vi 
att det är viktigt att använda sig av punkterna ovan för att få en helhetsbild av 
situationen. Vi föreslår att utformningen av kartläggningen görs i samverkan med 
representanter från kulturföreningar, ungdomsföreningar, folkbildningens 
organisationer och andra organisationer som har mötesplatser/lokal  
  
Den 28 november medverkade Jeanette Wetterström, utredare kulturförvaltningen, 
Region Uppsala och Kajsa Ravin, kulturdirektör, Region Uppsala, på ett 
av ULB:s styrelsemöten med den årliga dialogen kring Kultur och Folkbildning.  
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala.  
 
 
Regional Kompetensförsörjning 
 
Länsbildningskonsulenten har etablerat kontakt med utvecklingsstrateg Shara  
Unnerberg, Regionkontoret, Region Uppsala, kring det regionala  
kompetensförsörjningsarbetet, med förhoppningen att inleda ett närmare samarbete 
mellan folkbildningen och Region Uppsala. Region Uppsala ser folkbildningen som en 
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viktig aktör och samverkanspart och har bjudit in ULB att medverka i det regionala 
FIA-nätverket (Forum för Integration och Arbetsmarknad).  
Den 7 december deltog Anna Bjurvald i nätverksträff med FIA. 
 
 
RÖK Integration – Regional Överenskommelse Integration 
 
Under hösten har folkbildningen bjudits in till två workshops under framtagandet av 
RÖK Integration (Regional Överenskommelse Integration) som Länsstyrelsen tar 
fram. En workshop om Arbete och Utbildning och en om Hälsa. Folkbildningen var 
inbjudna att delta med två representanter i vardera workshopen. 
Den 15 oktober deltog länsbildningskonsulenten, tillsammans med representant från 
Medborgarskolan i de båda workshops som ägde rum på Radisson Hotell, Uppsala. 
 
 
Social Hållbarhet   
Uppsala Läns Bildningsförbund har under maj deltagit i Region Uppsalas studie kring 
samverkan om Jämlik Hälsa.  
  
Den 17-18 september deltog länsbildningskonsulenten i konferensen 
Mötesplats social hållbarhet: Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart 
Sverige 2030 som Enheten för hållbar utveckling, Region Uppsala, och Uppsala 
kommun anordnade i samarbete med nationella arrangörer. Plats: UKK, Uppsala.  
 
 
Samverkan med Regionbibliotek Uppsala 
 
Den 9 mars deltog Anna Bjurvald i utbildningsdag om Nationella minoriteter som 
Regionbibliotek Uppsala anordnade på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.  
  
Regionbibliotek Uppsala har varit samverkanspart i projektet Bygga förening, bygga 
kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv. 
  
 
Samverkan med Migrationsverket i Uppsala län och Länsstyrelsen    
Uppsala Län, kring verksamhet för asylsökande och TIA – Tidiga insatser 
för asylsökande 
  
Länsstyrelsen har samordningsansvar för arbetet med Tidiga Insatser för Asylsökande 
TIA. Anna Bjurvald, ULB, har tillsammans med Migrationsverket och 



 18 

Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen, ingått i en referensgrupp för TIA samarbetet. 
Gruppen har träffats några gånger under året.   
ULB har i samarbete med Länsstyrelsen och Migrationsverket under hösten 
arrangerat ett informationstillfälle för asylsökande som snart fyller 18 år och därmed 
ingår i folkbildningens målgrupp. Där gavs information om pågående aktiviteter i 
länet samt om folkbildningens aktörer i länet. Plats: Migrationsverket, 
Mottagningsenheten, Uppsala.   
Den 7 december deltog Anna Bjurvald i TIA-konferens (Tidiga insatser för 
asylsökande) arrangerad av Länsstyrelsen.   
 
 
Lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet i 
Uppsala - LÖK. 
 
Anna Bjurvald sitter i representationsgruppen för LÖK Uppsala och har under året 
deltagit i ett flertal möten med representationsgruppen samt i planering och 
genomförande av den årliga dialogkonferensen som genomfördes i samverkan med 
Uppsala Kommun på UKK den 7 november. Cirka 130 personer deltog. 
Av ULB:s medlemsorganisationer har dessa undertecknat LÖK: ABF, Bilda, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Sensus, Sisu. 
Anna Bjurvald har deltagit i 7 möten med Representationsgruppen under året: 11/1, 
27/3, 24/4, 24/8, 20/9, 25/10, 14/11.  
Mötena har till stor del handlat om organisatoriska frågor för att få till struktur och 
rutiner samt för att arbeta fram förslag på revidering av LÖK-dokumentet: En 
överenskommelse samt handlingsplan för de kommande fem åren har under året 
arbetats fram och klubbats av kommunstyrelsen.  
Den 15 februari hölls ett dialogmöte för de föreningar som har undertecknat 
LÖK. Plats: IFU Arena, Uppsala.  
 
Ideell Kulturallians - IKA  
  
Anna Bjurvald har under året suttit med i den regionala arbetsgruppen för IKA, Ideell 
Kulturallians, som föregående år träffats ett antal gånger samt varit med och 
arrangerat workshops/möten för att nå fler regionala kulturaktörer inom Uppsala län 
till IKA-nätverket. ULB har samverkat med IKA kring skrivandet av sitt remissvar på 
Region Uppsalas Regional Kulturplan 2019 - 2023.  
  
IKA nationellt kansli har tillsammans med den regionala arbetsgruppen gjort försök 
att bilda en regional IKA i Uppsala län och konstaterat att intresset hos kulturföre-
ningarna i länet varit för lågt. 
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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 som har en årlig 
konferens samt en gemensam årlig konferens där länsbildningsförbunden och 
Studieförbunden i samverkan diskuterar aktuella folkbildnings- och 
samverkansfrågor.   
Den 5 - 6 februari hade Länsbildningsförbunden sin nationella konferens 
på Folkbildningsrådet i Stockholm. Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald, ordförande 
Sven-Eric Svensson och samordnare Unn Torell deltog.  
 
Den 15 maj deltog Anna Bjurvald i LBF Mälardalen nätverksträff i Stockholm.  
  
Den 25 september deltog Anna Bjurvald i LBF Mälardalen-nätverket som träffades för 
erfarenhetsutbyte i Linköping.  
 
Den 10 - 11 oktober deltog ULBs ordförande Sven-Eric Svensson och 
Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald i den årliga Samverkanskonferens för 
studieförbund och länsbildningsförbund som arrangerades på Villa Brevik, Lidingö. 
 
 
Omvärldsbevakning/påverkansarbete   
 
ULB bedriver omvärldsbevakning på olika sätt; mediebevakning, deltagande i nätverk 
och konferenser; informationsutbyten och erfarenhetsutbyten. Kansliet har 
kontinuerlig kontakt med de nämnder och förvaltningar som ansvarar för 
folkbildningsanslagen i länet, Länsstyrelsen, Migrationsverket samt nationellt med 
Folkbildningsrådet, Studieförbunden i Samverkan, RIO, SKL, FSO, Kulturrådet, MUCF.  
 
 
Ett urval av de konferenser ULB deltagit i under året som gått 
  
Den 12 - 13 april deltog Anna Bjurvald och Unn Torell i Vestlunddagarna som 
arrangeras av Föreningen för Folkbildningsforskning, NBV och Tollare Folkhögskola. 
Årets tema var Folkets röst – ett hot mot demokratin?.   
  
Den 29 maj deltog Anna Bjurvald i Folkhögskolorna i kulturens ekosystem med 
tema De få platser som finns där tankar och idéer kan mötas måste få finnas kvar, 
som Sveriges folkhögskolor arrangerade för att spegla folkhögskolornas betydelse i 
detta kulturekosystem, och i dialog med andra utbildningsformer och aktörer i 
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kultursfären. Mats Lundborg, rektor på Biskops Arnö folkhögskola, inledningstalade 
om Folkhögskolorna i kulturens ekosystem. Rapporten Kulturell bildning i 
folkhögskolans regi: Deltagare och lärare på estetiska profilkurser presenterades av 
Erik Nylander, lektor IBL Linköping, Henrik Fürst, universitetslektor i sociologi vid 
Uppsala universitet och Sanna Levelius, lärare på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 
Kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkade, liksom representanter från högskolor 
och en rad verksamma kulturutövare som Athena Farrokhzad, Anna Clarén, Karin 
Auran Frankenstein, Elmöe & Hoffman med flera. Ulrika Kärnborg var moderator.            
Plats: Birkasalen på Rörstrand Slott & Konferens vid S:t Eriksplan i Stockholm.  
 
Den 14 juni deltog Anna Bjurvald och Unn Torell i prisutdelningen av 2018 års Jan  
Fridegårdspris på Biskops Arnö Folkhögskola. 2018 års pristagare var författaren och 
poeten Jila Mossaed.  Priset delas ut vartannat år och juryn består av representanter 
från Biskops Arnö Nordens Folkhögskola med kunskap om litteratur, film och 
teater. Ceremonin anordnades i samarbete mellan Biskops Arnö, Håbo kommun 
och Jan Fridegårdsällskapet.  
 
Den 22 oktober deltog Anna Bjurvald i Folkbildningens Forskningsdag 2018 som 
årligen arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning med flera, en arena där 
praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare. Temat var Folkbildning som 
medborgarskapande. Om avmakt, motmakt och medmakt. Plats: Bryggarsalen, 
Studiefrämjandet, Stockholm.  
 
Den 1 november deltog Anna Bjurvald och Unn Torell i Folkhögskoleforum 
på Lärarnas hus, Stockholm.  
  
Den 6 november deltog Anna Bjurvald i den nationella konferensen Folk & Bildning, 
Tema Studieförbundens frihet och mångfald, anordnad av Studieförbunden i 
samverkan på Kulturhuset, Stockholm.  
  
Den 15 november deltog Anna Bjurvald i MR-dagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö, 
Stockholm med temat Rätten till ett liv fritt från våld. Två av de elva nationella 
arrangörerna är Studieförbunden Ibn Rushd och Sensus. 2018 års MR-dagar ville med 
bredden av årets programpunkter och närvaro visa på trosbaserade aktörers viktiga 
roll, i Sverige och i världen, i arbetet för allas rätt till ett liv fritt från våld. Mänskliga 
Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste 
samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt 
engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med 
arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem 
högre upp på den politiska dagordningen.  
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Den 21 november deltog Unn Torell i den nationella konferensen Folkbildarforum i 
Linköping där temat för i år var Vision & Vilja. 
  
11 december deltog Anna Bjurvald i presentationen av den av Studieförbunden i 
samverkan nysläppta rapporten Varför minskar det? på ABF-Huset i Stockholm. 
  
 
Utbildning   
 
Samtliga medarbetare på ULB Kansli har deltagit i utbildningstillfälle Office 365 
anordnad av Atrox. Unn Torell har deltagit i utbildningstillfällen Wordpress anordnad 
av Biskops Arnö Folkhögskola. Anna Bjurvald har deltagit i utbildningstillfälle 
om GDPR som anordnats av IDEA. Unn Torell har deltagit i arkiveringskurs som 
anordnats av Folkrörelsearkivet Uppsala Län. Anna Bjurvald och Unn Torell har 
deltagit i föreläsning om GDPR anordnad av Folkrörelsearkivet Uppsala Län.  
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3.	Skapa	respekt	och	tillit	för	det			
demokrati-,	kultur-	och	folkhälso-		
arbete	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 livs-
situation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  
 3) bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället  
 4) bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
  
Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om 
statsbidrag till folkbildningen.  
  
 
 
#ViMåstePrata	
 
Den 16 april arrangerade Uppsala Läns bildningsförbund i samarbete med lokala, 
regionala och nationella aktörer panelsamtal #ViMåstePrata som en del av den 
pågående demokratikampanj med samma namn som sjösattes inför riksdagsvalet 
2018. 
Panelsamtalet behandlade frågor som allas lika värde, demokrati; vem får utrymme 
att göra sin röst hörd. Utgångspunkten var Litteraturcentrums nyligen släppta 
antologi Välkommen hit, välkommen hem och #ViMåstePrata-kampanjens 
kommande antologi En handbok för demokrater som gavs ut av Natur & Kultur i maj. 
(Redaktörer Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink.) Texter från båda 
böckerna lästes. Panelen bestod av: Ola Larsmo (Författare), Lars 
Häger (Studiefrämjandet) Börje Wennberg (Regionråd Uppsala) och Anna 
Bjurvald (Uppsala Läns Bildningsförbund). 
Samtalsledare: Hanna Midfjäll Studieförbunden i samverkan. 
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Arrangörer: Uppsala Läns Bildningsförbund, Bibliotek Uppsala och Litteraturcentrum i 
samarbete med Studiefrämjandet, Studieförbunden i samverkan, Sveriges Folkhög-
skolor. Plats: Mallas sal, Uppsala Stadsbibliotek. 
https://www.vimasteprata.org 
 
 
Musik och demokrati 
 
Det folkbildningsgemensamma Musikkonventet UppsalaMusikDemo (UMD)  
arrangerades den 23 maj på Uppsala Konsert och Kongress av sju av ULB:s 
medlemsorganisationer (ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, NBV, Sensus 
och Studiefrämjandet) tillsammans med Uppsala läns bildningsförbund. ULB var 
projektägare av arrangemanget och medverkande studieförbund bidrog med 
programpunkter, föreläsningar, workshops och paneldiskussioner med anknytning till 
det övergripande temat ”Musik & Demokrati”. För att kunna erbjuda ett 
högkvalitativt program ansökte och fick ULB extra medel, från Uppsala kommuns 
kulturnämnd för projektet. Därutöver gick medverkande organisationer in med egna 
insatser. Evenemanget hade fri entré för att möjliggöra för alla som ville att delta. 

Innehållet för UMD utformades till att sätta fokus på frågor som berör lokal 
kulturpolitik, folkbildning och demokrati. UMD riktade sig därmed till: 1. Politiker och 
tjänstepersoner på kommunal- och regional nivå i Region Uppsala, vars 
verksamhetsfält berör folkbildningsfrågor. 2. Deltagare och framtida deltagare i 
folkbildningens respektive musikverksamheter; aktiva musiker med önskan att 
debattera, hitta kontakter, sätt att nå ut och få framföra sin musik samt dessutom 
lokal- och nationell musikbransch med angränsande verksamheter inom 
musikarrangemang.  

Under eftermiddagen hölls nio föredrag av forskare och aktiva inom musikindustrin, 
följt av panelsamtal på tema Framtidens musikliv. Under kvällen uppträdde lokala 
band, knutna till studieförbunden. 

Uppsala MusikDemo uppmärksammades i media i form av intervju i Radio Uppland 
gjord med en av projektets två kontaktpersoner och intervju med Bildas representant 
i arbetsgruppen. Media var också på plats och refererade föredrag och paneldebatt. 
Eventets facebooksida fick snabbt 249 följare och kampanjen nåddes under den 
aktuella tiden av drygt 5 600 personer. Evenemanget annonserades och 
kommenterades också på de olika medarrangörernas hemsidor/facebooksidor. 

Flera tjänstemän och några politiker kom och deltog i föredrag och paneldebatt.     
Antalet besökare uppskattas till runt 120 st. under dagen och kvällen. Av dessa var 50 
- 60 kvinnor och 50 - 60 män.  
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”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv”  
 
Under perioden 15 augusti 2017 till och med 14 augusti 2018 bedrev 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 finansierades med medel från MUCF, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  
Syftet med projektet var att romer boende i Uppsala ska uppleva ett ökat välmående 
och ökad tillit till samhället.  
Projektet har haft fokus på flickor och kvinnor och aktiviteter har utformats för att nå 
den målgruppen. Ett av målen med projektet har varit att romer bosatta i Uppsala 
ska bilda en förening som representerar olika grupper av romer. Genom folkbildning 
som metod har deltagarna bland annat erhållit kunskap om förenings- och 
presentationsteknik, mänskliga rättigheter och andra av deltagarna önskade ämnen 
samt genomgått cirkelledarutbildning och deltagit i studieresa. Uppsalabon Jadwiga 
Markowska har varit projektledare med romsk språk- och kulturkompetens.  
Mål som har uppnåtts genom projektet:  
Målgruppen har tagit flera steg mot att bilda en gemensam förening som enar olika 
grupper inom målgruppen och fortsätter arbeta mot detta mål på ideell basis efter 
projektperiodens slut. Flera kvinnor och män inom målgruppen har förvärvat kunskap 
och hittat verktyg för att kunna axla rollen som målgruppens representanter i de 
samråd mellan den romska gruppen och Uppsala kommun som kontinuerligt hålls.  
Ökat välmående hos stora delar av den romska gruppen, samt en ökad upplevelse av 
delaktighet, tillhörighet, meningsfullhet, ökad nivå av engagemang. Målgruppen har 
erhållit ökad kunskap, nätverk, kontaktytor, mötesplatser; har organiserat sig och har 
på detta sätt stärkt sig själva. Det långsiktiga målet för romsk inkludering, jämlik 
tillgång till mänskliga rättigheter, att målgruppen inte ska drabbas av diskriminering 
och antiziganism är ingenting som uppnås enbart genom ett ett-årigt projekt. Precis 
som regeringens nationella romska strategi, som sträcker sig från 2012 till 2032, 
måste vi även se långsiktigheten i detta projekt. Det långsiktiga perspektivet är ett 
måste för lyckade projekt. 
 
Projektet har bland annat nått kvinnor och unga; enat olika grupper inom 
målgruppen; anordnat 10 kunskapshöjande infotillfällen med romska utbildare 
riktade mot majoritetssamhället; anordnat studiecirklar och kulturarrangemang för 
målgruppen; ökat kunskapen om målgruppen hos arbetsgivare och gjort att flera 
deltagare i projektet / personer från målgruppen har utbildats till cirkelledare - både 
kvinnor och män, unga och äldre personer. 
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Totalt har projektet haft 30 deltagare, varav 17 kvinnor, 13 män och 9 ung-
domar/unga vuxna. Under projektets gång har 8 personer, varav 4 kvinnor och 4 
män, arbetat ideellt. 18 personer har arbetat avlönat eller arvoderat, varav 10 
kvinnor och 8 män. 
 
Efter projektperiodens slut fortsätter deltagare och ledare arbetet för romsk 
inkludering med att ena olika grupper inom målgruppen och ta steg för att i 
framtiden bilda en förening. Detta arbete sker främst ideellt. Tre av dem som varit 
anställda under projektperioden har fått fortsatt anställning hos en av projektets 
samverkansparter. 

Projektets framgångsfaktorer har bland annat varit att projektledaren varit kvinna 
med högt förtroende hos olika grupper inom målgruppen, att projektet bedrivits i 
samarbete med folkbildningens organisationer i Uppsala (metod, nätverk, m.m.),                                                                           
att Uppsala kommun som samverkanspart hjälpt till att sprida information om 
projektets aktiviteter i sina befintliga kontakter med målgruppen. 
 
Projektets utmaningar har bland annat varit att konkurrera med livspusslet, 
vardagen, och andra åtaganden deltagare haft som gjort det svårt att ha tid att 
prioritera att delta i projektets aktiviteter även för den som haft intresse av dem / 
önskat delta. Att delta i folkbildningsaktiviteter där deltagarna, enligt kriterier för 
statsbidrag till folkbildningen behöver registreras med personuppgifter. Anpassning 
har gjort så de deltagare som inte velat, inte har behövt lämna dessa uppgifter.  
 
Styrelsemedlemmar samt anställda på ULBs medlemsorganisationer har erhållit 
ökade kunskaper om romsk inkludering och romsk kultur och tar med sig denna 
kunskap i sitt ordinarie arbete. 
Länk Film Röster från projektet ”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – 
bygg upp dig själv”: https://player.vimeo.com/video/307239605 

 
 
Studiecirkeln  
 
Studiecirkeln är folkbildningens grundläggande verksamhetsform.   
Under 2018 har studieförbunden i Uppsala län tillsammans genomfört 7 838 studie-
cirklar i en mängd olika ämnen som samlat omkring 53 000 deltagare. Antalet 
deltagartimmar för årets studiecirklar runt om i länet uppgick 
till närmare 2,4 miljoner (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2018).   
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 
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betydelsefullt för dem 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 möjliggör detta. Genom att erbjuda sådant 
som lokaler, studiematerial, ledarutveckling, föreningskunskap möjliggör 
studieförbunden för Uppsala läns invånare att engagera sig och utvecklas tillsammans 
med andra. De gör detta med hjälp av, bland annat, 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 
engagera, dela med sig, lyssna, leda, samtala, lyfta med mera. Cirkelledaren är ofta 
en  person som drivs av en vilja att förändra samhället och stärka människor. 
  
 

Kulturprogrammens betydelse  
 
I Uppsala län genomfördes omkring 16 000 kulturprogram som samlat nästan 
700 000 deltagare under 2018 (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 2018).  
Kulturverksamheten i allmänhet och kulturprogrammen specifikt är självklara delar i 
studieförbundens verksamhet.   
Kulturprogrammen når också 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 
dessas 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 (Källa: Sara Tannås, Umeå universitet).  
 
Kulturprogrammen i studieförbunden ökar mängden 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 
centralorterna. Utan studieförbundens kulturprogram skulle det finnas betydligt 
mindre av 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).  
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Annan folkbildningsverksamhet  
 
I Uppsala län genomfördes 2 590  arrangemang i verksamhetsformen annan 
folkbildning, som samlat 35 454 deltagare. (STUV, Tabell 02B Landstingssammandrag, 
2018).  
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.  
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4.	Göra	folkbildningen	tydlig	och		
synlig	genom	att	föra	ut	dess	resultat		
	
Kommunikation 
 
 
ULB arbetar nära sina medlemsorganisationer för att på bästa sätt synliggöra deras 
verksamhet i våra kommunikationskanaler: infofoldrar, nyhetsbrev, Facebook och 
webb. Att vi använder samma mall och titel Folkbildningen utvecklar 
Uppsala/Enköping och så vidare i våra foldrar, powerpointpresentationer 
och nyhetsbrev leder till igenkänning och vi blir mer synliga för 
vår målgrupp, politiker och tjänstemän, samt andra relevanta samverkansparter.   
Utöver de foldrar vi årligen tar fram för Samstuds räkning har vi under året också 
bistått med marknadsföringsmaterial och rapport för vårens musiksatsning 
Uppsala MusikDemo. Vi har också tagit fram kommunikationsmaterial för 
projektet Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar – bygg upp dig själv samt 
uppdaterat asylfolder och tagit fram material inför Politikerlunchen i Uppsala. 
  
 
www.ulb.se   
 
ULB:s hemsida är vår kanal för information om folkbildning i länet med länkar 
till våra medlemsorganisationer. Hemsidan görs i Wordpress. Under 2018 har vi,       
vidareutvecklat sidan och bland annat lagt till bildspel. Sidan har också fått en 
tydligare layout.   
På ulb.se hittas de informationsfoldrar ULB tar fram för Samstuds räkning, som 
beskriver studieförbundens verksamhet i de olika kommunerna i länet. De innehåller 
statistik, kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga för verksamhet för asylsökande 
samt andra foldrar/ annat infomaterial som ULB tar fram. Länkar till samarbetsorgan 
och kontaktuppgifter till alla studieförbund och folkhögskolor hittas här såväl 
som pressinformation och korta fakta.  
 
 
Nyhetsbrev 
Under 2018 har ULB:s nyhetsbrev om länets folkbildning, Folkbildningsnytt, genom 
kommunikationsverktyget Mailchimp skickats ut med fyra nummer. 
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Nyhetsbrevet redogör för hur ULB:s medlemmar, med folkbildning som metod, ger 
människor möjlighet till personlig utveckling och livslångt lärande samt bidrar till att 
skapa ett hållbart samhälle. 
 
Nyhetsbrevet skickas till politiker och tjänstepersoner i länets alla kommuner samt 
landstingets och länets riksdagsledamöter. 
Nyhetsbrevet skickas också till andra aktörer med intresse för folkbildningsfrågor. 
Öppningsfrekvensen för nyhetsbrevet ligger mellan 33 - 45 procent, vilket är en hög 
siffra för digitala nyhetsbrev. 
 
 
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 information 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. Statistiken presenteras årligen i foldrarna Kalla Fakta för länets 
alla kommuner, främst som underlag för de lokala kontakterna med politiker och 
tjänste-personer.  
 
 
Kontroll på samhällsstödet  
Folkbildningsrådet samlar årligen in och sammanställer statistik kring kommunernas 
och regionens bidragsgivning till studieförbunden.  
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Generella kommun- och regionbidrag  
till studieförbunden 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.  
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Generella kommun- och landstingsbidrag, till studieförbunden i Uppsala län 2016-2018
Kr/inv

2016 2017 2018         2016 2017 2018 Invån 2018
Enköping 757 400 744 704 755 000 17,61 18 17,2 43 879
Heby 300 000 294 971 300 000 21,81 21,29 21,66 13 847
Håbo 360 000 353 966 360 000 17,36 16,78 16,99 21 179
Knivsta 120 000 119 955 122 000 6,92 6,64 6,68 18 255
Tierp 480 000 471 954 330 000 23,13 22,54 6,9 20 933
Uppsala 9 346 000 9 373 204 9 724 000 43,55 43,97 42,26 221 141
Älvkarleby 0 0 0 0 0 0 9 395
Östhammar 350 000 344 133 350 000 16,03 15,69 15,96 21 922

Summa 370 551
kommunbidrag 11 713 400 11 702 887 11 941 000 Kr/inv

2016
Landstingsbidrag 9 400 000 9 234 243 9 400 000 26,01 25,12 25,36 361 373
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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 Mitt 
Sensus Svealand  
Studiefrämjandet Uppsalaregionen  
Studieförbundet Bilda Öst  
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län  
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Uppland  
 
  
Styrelse 2018  
 
Ordförande under 2018 har varit Sven-Eric Svensson. Vice ordförande har varit 
Kristin Spolander, ABF i Uppsala län till och med 24/4 och Louise Ekdahl (i september 
gift Michaelsson), ABF i Uppsala län från och med 25/4. Styrelsen har sammanträtt 
fyra gånger under 2018 25/1, 20/3, 12/9, 28/11. Årsmöte 25/4.  
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Organisation  
 
 
ABF 
 
 
Bilda  
 
Biskops Arnö 
 
Folkuniversitetet 
 
IbnRushd 
 
Kulturens 
 
 
Medborgarskolan 
 
NBV 
 
Regionbibliotek 
Uppsala 
 
Sensus 
 
SISU 
 
Studiefrämjandet 
 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 
 
Wiks folkhögskola 
 

  
 

 
Ordinarie ledamot  
 
 
Louise Ekdahl 
(Under året gift Michaelsson) 
 
Linda Brandemark  
 
Mats Lundborg 
 
Carin Aronsson 
 
Fatema Vanat 
 
Temur Malik Khudojberdi 
(Slutat sin tjänst på Kulturens i augusti -18 
och inte deltagit i styrelsearbetet sedan dess.) 
Ingela Berggren 
 
Karin Hagman 
               
Lisa Ångman 
(Slutat sin tjänst på Regionbiblioteket ht - 18 
och inte deltagit i styrelsearbetet sedan dess.) 
 
Helene Warpe 
 
Dag Söderberg 
 
Lars Häger 
 
Fredrik Sjöberg 
 
 
Anna-Lena Åberg 

 
Pers. suppleant  
 
 
Maria Miranda 
 
 
Charlotte Backlund 
 
Vakant 
 
Josef Åhman 
 
Yaser abu Jheisheh 
 
Kenneth Lundmark 
 
 
Ann-Britt Clavebring 
 
Kristina Rosen 
 
Stefan Eurenius 
 
 
Sven Dahlkvist 
 
Annie Larsson 
 
Ia Ericsson 
 
Rita Valdmaa-Larsson 
 
 
Magnus Hurtig 
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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 regelbundet av mål och ekonomi. Verksamheten dokumenteras i 
protokoll, rapporter och årlig verksamhetsberättelse.  
 
 
  
Ekonomi 2018  
 
Resultatet 2018 gav ett överskott om 445,12 kr vilket var bättre än det budgeterade 
underskottet om 3600 kr. 
Årets resultat: 445,12 kr. Nytt balanserat resultat: 864 937,77 kr.  
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Resultat	och	balansräkning	2018 

	
 

  
 

Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-04-25 10:35
Senaste vernr A 284 B 43 C 50 D 174 

E 174 G 6 H 18 M 1 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3421 Intäkter för delade lokalkostn 0,00 0,00 -2 250,00 
3440 Konsultarbete 67 750,00 67 750,00 45 600,00 
3441 Upplupna Intäkter Konsultarvoden 5 366,00 5 366,00 8 325,00 
3530 Medlemsavgifter 180 650,00 180 650,00 129 700,00 
3590 Övriga intäkter 0,00 0,00 -1 059,00 
3740 Öresutjämning 4,92 4,92 3,72 

Summa nettoomsättning 253 770,92 253 770,92 180 319,72

Övriga rörelseintäkter

3912 Projektbidrag MUCF 631 584,79 631 584,79 282 415,21 
3987 Projekt Musik och demokrati 210 000,00 210 000,00 0,00 
3988 Erhållna bidrag Nystartsjobb (AFM) 98 157,00 98 157,00 65 134,00 
3989 Landstingsbidrag 1 075 000,00 1 075 000,00 1 053 000,00 
3990 Övriga ersättningar och intäkter 72 899,00 72 899,00 39 000,00 
3997 Sjuklöneersättning 9 584,00 9 584,00 0,00 

Summa övriga rörelseintäkter 2 097 224,79 2 097 224,79 1 439 549,21

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 350 995,71 2 350 995,71 1 619 868,93

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST 2 350 995,71 2 350 995,71 1 619 868,93

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -57 786,00 -57 786,00 -38 709,00 
5011 Hyra Kurslokaler -6 843,00 -6 843,00 0,00 
5012 Hyra projektet -24 000,00 -24 000,00 0,00 
5060 Städning och renhållning 0,00 0,00 -150,95 
5090 Övriga lokalkostnader -880,00 -880,00 -150,00 
5410 Förbrukningsinventarier -2 255,80 -2 255,80 -24 300,00 
5420 Dataprogram -5 523,30 -5 523,30 -1 360,00 
5460 Förbrukningsmaterial -12 958,18 -12 958,18 -762,89 
5500 Reparation och underhåll 0,00 0,00 -5 345,00 
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och 

datorer m.m. -5 473,00 -5 473,00 -1 897,00 

5800 Resekostnader -6 774,00 -6 774,00 -14 351,00 
5910 Marknadsföring / Annonsering -4 025,00 -4 025,00 -25 180,55 
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam -26 469,00 -26 469,00 0,00 
5985 Hemsidor och övrig datareklam 0,00 0,00 -8 438,00 
6072 Representation, ej avdragsgill -4 391,03 -4 391,03 -7 628,80 
6090 Övriga kostnader förvaltning -150,00 -150,00 -3 106,29 
6110 Kontorsmateriel -3 918,20 -3 918,20 -12 223,95 
6211 Tele -12 980,00 -12 980,00 -16 091,00 
6230 Datakommunikation webkostn -4 549,25 -4 549,25 -3 622,52 
6250 Porto -2 469,00 -2 469,00 -1 664,00 
6310 Försäkringar -4 849,72 -4 849,72 -4 494,08 
6420 Revisionsarvoden -17 118,00 -17 118,00 -28 695,00 

Sida 1(3)
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Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-04-25 10:35
Senaste vernr A 284 B 43 C 50 D 174 

E 174 G 6 H 18 M 1 

Period Ackumulerat Period fg år

6450 Årsmöteskostander -1 345,50 -1 345,50 0,00 
6490 Styrelse-/Sammanträdeskostn. -10 427,30 -10 427,30 -9 480,81 
6531 Redovisningskostnader -96 442,00 -96 442,00 -48 860,00 
6550 Konsultarvoden -87 899,00 -87 899,00 0,00 
6570 Bankkostnader -1 970,75 -1 970,75 -1 269,00 
6590 Övriga externa tjänster -4 513,08 -4 513,08 0,00 
6610 Kurser o Konferenser, Egna -52 354,13 -52 354,13 -2 231,60 
6611 Kurser o Konferenser -17 406,00 -17 406,00 -47 088,00 
6612 Konferens 14-15 maj - 1 1/2 dag -132 116,45 -132 116,45 0,00 
6613 Projekt Musik och demokrati -123 951,99 -123 951,99 0,00 
6614 Folkbildning, Kvalitet och Etik -16 277,75 -16 277,75 0,00 
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -750,00 -750,00 -3 700,00 
6990 Övriga externa kostnader -1 447,00 -1 447,00 -890,26 
6991 Medlemsavgifter -1 650,00 -1 650,00 -1 550,00 
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -511,65 -511,65 -294,20 

Summa övriga externa kostnader -752 475,08 -752 475,08 -313 533,90

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda 0,00 0,00 -5 650,25 
7082 Lön Tillfällig Arb.kraft 0,00 0,00 -1 783,00 
7210 Löner till tjänstemän -870 558,87 -870 558,87 -693 059,74 
7232 Arvoden övriga 1938-1950 0,00 0,00 -27 280,00 
7240 Styrelsearvoden -27 280,00 -27 280,00 0,00 
7281 Sjuklön till tjänstemän -8 270,72 -8 270,72 -11 372,24 
7285 Semesterlön tjänstemän -97 853,00 -97 853,00 -79 912,01 
7290 Förändring semesterlöneskuld -34 245,00 -34 245,00 -16 394,00 
7310 Arvode -43 612,00 -43 612,00 0,00 
7331 Skattefria bilersättningar -2 604,80 -2 604,80 -2 526,90 
7390 Övr kostn.ers o förm. skattepl -2 995,00 -2 995,00 0,00 
7410 Pensionsförsäkringspremier -113 301,00 -113 301,00 -66 131,00 
7510 Lagstadgade sociala avgifter -310 446,75 -310 446,75 -248 776,42 
7519 Beräkn soc.avg på uppl sem.lön -11 545,29 -11 545,29 -5 151,03 
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) -4 463,01 -4 463,01 -4 463,01 
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -27 487,00 -27 487,00 -15 734,00 
7580 Premier Fora, Collectum -5 088,00 -5 088,00 -9 425,00 
7610 Utbildning -17 336,00 -17 336,00 -44 421,00 
7620 Sjuk- och hälsovård 0,00 0,00 600,00 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill -1 250,00 -1 250,00 -345,00 
7690 Övriga personalkostnader -8 715,78 -8 715,78 -15 350,10 

Summa personalkostnader -1 587 052,22 -1 587 052,22 -1 247 174,70

Avskrivningar

7835 Avskrivningar på datorer -10 876,00 -10 876,00 -458,00 

Summa avskrivningar -10 876,00 -10 876,00 -458 ,00

RÖRELSERESULTAT 592,41 592,41 58 702,33

Finansiella poster

Sida 2(3)



 36 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-04-25 10:35
Senaste vernr A 284 B 43 C 50 D 174 

E 174 G 6 H 18 M 1 

Period Ackumulerat Period fg år

8400 Räntekostnader 0,00 0,00 -128,00 
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -9 ,29 -9 ,29 0,00 
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -138,00 -138,00 -801,00 

Summa finansiella poster -147 ,29 -147 ,29 -929 ,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 445,12 445,12 57 773,33

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 350 550,59 -2 350 550,59 -1 562 095,60

Årets resultat

8999 Årets resultat -445,12 -445,12 -57 773,33 

Summa årets resultat -445 ,12 -445 ,12 -57 773,33

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Sida 3(3)
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Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-04-25 10:35

Senaste vernr A 284 B 43 C 50 D 174 
E 174 G 6 H 18 M 1 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier 51 064,00 51 064,00 0,00 51 064,00 
1229 Avskrivningar inventarier -51 064,00 -51 064,00 0,00 -51 064,00 
1250 Datorer 16 488,00 16 488,00 16 139,00 32 627,00 
1259 Ackumulerade avskrivningar på 

datorer -458,00 -458,00 -10 876,00 -11 334,00 

Summa materiella anläggningstillgångar 16 030,00 16 030,00 5 263,00 21 293,00 

Summa anläggningstillgångar 16 030,00 16 030,00 5 263,00 21 293,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 44 275,00 44 275,00 -44 275,00 0,00 
1630 Avr. skatter o avgifter 28 552,00 28 552,00 -28 517,00 35,00 
1684 Kortfristiga fordringar hos 

leverantörer 5 578,00 5 578,00 -5 578,00 0,00 

1687 SAMSTUD N 17 168,13 17 168,13 -17 168,13 0,00 
1688 SAMSTUD UK 9 872,07 9 872,07 -9 872,07 0,00 
1689 SAMSTUD EHH 27 381,60 27 381,60 -27 381,60 0,00 
1790 Övr förutbet kostn/upplup int 29 821,92 29 821,92 -20 671,72 9 150,20 

Summa kortfristiga fordringar 162 648,72 162 648,72 -153 463,52 9 185,20 

Kassa och bank

1910 Kassa 277,00 277,00 0,00 277,00 
1920 Plusgirokonto 184 984,52 184 984,52 -57 008,76 127 975,76 
1942 Nordea 1830 27 13570 1 434 003,93 1 434 003,93 -400 000,00 1 034 003,93 

Summa kassa och bank 1 619 265,45 1 619 265,45 -457 008,76 1 162 256,69 

Summa omsättningstillgångar 1 781 914,17 1 781 914,17 -610 472,28 1 171 441,89

SUMMA TILLGÅNGAR 1 797 944,17 1 797 944,17 -605 209,28 1 192 734,89

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2090 Eget kapital -789 432,38 -789 432,38 -17 286,94 -806 719,32 
2098 Vinst/förlust föregående år -17 286,94 -17 286,94 -40 486,39 -57 773,33 
2099 Årets resultat -57 773,33 -57 773,33 57 328,21 -445,12 

Summa eget kapital -864 492,65 -864 492,65 -445 ,12 -864 937,77

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -38 356,00 -38 356,00 4 594,00 -33 762,00 
2510 Skatteskulder 0,00 0,00 14 586,00 14 586,00 
2514 Beräknad särskild löneskatt på 

pensionskostnader 0,00 0,00 -27 487,00 -27 487,00 

2650 Redovisningskonto för moms -11 400,00 -11 400,00 -7 618,00 -19 018,00 

Sida 1(2)
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Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-04-25 10:35

Senaste vernr A 284 B 43 C 50 D 174 
E 174 G 6 H 18 M 1 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

2710 Personalskatt -43 869,00 -43 869,00 19 158,00 -24 711,00 
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -42 050,00 -42 050,00 17 372,00 -24 678,00 
2732 Avr. särskild löneskatt -31 205,00 -31 205,00 15 162,00 -16 043,00 
2890 Övriga kortfristiga skulder -23 181,70 -23 181,70 19 642,90 -3 538,80 
2894 Projektbidrag MUCF -592 584,79 -592 584,79 592 584,79 0,00 
2910 Upplupna löner 0,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00 
2920 Upplupna semesterlöner -91 200,00 -91 200,00 -34 245,00 -125 445,00 
2940 Upplupna lagstadgade sociala och 

andra avgifter 0,00 0,00 -785,50 -785,50 

2941 Ber uppl lagst sociala avg -28 655,03 -28 655,03 -10 759,79 -39 414,82 
2990 Övr uppl kostn/förutbet int -30 950,00 -30 950,00 5 950,00 -25 000,00 

Summa kortfristiga skulder -933 451,52 -933 451,52 605 654,40 -327 797,12

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-1 797 944,17 -1 797 944,17 605 209,28 -1 192 734,89

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Sida 2(2)
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Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor 
som vill utvecklas. 
När människor möts skapas nya idéer och insikter. Studieför-
bunden, folkhögskolorna och biblioteken är stimulerande och 
effektiva resurser genom cirklar, kurser och kulturupplevelser. 
Folkbildningen är en plats för kunskap och engagemang som 
stärker samhället. 
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