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Verksamhetsinriktning för 2021-2023

2 februari-21

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 verka för
att stärka folkbildningens idé och de regionala folkbildningsorganisationernas ställning och inflytande
i regionen. Medlemmar är de tio studieförbunden, Biskops Arnö - Nordens Folkhögskola och Wiks
folkhögskola, RF-SISU Uppland och Regionbibliotek Uppsala.
ULB:s övergripande fokusområden är Kommunikation & Omvärldsbevakning, Samverkan och
Samarbeten, samt Kvalitetsarbete. Kansliets arbete ska kännetecknas av ett nytänkande och
nyskapande arbete.
Vår omvärld är i ständig förändring med stora samhällsutmaningar som enskilda aktörer inte kan lösa
på egen hand. Covid 19-pandemin är ett aktuellt exempel på detta. Folkbildningen i Uppsala län vill
och kan fortsatt spela en betydande roll för att bidra till en hållbar samhällsutveckling i länet både
under och efter pandemin. Forskningsresultaten är samstämmiga: För att klara av dessa utmaningar
krävs samverkan mellan olika aktörer och sektorer i samhället. Den slutsatsen dras också i de globala
målen för Agenda 2030 liksom i Uppsalas Regionala Utvecklingsstrategi.
Studier och forskningsrapporter påvisar fortlöpande folkbildningens betydelse och framgångsrika
arbete, inte minst med individer som är marginaliserade, står utanför arbetsmarknaden eller på
andra sätt är resurssvaga. En stor andel deltagare går vidare till högre studier eller arbete. De
upplever också bland annat ökat välmående och delaktighet.
Folkbildningen i Uppsala län vill och kan med sina nätverk och sin framgångsrika,
demokratifrämjande pedagogiska modell vara med och göra skillnad i stora samhällsfrågor som
folkhälsa, hållbarhet, och digital delaktighet. Vidare kommer vi fortsatt vara en kraft för vår 100-års
jubilerande svenska demokrati och i arbetet med att främja allas lika värde, samt fortlöpande stödja
och möjliggöra engagemang och delaktighet, stödja nyanländas etablering, utveckla kultur,
ledarskap, entreprenörskap, livslångt lärande och underlätta individers inträde på arbetsmarknaden.
Målområden för perioden
Under perioden 2021-2023 kommer Uppsala Läns Bildningsförbund fokusera på följande
målområden:
•

Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens betydelse för individ och
samhälle samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en hållbar samhällsutveckling i
Uppsala län, med särskilt fokus på hälsa och specifikt människors utsatthet och behov under
pandemin samt de behov av återuppbyggnad av samhället som kommer finnas efter
pandemin. Vi kommer också fortsatt att verka för allas lika värde och engagemang i
klimatfrågan. Dessa målområden ligger också i linje med de globala målen för Agenda 2030
och RUS:en (den Regionala Utvecklingsstrategin för Region Uppsala).
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•

Att stödja och samordna medlemmarna i de samhällsaktuella frågor som uppstår och att vara
en länk mellan medlemsorganisationerna, politiker, kommuner, region och andra aktörer i
länet samt nationellt.

•

Att tillsammans med medlemmarna och i samverkan med nationella aktörer fortsätta att
vidareutveckla det gemensamma kvalitetsarbetet och rutiner och former för detta.

•

Att vidareutveckla påverkansarbetet för att synliggöra folkbildningens betydelse för individ
och samhälle samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en hållbar
samhällsutveckling i Uppsala län.

Kommunikation & Omvärldsbevakning
ULB kommer att lyfta och synliggöra folkbildningen i Uppsala län i utvalda kanaler och belysa dess
betydelse för en hållbar utveckling för individ och samhälle.
Genom en aktiv och systematisk omvärldsbevakning kommer ULB bevaka
folkbildningsorganisationernas intressen och hålla sina medlemsorganisationer uppdaterade om de
viktiga händelser i samhällsutvecklingen som berör folkbildningen.
Genom påverkansarbete och lobbying, kommer ULB synliggöra folkbildningens roll för den enskilda
människan, för samhället och för främjandet av en demokratisk och hållbar utveckling i länet.
Samverkan och Samarbeten
ULB kommer under perioden fortsatt samverka med lokala studieförbundsrepresentanter i länets
samtliga kommuner genom de tre lokala samarbetsorganen för studieförbunden (Samstuds) som
tillsammans täcker länets åtta kommuner, samt med Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, Wiks
folkhögskola och Regionbibliotek Uppsala.
ULB kommer fortsatt samordna samtliga Samstudgrupper. Samstud kommer fortsatt vara en
gemensam arena där studieförbunden har en regelbunden kontakt med kommunala tjänstepersoner
och politiker för att informera om folkbildningens verksamhet, och för att etablera och
vidareutveckla eventuella samarbeten och synliggöra 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, ökad grad av tillit bland medborgarna med flera positiva effekter.
ULB kommer fortsatt ha en kontinuerlig samverkan med Region Uppsala, Kultur och Bildning; genom
deltagande i nätverken Regional Kulturkonferens samt med andra relevanta avdelningar inom Region
Uppsala. Bland annat gällande ämnesområden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, hållbar
utveckling och kompetensförsörjning i länet. ULB kommer fortsätta sin medverkan i referensgruppen
för TIA (Tidiga insatser för asylsökande) som samordnas av Länsstyrelsen samt i Länsstyrelsens
Samrådsmöte civilsamhället som landshövdingen bjuder in till. Länsbildningskonsulenten kommer
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fortsatt medverka i representationsgruppen för LÖK – Lokal Överenskommelse mellan Uppsala
Kommun och föreningslivet i Uppsala. ULB kommer fortsatt delta i arbetsgrupper på kommunal och
regional nivå gällande frågor som t.ex. främja allas lika värde, inkludering, demokrati, hållbarhet med
mera. ULB kommer också fortsatt ingå i och delta i regionala och nationella nätverk som är aktuella
för folkbildningen och för att synliggöra och främja dess arbete.
Kvalitetsarbete
Arbetet med kvalitet och etik kommer under perioden vara prioriterade för att folkbildningen i
Uppsala län ska bibehålla en fortsatt hög trovärdighet. Sedan 2016 har Kvalitet och etikarbetet
intensifierats. Arbetet utvecklas vidare under kommande period, bland annat genom Kvalitet och Etik
som en stående punkt på varje dagordning för styrelse- och Samstudmöten och att genom ULB:s
etiska råd planerar och anordnar konferenser och utbildningstillfällen som belyser olika
ämnen/aspekter kring Kvalitet och etikarbetet, Etik- och kvalitetskonferenserna, vilka bland annat
kommer inrymma diskussioner och erfarenhetsutbyte om tolkning av kriterier och riktlinjer för
statens stöd till folkbildningen samt de av staten uppsatta syften och mål för stödet till folkbildningen
är viktiga för att folkbildningen i länet ska ha ett fortsatt högt förtroende hos befolkningen, politiker
och tjänstepersoner.
ULB kommer också fortsatt anordna årliga gemensamma genomlysningar av studieförbundens
verksamhet genom Samstudorganen samt utvärdera och vidareutveckla formerna för detta.
ULB kommer tilllsammans med medlemsorganisationerna vidareutveckla de gemensamma rutinerna
och formerna för det regionala kvalitetsarbetet samt kontinuerligt uppdatera sin regionala
överenskommelse.

