Verksamhetsberättelse 2019

Foto: ULB

Uppsala Läns Bildningsförbund

1

Innehåll
Förord: Ordförande har ordet
1. Verksamhetsinriktning för 2018-2020 fastställd vid årsmötet 2018 …
2. Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt
folkbildningsarbete………………………………………………………………………….
3. Skapa respekt och tillit för det demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete
som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället …………
4. Göra folkbildningen tydlig och synlig genom att föra ut dess
resultat ……………………………………………………………………………………………
5. Organisation, administration och ekonomi ……………………………………..
6. Resultat- och balansräkning 2019 ……………………………………………………

2

6
9
26
31
34
37

Ordförande har ordet
2019

Ordförandeord

2019 var första året i innevarande mandatperiod. Det innebär att mycket
av ULB:s verksamhet präglats av olika aktiviteter för att informera lokala
och regionala politiker och tjänstepersoner om folkbildningens uppdrag,
omfattning och villkor.
Möten har arrangerats i alla kommuner med representanter för
studieförbunden där den lokala verksamheten har presenterats och där
det har givits tillfälle till erfarenhetsutbyte. Betydelsen av generella
bidrag för att nå ut bland invånarna har understrukits.
Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den
bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som
beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.
Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund 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
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.
Alla studieförbund har omfattande kontakter med det lokala
föreningslivet. Där möts människor kring intressen av olika slag och
lägger upp sin verksamhet genom att gemensamt formulera sina mål och
praktiskt genomföra sitt arbete för att nå dem. Detta är ett exempel på
demokrati som är så självklar att vi ofta inte tänker på den. Men också i
studiecirkeln sker gemensam planering som ett exempel på den
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självklara demokrati som i så mycket utmärker det svenska samhället.
Dessutom tränas vi där både att lyssna på andra och argumentera för
våra idéer.
Under 2019 har studieförbunden i Uppsala län tillsammans genomfört 7
307 studiecirklar i en mängd olika ämnen som samlat 51 402 deltagare.
Antalet deltagartimmar för årets studiecirklar runt om i länet uppgick till
366 878.
I Uppsala län genomfördes 14 019 kulturprogram under 2019.
Tillsammans samlade de 642 123 deltagare.
Kulturprogrammen i studieförbunden ökar mängden kulturarrangemang
i landets kommuner och breddar deltagandet. Utan studieförbundens
kulturprogram skulle det finnas betydligt mindre av kultur på många
mindre orter i vårt län.
Under året har redovisningen av den statsbidragsberättigade
studieverksamheten ifrågasatts i olika delar av landet. ULB har sedan
många år haft en medveten satsning på att upprätthålla en hög etik.
Sålunda finns en Etikgrupp som årligen arrangerar utbildningar för
studieförbundens medarbetare. Både i styrelsen och i de lokala
samarbetsorganen finns etikfrågan med på varje mötes agenda.
Härigenom finns en vana att regelbundet utbyta erfarenheter av
samarbetet med olika föreningar. Varje år görs också kommunvis en
genomlysning av alla studieförbundens verksamhet. Vi känner oss därför
trygga i att redovisning från Uppsala län sker enligt Folkbildningsrådets
kriterier.
När jag i slutet av mars skriver detta har effekterna av den pågående
pandemin med de inskränkningar som den innebär för olika former av
gemensamma samhällsaktiviteter slagit mot studieförbundens
verksamhet. Samtidigt är det viktigt att människor i denna situation kan
erbjudas den gemenskap som folkbildningen erbjuder. Digitala
mötesformer kan kompensera det fysiska mötet till viss del och genom
beslut i Folkbildningsrådet finns det möjligheter att till redovisa både
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vissa cirklar och kulturprogram inom gällande kriterier. Vissa riktade
medel har också ställts till folkbildningen förfogande mot särskilt utsatta
grupper. Även folkhögskolorna får extra medel för att kunna ta emot fler
elever då problemen på arbetsmarknaden väntas öka.
Dock kommer inga studieförbund att kunna genomföra verksamheter
som motsvarar normalt antal studietimmar. Folkbildningsrådet har
därför beslutat att vid fördelning av statsbidrag för de närmast
kommande åren räkna bort 2020 från underlaget. Det är nu viktigt att
kommuner och region följer samma princip vid beräkningen av de
generella bidragen för 2021 och följande år.
För mig är det en förmån att få vara med i ULB:s arbete som erbjuder så
många tillfällen till goda personliga möten och nya erfarenheter.
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 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 folkbildningsorganisationernas ställning och inflytande i regionen. Medlemmar är de tio
studieförbunden, Biskops Arnö och Wiks folkhögskola, Regionbibliotek Uppsala och
RF-SISU. 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 folkhälsa, hållbarhet, digital
delaktighet, demokratifrämjande insatser; genom att stödja och möjliggöra
engagemang och delaktighet; nyanländas etablering och allas lika värde.
Folkbildningen bidrar också med utbildningar och verksamhet inom kultur, ledarskap,
entreprenörskap; livslångt lärande och etablering på arbetsmarknaden.

Målområden för perioden
Under perioden 2018-2020 kommer Uppsala Läns Bildningsförbund att fokusera på
följande huvudområden:
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Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens effekter på individoch 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.

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 och för samhället och vidare 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 tjänstepersoner och politiker för att informera
om folkbildningens pågående verksamhet; etablera och vidareutveckla samarbeten
och 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
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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.

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 som är viktiga för att
folkbildningen i länet ska ha ett fortsatt högt förtroende hos befolkningen, politiker
och tjänstepersoner. Dessa utbildningstillfällen inrymmer bland annat diskussioner
och erfarenhetsutbyte; tolkning av folkbildningens riktlinjer och regelverk och
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 2019 har ULB genomfört nedanstående
arrangemang i anslutning till styrelsens möten.
14 februari
Vid styrelsemötet den 14 februari i Medborgarskolans lokaler medverkade Thomas
Östlund som redogjorde för den rapport han tagit fram för Studieförbunden i
samverkan: Varför minskar det – En studie om kommunernas generella anslag till
studieförbunden. Dag Söderberg, RF-SISU berättade också om det studieförbundets
pågående organisationsförändring.
15 maj
Vid styrelsemötet den 15 maj medverkade Johanna Thorpe, Projektledare för
Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län på tema: Att bygga upp en
samordnad verksamhet för Samhällsorientering och utöka den med
hälsokommunikation.
Dag Söderberg, RF-SISU och Anna Bjurvald höll sedan i en workshop där styrelsen
diskuterade olika strategier för att motverka de tendenser som lyfts fram i den
rapport Varför minskar det? som presenterats vid föregående styrelsemöte.
12 september
Vid styrelsens heldag den 12 september medverkade Ann-Sofie Olding från
Medborgarskolans förbundskansli med workshop på tema: Framtidsutmaningar inom
folkbildning, Hur agerar vi gemensamt när bidragen minskar; Caroline Mattson,
nationell projektledare MR-dagarnas kansli informerade om arbetet med MRdagarna Uppsala 2020 och Anna-Carin Bylund, Folkbildningsrådet höll i en diskussion
om Folkbildningens kvalitets- och etikarbete.
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27 november
På styrelsemötet den 27 november medverkade strateg Jeanette Wetterström och
kulturdirektör Kajsa Ravin, Kultur och Bildning, Region Uppsala i den årliga dialogen
med folkbildningens organisationer och redogjorde för regionens pågående arbete,
bland annat avseende samverkansmodeller och driften av regionala verksamheter
som Wiks folkhögskola och Regionbiblioteket.
Dima Sarsour, LÖK Uppsala, deltog och informerade om samverkan inom ramen för
arbetet med den Lokala Överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala
Kommun.
I anslutning till styrelsemötet den 27 november hölls också årets upplaga av
konferensen Folkbildning, Kvalitet och Etik. Folkbildningsrådets Torvald Åkesson och
Studiefrämjandets Andrea Rodriguez var samtalsledare och föredragshållare. Temat
var Utmaningar i statsbidragsberättigad folkbildning; utmaningar vid genomlysning
av verksamheten och policy för transparens. Konferensen hölls i Folkuniversitetets
lokaler i Uppsala och 40-talet anställda i medlemsorganisationerna deltog.

Kvalitet och Etik
ULB:s Etiska råd 2019 har under året bestått av medlemsorganisationerna Ibn Rushd,
Kulturens, Medborgarskolan och Studiefrämjandet. Det etiska rådet har haft tre
möten; den 11 juni, 1 oktober och 22 november för planering av utbildningsdagen
Folkbildning, Kvalitet och Etik för anställda på ULB:s medlemsorganisationer.
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
medverkade Anna-Karin Bylund, Folkbildningsrådet och ledde den diskussionen.
Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i
samverkan med föreningar samt av studieförbundens musikverksamhet i Enköping
kommun, Heby kommun, Håbo kommun har hållits med Samstud EHH den 19
november. Samtliga studieförbund i Samstud EHH har deltagit.
Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet som görs i
samverkan med föreningar samt av studieförbundens musikverksamhet i Tierp
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammar kommun har hållits med Samstud
Nord den 25 november. Samtliga studieförbund i Samstud Nord har deltagit.
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Den 27 november anordnade ULB:s Etiska råd 2019, bestående av
medlemsorganisationerna Ibn Rushd, Medborgarskolan och Studiefrämjandet
utbildningsdagen Folkbildning, Kvalitet och Etik för anställda på våra
medlemsorganisationer. Folkbildningsrådets Torvald Åkesson och Studiefrämjandets
Andrea Rodriguez var samtalsledare och föredragshållare. Temat var Utmaningar i
statsbidragsberättigad folkbildning; Utmaningar vid genomlysning av verksamheten
och Policy för transparens. Konferensen hölls i Folkuniversitetets lokaler i Uppsala och
40-talet anställda i medlemsorganisationerna deltog, därav ULB:s ordförande, chefer
från fyra av studieförbunden och medarbetare från nio av studieförbunden. Dagen
var mycket uppskattad av deltagare och medverkande.
Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet, som görs i
samverkan med föreningar samt av studieförbundens musikverksamhet i Uppsala
kommun, har hållits med Samstud Uppsala-Knivsta den 6 december. Samtliga
studieförbund verksamma i Uppsala och Knivsta kommun har deltagit.

ULB:s arbetsgrupper
Redaktionsråd
Redaktionsrådet är ett nätverk bestående av medlemmarnas kontaktpersoner för det
gemensamma nyhetsbrevet och för foldern Kalla Fakta med statistik från respektive
kommun. Kansliet har haft kontinuerlig kontakt med redaktionsrådet i arbetet med
publicering av nyhetsbrevet, nyheter på Facebook samt framtagandet av infofoldrar
och material inför 2020 års folkbildningsluncher. Ett redaktionsrådsmöte har hållits
under året.

ULB:s Etiska råd
ULB:s Etiska råd har under 2019 utgjorts av medlemsorganisationerna Ibn Rushd,
Kulturens, Medborgarskolan och Studiefrämjandet.
Den 27 november anordnade ULB:s Etiska råd 2019 tillsammans med ULB Kansli
konferensdagen Folkbildning, Kvalitet och Etik för anställda på våra
medlemsorganisationer. Rådet har haft ett antal möten under planeringen av
arrangemanget och Etiska rådets representanter 2019 har medverkat i
genomförandet av konferensdagen.
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Medverkade gjorde Andrea Rodriguez, distrikts- och verksamhetschef
Studiefrämjandet Västerbotten och Torvald Åkesson, Bidragsenheten,
Folkbildningsrådet. Programpunkterna var: Utmaningar i statsbidragsberättigad
folkbildning; Verksamhetsrelaterade exempel: vilka utmaningar stöter vi på när vi
”städar” i vår verksamhet? och Policy för transparens. Mycket tid avsattes också för
diskussioner och grupparbeten.
Ett 40-tal personer deltog: ULB:s ordförande, chefer från fyra av studieförbunden och
medarbetare från nio av studieförbunden. Plats: Folkuniversitetet, Uppsala. Dagen
var mycket uppskattad av deltagare och medverkande.

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.
De politikerträffar, över en frukost/lunch, som anordnats i varje kommun under året
har varit mycket uppskattade och önskemål om att de görs till en årlig tradition har
framförts av såväl politiker som tjänstepersoner.

Kort om Samstud Enköping Heby Håbo 2019
Arbetsområdet Samstud EHH utgörs av kommunerna Enköping, Heby och Håbo.
Under året har tio studieförbund haft verksamhet i Enköpings kommun, nio i Heby
respektive åtta i Håbo kommun (Tabell 00, studietimmar 2019. SCB:s webbplats för
studieförbundsstatistik). Vid årets slut hade studieförbunden sammanlagt fyra
bemannade och ett obemannat kontor i Enköping. Länsbildningskonsulenten, ULB,
har varit samordnare för Samstud EHH:s arbete under året.
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Följande möten har hållits under 2019:
11 februari - Samstudmöte, Enköping.
13 mars - Samstudsmöte Håbo.
10 april - Samstudmöte i Heby inklusive
Folkbildningslunch.
24 september - Samstudsmöte
Enköping.
19 november - Samstudmöte Uppsala.

För att öka delaktigheten och möjliggöra att så många som möjligt kan delta i alla
möten 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
informerat om det nya fördelningssystemet för bidrag till föreningar och
studieförbund. ULB har förmedlat information till Samstud EHH.
Marita Ghafouri, föreningsutvecklare, Enköping Kommun, medverkade på
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Samstudmöte den 24/9 och informerade om det nya fördelningssystemet för bidrag
till föreningar och studieförbund.
Samstud EHH har fått fortlöpande information om aktuella folkbildningsfrågor
från ULB:s kansli under året som gått. ULB har producerat foldern Kalla Fakta,
Enköpings kommun med statistik över Samstuds verksamhet i Enköpings kommun.
Ett gemensamt genomlysningstillfälle av studieförbundens verksamhet har hållits
med Samstud EHH den 19 november. Samtliga studieförbund verksamma i Enköping,
Heby och Håbo kommun har deltagit. Genomlysningen visade att studieförbunden
under perioden samarbetat med 37 musikgrupper och 163 föreningar i Enköpings
kommun; 6 musikgrupper och 46 föreningar i Heby kommun samt 9 musikgrupper
och 36 föreningar i Håbo kommun.
I varje kommun inom EHH har Samstud anordnat folkbildningsluncher dit politiker
och tjänstepersoner bjudits in för att informeras och samtala om folkbildningens
betydelse för individ och samhälle och dess demokratifrämjande effekt.
Varje politiker har fått boken En handbok för demokrater och En hälsning från svenskt
föreningsliv.
Folkbildningslunch Enköping den 11 februari. Antal deltagare: 15 st.
(Från folkbildningen 7 st. Politiker och tjänstepersoner 8 st.)
Folkbildningslunch Heby den 10 april. Antal deltagare: 11 st.
(Från folkbildningen 6 st. Politiker och tjänstepersoner 5 st.)
Folkbildningslunch Håbo den 13 mars. Antal deltagare 13 st.
Från folkbildningen 5 st. Politiker och tjänstepersoner 8 st.
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Kort om Samstud Norduppland 2019

Arbetsområdet Samstud
Norduppland utgörs av
kommunerna: Tierp, Älvkarleby
och Östhammar. Under året har tio
studieförbund haft verksamhet i
Tierps kommun, nio i Älvkarleby
och nio i Östhammar kommun
(Tabell 00, studietimmar 2019.
SCB:s webbplats förstudieförbundsstatistik). Vid årets slut hade
studieförbunden sammanlagt, tre
bemannade kontor i Tierp och två i
Östhammars kommun: ett i
Östhammar och ett i Gimo.

Samstud verkar som en arbetsgrupp där representanter för studieförbunden ingår
och samverkar. Unn Torell och Anna Bjurvald (ULB) har samordnat Samstud Nords
arbete under året och Unn Torell har fungerat som projektledare för studieförbunden
i Tierps gemensamma projekt Studieförbunden digitaliserar Tierp.
Den 26 februari – Samstudmöte i Östhammar, inklusive Folkbildningslunch. SV:s
lokal samt Glenn Millers restaurang.
Den 24 april - Samstudmöte i Tierp, inklusive Folkbildningslunch. Lokal: Tierps
kommunhus samt NBV:s lokalkontor.
Den 29 april - Politikerträff Älvkarleby. Lokal: Kommunhuset.
Den 3 oktober - Samstudmöte på ULB Kansli, Uppsala.
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Den 29 oktober – Föredrag inom gemensamt projektsamarbete mellan
studieförbunden i Tierp.
I Samstud Nords gemensamma projekt Studieförbunden digitaliserar Tierp anordnade
Samstud Nord, med projektstöd från Tierps kommun, ett föredrag av Henrik Selin,
huvudsekreterare för regeringens nationella satsning på medie- och informationskunnighet (MIK) med rubriken Vilken roll spelar näthat, desinformation och
propaganda för det demokratiska samtalet och vad kan vi göra åt det? Föredraget
var öppet för allmänheten och hade trettiotalet besökare. Det ingick som programinslag vid invigningen av Tierps kommuns Kulturhuset Möbeln. Föredraget med
efterföljande diskussion var mycket uppskattat.
Den 25 november - extra Samstudmöte på ULB Kansli, Uppsala.
Den 25 november – genomlysning förenings- och musikverksamheten, på ULB
Kansli, Uppsala. Samtliga studieförbund i Samstud Nord deltog. Genomlysningen
visade att studieförbunden under perioden samarbetat med 12 musikgrupper och 94
föreningar i Tierps kommun; 2 musikgrupper och 22 föreningar i Älvkarleby kommun
samt 10 musikgrupper och 99 föreningar i Östhammars kommun.
ULB har producerat foldern 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 alla
möten har de som ej haft möjlighet att ta sig till den fysiska mötesplatsen varit med
via Skype/telefon.
I Tierp och Östhammar har Samstud anordnat folkbildningslunch/-frukost dit politiker
och tjänstepersoner bjudits in för att informeras och samtala om folkbildningens
betydelse för individ och samhälle och dess demokratifrämjande effekt. I Älvkarleby
har Samstud medverkat på samhällsbyggnadsnämndens AU. Varje politiker har fått
boken En handbok för demokrater och En hälsning från svenskt föreningsliv.
Folkbildningslunch Tierp den 24 april. Antal deltagare 14 st. Från folkbildningen 6 st.;
politiker och tjänstepersoner 8 st.
Folkbildningslunch Östhammar den 26 februari. Antal deltagare 12 st. Från
folkbildningen 6 st. Politiker och tjänstepersoner 6 st.
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har Samstud medverka

Kort om Samstud Uppsala Knivsta 2019
Arbetsområdet Samstud Uppsala
Knivsta utgörs av kommunerna
Knivsta och Uppsala. Under året
har nio studieförbund haft
verksamhet i Knivsta kommun
respektive tio i Uppsala kommun
(Tabell 00, studietimmar 2019.
SCB:s webbplats för
studieförbundsstatistik).

Det lokala folkbildningsarbetet och opinionsbildningen inom Samstud UppsalaKnivsta, studieförbundens lokala samarbetsorgan, drivs i form av en arbetsgrupp där
representanter för studieförbunden samt ULB ingår. Carin Aronson (FU) och Ia
Eriksson (Studiefrämjandet) har varit studieförbundens kontaktpersoner under första
halvåret. Därefter har Mia Andric, ABF, och Staffan Ljunggren, Sensus, tagit över
dessa roller. Länsbildningskonsulenten (ULB) har samordnat folkbildningsarbetet
under året.
För att öka delaktigheten och möjliggöra att så många som möjligt kan delta i alla
möten har de som ej haft möjlighet att ta sig till den fysiska mötesplatsen varit med
via Skype/telefon.
8 januari Samstud UK Planeringsmöte på Studiefrämjandet i Uppsala, inför
Folkbildningslunchen 2018.
16 april Samstud UK möte på Folkuniversitetet, Uppsala.
11 juni Samstud UK möte på NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala
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11 juni infomöte med Nationell projektledare för MR-dagarna Caroline Mattson, på
NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala.
26 september Samstud UK möte på Bilda i Uppsala.
12 november Samstud UK möte på Kulturens i Uppsala.
3 december på Medborgarskolan i Uppsala - genomlysning av all verksamhet som
görs i samarbete med föreningar och all musikverksamhet. Samtliga 10 studieförbund
deltog. Genomlysningen visade att studieförbunden under perioden samarbetat med
6 musikgrupper och 41 föreningar i Knivsta samt 530 musikgrupper och 703
föreningar i Uppsala.
Politikerlunch/frukost
I båda kommunerna har Samstud anordnat folkbildningslunch/-frukost dit politiker
och tjänstepersoner bjudits in för att informeras och samtala om folkbildningens
betydelse för individ och samhälle och dess demokratifrämjande effekt.
Varje politiker har fått boken En handbok för demokrater och En hälsning från svenskt
föreningsliv.
14 januari Folkbildningslunch med inbjudna politiker och tjänstepersoner på
Restaurang Hava, Uppsala.
Tolv politiker/tjänstepersoner deltog i lunchen och tolv representanter för
folkbildningen.
19 mars Folkbildningsfrukost med inbjudna politiker och tjänstepersoner i
kommunhusets lokal i Knivsta. Sex politiker/tjänstepersoner deltog i lunchen och sju
representanter för folkbildningen.
30 oktober Länsbildningskonsulenten har deltagit i möte med styrgruppen
för Idéburet offentligt Partnerskap (IOP), Fritid för Alla, på Fyrisgården, Uppsala.
9 december Länsbildningskonsulenten har deltagit i möte med styrgruppen
för Idéburet offentligt Partnerskap (IOP) Fritid för Alla, på Fyrisgården, Uppsala.
Länsbildningskonsulenten har, som medlem i representationsgruppen för LÖK
Uppsala, deltagit i 11 st. RG-möten (Representationsgruppsmöten) varav ett med
kommunalråden med ansvar för LÖK.
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Länsbildningskonsulenten har under våren arbetat som t.f. processledare för LÖK
under 1 dag per vecka under den period då processledartjänsten varit vakant och RGgruppen arbetat med rekrytering av ny processledare.
Den 23 maj anordnades Dialogmöte för LÖK Uppsala, vilken länsbildningskonsulenten
och ordföranden deltagit i. Dialogmötet hade ca 20 deltagare. Plats: Missionskyrkan,
Uppsala.
Den 12 juni deltog Anna Bjurvald i möte som Uppsala kommun inbjöd till kring deras
vision Uppsala - en MR-stad.
ULB har producerat foldern Kalla Fakta 2018. 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
Regional Kulturkonferens och Politiska Kilen (Kultur i länet)
ULB deltar aktivt i Region Uppsalas Regionala Kultkonferenser f.d. KIL - (Kultur i
länet). De består dels av möten där cheferna för samtliga kommuner i länets
kulturförvaltningar, kulturorganisationer och kulturinstitutioner (”tjänstemanna-KIL”)
träffas för information och erfarenhetsutbyte; dels av 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 ändrat konceptet och titel
till Regional Kulturkonferens.
Den 26 mars deltog Anna Bjurvald och Sven-Eric Svensson i Stipendieutdelning
Region Uppsalas kulturstipendier 2019 och konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020
som utdelades på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala. Arrangör: Region Uppsalas
kulturnämnd.
Den 9 maj deltog länsbildningskonsulent Anna Bjurvald och ordförande Sven-Eric
Svensson i Regional Kultkonferens, tema: Region Uppsala och kulturnämnden ska ta
fram en ny regional biblioteksplan för perioden 2020-2023. Enligt Bibliotekslagen
måste alla bibliotek ha en biblioteksplan. Vilka utmaningar har biblioteken inför
framtiden? Vilket stöd behöver folkbiblioteken för kompetensutveckling och
biblioteksutveckling från den regionala nivån? Vem ska göra vad i våra kommunala
respektive regionala roller?
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Anette Novak, direktör vid Statens medieråd, medverkade med en presentation kring
MIK, Media och Informationskunskap, och talade om varför denna kunskap har blivit
vår tids läskunnighet.
Plats: Mallas sal, Uppsala Stadsbibliotek. Arrangör: Region Uppsalas kulturnämnd.
Den 28 oktober deltog länsbildningskonsulent Anna Bjurvald i Regional
Kulturkonferens med tema: Plats för kultur! Suzanne Pluntke,
bebyggelseantikvarie/uppdragsledare vid Gestaltad livsmiljö på Boverket
(Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) höll ett föredrag på
temat: Tillsammans mot en väl gestaltad livsmiljö̈. Per Hasselberg, verksamhetsledare
Folkrörelsernas konstfrämjande föreläste under rubriken: Om konstens värden och
hur de hänger samman med samhället .
Panelsamtal: Diskussion om Plats för kultur! i Uppsala län, Medverkade gjorde
Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen, Upplandsmuseets nya
chef Daniel Wetterskog och Jonas Nyström, Upplevelseförvaltningen Enköping
kommun. Moderator: Kajsa Ravin, kulturdirektör Region Uppsala. Plats: Mallas Sal,
Uppsala Stadsbibliotek. Arrangör: Region Uppsalas kulturnämnd.

Regional Kompetensförsörjning
Den 20 mars träffade Anna Bjurvald Lena Lundström, strateg kompetensförsörjning
Regionkontoret, Region Uppsala och nytillträdde Helen Ullman Lilja, FIA-nätverket Forum för Integration och Arbetsmarknad, som samordnas av Region Uppsala för att
informera om folkbildningens aktörer i länet och om folkbildningens betydelse för
individ och samhälle. Anna Bjurvald delade ut foldrar/rapporter om folkbildningen i
vårt län samt på nationell nivå, och böckerna En hälsning från svenskt föreningsliv
och En handbok för demokrater. Plats: ULB kansli, Uppsala.
Region Uppsala ser folkbildningen som en viktig aktör och samverkanspart och under
våren 2019 har länsbildningskonsulenten suttit med i det regionala FIA-nätverket
(Forum för Integration och Arbetsmarknad) som leds av Helen Ullman Lilja,
Regionkontoret, Region Uppsala, strateg kring det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Fr.o.m. hösten 2019 har syftet med nätverket ändrats
och inga civilsamhällesaktörer sitter sedan dess med.
15 februari deltog Anna Bjurvald i nätverksträff med FIA, Forum för inkluderande
arbetsmarknad. Arrangör: Region Uppsala. Plats: Regionens hus.
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Den 19 juni deltog Anna Bjurvald i nätverksträff med FIA, Forum för inkluderande
arbetsmarknad. Arrangör: Region Uppsala. Plats: Regionens hus.
Den 6 september medverkade Anna Bjurvald, ULB, tillsammans med
Josef Åhman, Folkuniversitetet, och Eva Dovebris, SISU, på FIA nätverksträff där de
berättade om folkbildningens betydelse och goda resultat för människors ökade
inträde på arbetsmarknaden och uppmanade regionala och kommunala aktörer att ta
kontakt med folkbildningens aktörer för samverkan. Helen Ullman Lilja, samordnare
FIA-nätverket, Region Uppsala var mycket positiv och uppmanade kommuner och
region att bjuda in folkbildningen till sina framtida projekt/sin verksamhetsplanering.

RUS Regional Utvecklingsstrategi
Den 16 september deltog Anna Bjurvald i stormöte om revideringsprocessen av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Uppsala, på Hotell Gillet, Uppsala.
Den 22 november träffade Anna Bjurvald Unni Lilja, Handläggare för Regional
utvecklingsstrategi, avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling på Utredningsoch planeringsenheten, Region Uppsala, angående Region Uppsalas framtagande av
ny RUS. Plats: ULB Kansli, Uppsala.
Den 6 december Anna Bjurvald medverkade i RUS Region Uppsala möte på Radison
Blu, Uppsala.

Samverkan med Migrationsverket i Uppsala län och Länsstyrelsen
Uppsala Län, kring verksamhet för asylsökande och TIA – Tidiga insatser
för asylsökande
Den 21 januari hade Anna Bjurvald ett möte med Janni Bohman, samordnare för TIA
på Länsstyrelsen.
Den 6 mars deltog Anna Bjurvald i TIA Infoträff på Länsstyrelsen i Uppsala Län,
Uppsala.
Den 11 mars Anna Bjurvald hade möte med nya TIA-handläggare Sofia Maherzi och
Yevgeniya Averhed på Länsstyrelsen i Uppsala Län, plats: ULB Kansli.
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Den 11 juni träffade Anna Bjurvald Malin Eklund, ny samordnare för TIA på
Länsstyrelsen.
Den 9 december deltog Anna Bjurvald i konferens för TIA aktörer anordnad av
Länsstyrelsen i Uppsala Län, på Clarion Hotell, Uppsala.

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 det årliga dialogmötet som genomfördes den 23 maj där cirka 20
personer deltog.
Anna Bjurvald har deltagit i 11 möten med Representationsgruppen under året: 21/1,
25/2, 6/3, 12/3, 3/4, 20/5, 26/6, 3/9, 1/10, 29/11, 17/12.
Dessa möten har till stor del handlat om organisatoriska frågor för att få till struktur
och rutiner, uppföljning av kommunens genomförande av sina åtaganden i
handlingsplanen 2019-2023, bl.a. En väg in samt rekrytering av ny processledare i
och med att processledare Sven Borgmästars slutade på sin tjänst den 28 februari.
Dima Sarsour, fram till den 23 maj ordförande i LÖK representationsgrupp, är ny
processledare och tillträdde sin tjänst den 23 augusti. ULB har fr.o.m. den 23 augusti
tagit över huvudmannaskapet för LÖK som RF Uppland/SISU innehaft fram till dess.
Verksamheten särredovisas i ekonomirapporterna och resultatet bifogas
Verksamhetsberättelse 2019, bilaga Resultatrapport LÖK 2019.
Den 26/6 medverkade Nina Ahlén från MR-Dagarnas kansli och Nina Klinge-Nygård
från Uppsala Kommun och berättade om MR-Dagarna i Uppsala 2020.
Den 23 maj hölls ett dialogmöte för de föreningar som har undertecknat LÖK.
Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Cirka 20 personer deltog.
Uppsala Kommun har under året startat ett Upphandlingsråd, som första
kommun i landet. Föreningslivet har genom LÖK två platser. Anna Bjurvald har av
LÖK representationsgrupp blivit nominerad som en av föreningslivets två
representanter till Uppsala kommuns Upphandlingsråd (som är en del av
kommunens genomförande av åtagande i Handlingsplanen för LÖK 2019-2024).
Upphandlingsrådet har haft möten 8 maj, 16 september, 26 november.
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Konsultuppdrag LÖK
Fr.o.m. 12 mars t.o.m. den 5 juli har Anna Bjurvald, för ULB:s räkning, utfört
konsultuppdrag i en omfattning av 20 % av en heltidstjänst, för LÖK under perioden
processledartjänsten varit vakant.

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 årliga nationella konferens
på Park Inn i Solna, Stockholm. Länsbildningskonsulent Anna Bjurvald, ordförande
Sven-Eric Svensson och vice ordförande Louise Michaelsson deltog.
Den 9 april deltog Anna Bjurvald i LBF Mälardalen nätverksträff i Flen.
Den 17 juni deltog Anna Bjurvald i LBF Mälardalen nätverksträff i Västerås.
Den 10-11 oktober deltog ULB:s ordförande Sven-Eric Svensson, Anna Bjurvald, Dima
Sarsour och Unn Torell i den årliga Samverkanskonferens för studieförbund och
länsbildningsförbund som arrangerades i Frösundavik.

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, DUA.
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Ett urval av de konferenser ULB deltagit i under året som gått
Den 7 februari deltog Anna Bjurvald i seminarium Möt Biskops Arnö, Nordens
folkhögskola på Folk & Kultur, Eskilstuna.
9 mars Föreningen Norden 100-års firande på Biskops Arnö Folkhögskola. Anna
Bjurvald och Sven-Eric Svensson deltog.
Den 25 mars deltog Anna Bjurvald i Folkrörelsearkivets årsmöte som hölls i
Missionskyrkan, Uppsala.
Den 14-15 mars deltog Anna Bjurvald och Unn Torell i Vestlunddagarna som
arrangeras av Föreningen för Folkbildningsforskning, NBV och Tollare Folkhögskola.
Årets tema var Demokratisera demokratin. Plats: Tollare Folkhögskola, Nacka.
Den 2 juli deltog Anna Bjurvald i Seminarium Folkbildningen och demokratins
gränser.
Studieförbund och folkhögskolor bidrar till att stärka, stabilisera och utveckla
demokratin. Men var går gränsen? Har alla rätt att göra sin röst hörd? Finns det
röster som hotar demokratin? Vilket är folkbildningens ansvar? Ett samtal om
yttrandefrihet och inkludering.
Medverkande: Erik Amnå, professor i statskunskap, Örebro Universitet; Daniel
Lindvall, huvudsekreterare i Demokrativillkorsutredningen; Maria Graner,
generalsekreterare, Folkbildningsrådet; Zana Muhammed, styrelseordförande, Ibn
Rushd och Lena Posner-Körösi, demokratiambassadör samt ordförande i Paideia
folkhögskola. Arrangör: Folkbildningsrådet. Plats: Almedalen.
Den 19 september deltog Unn Torell i Folkbildningens Forskningsdag 2019 som
årligen arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning med flera.
Forskningsdagen fungerar som en arena för möten mellan forskare och praktiskt
verksamma inom folkbildningen. Temat var Folkbildning som medborgarskapande.
Om avmakt, motmakt och medmakt. Plats: ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.
Den 2 oktober deltog Anna Bjurvald i DUA:s halvdagskonferens Från jobbigt läge till
läge för jobb, på Berns, Berzelii park, Stockholm. (DUA = Delegationen för unga och
nyanlända till arbete.)
Den 14-16 november medverkade Anna Bjurvald på den nationella konferensen MRdagarna tillsammans med den regionala styrgruppen för MR-dagarna i Uppsala 2020.
I en gemensam monter där hälsades alla välkomna till 2020 års MR-Dagar i Uppsala
med tema: Mänskliga Rättigheter - en fråga om var du bor?
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Årets MR-dagar hölls på Linköping Konsert och Kongress med temat: Rätten till hälsa.
Två av de elva nationella arrangörerna är Studieförbunden Ibn Rushd och Sensus.
ULB:s medlemsorganisation Folkuniversitetet medverkade med monter på årets
konferens.
Den 19 november deltog Unn Torell och Anna Bjurvald i den nationella
konferensen Folkbildarforum i Linköping där temat för i år var Tillit, Trovärdighet &
Transparens.
Den 26 november deltog Anna Bjurvald i DUA-dialogen i Uppsala på
Arbetsförmedlingen i Uppsala. (DUA = Delegationen för unga och nyanlända till
arbete.)
Den 18 december deltog Anna Bjurvald i Folkbildarfrukost #9 Idéburna aktörer i
välfärden. Samuel Engblom, särskild utredare och samhällspolitisk chef på TCO,
presenterade utredningens slutsatser. Den 12 december släppte utredningen om
Idéburna aktörer i välfärden sitt slutbetänkande.
Utredningen har bland annat haft som uppdrag att föreslå en juridiskt hållbar
definition av idéburna aktörer; att studera hur idéburna aktörers utförande av
välfärdstjänster regleras i andra länder och föreslå riktlinjer för ingående av idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Plats: Studieförbundet Bilda, Rosenlundsgatan 13,
Stockholm. Arrangör: Studieförbunden i samverkan.

Kommunikation
ULB har, utöver Kalla Fakta med statistik för folkbildningen i länets åtta kommuner
också tagit fram en folder med övergripande regional statistik för folkbildningen:
Kalla fakta om folkbildningen i Uppsala län samt foldern Regional folkbildning i
Uppsala län, med ytterligare information kring den regional folkbildningen.
En debattartikel har skrivits rörande Heby kommuns innehållna bidrag till
studieförbunden för år 2019.

Utbildning
Samtliga medarbetare på ULB Kansli har deltagit i utbildningstillfälle Personlig
Effektivitet & Outlook anordnad av Timefinder. Anna Bjurvald har deltagit i Att leda
samverkan anordnad av Swedesd, Uppsala Universitet.

25

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
Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den
bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som
beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.
Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund 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
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.

Lokal/regional arbetsgrupp för MR-dagarna Uppsala 2020
Anna Bjurvald sitter med i den lokala/regionala arbetsgruppen för MR-dagarna
Uppsala 2020. Gruppen har haft ett antal möten under året där Anna Bjurvald
deltagit:
10 maj på Uppsala kommun, Stationsgatan 12, Uppsala
18 juni på Funktionsrätt, Uppsala
13 september, telefon
28 november på Länsstyrelsen Uppsala
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Den lokala/regionala arbetsgruppen MR-dagarna Uppsala 2020 har i samarbete med
MR-dagarnas nationella kansli anordnat 2 civilsamhällesträffar på Sensus, Uppsala
där ett 40-tal föreningar deltog i vardera träffen.
Den lokala/regionala arbetsgruppen MR-dagarna Uppsala 2020 har gemensamt
medverkat på årets MR-dagar i Linköping 14-16 november med en gemensam
monter.
Nationell projektledare för MR-dagarna Caroline Mattson har också bjudits in till
Samstud Uppsala-Knivsta möte den 11 juni samt till ULB styrelsekonferens den 12
september på Biskops Arnö Folkhögskola där hon informerat om arbetet med MRdagarna Uppsala 2020.

#ViMåstePrata
Den 22 oktober Demokratidagen #ViMåstePrata Mälardalen i Örebro, arrangerad
av ULB, Örebro läns bildningsförbund, Sörmlands läns bildningsförbund och
Studieförbunden i Samverkan. Ett sjuttiotalpersoner deltog.
Den 4 mars deltog Anna Bjurvald i möte #ViMåstePrata Mälardalen i Flen.
Den 19 mars anordnade Anna Bjurvald i telefonmöte #ViMåstePrata Mälardalen.
Den 28 mars deltog Anna Bjurvald i telefonmöte #ViMåstePrata Mälardalen.
Den 6 maj deltog Anna Bjurvald i telefonmöte #ViMåstePrata Mälardalen.
Den 20 maj anordnade Anna Bjurvald i telefonmöte #ViMåstePrata Mälardalen.

Studiecirkeln
Studiecirkeln är folkbildningens grundläggande verksamhetsform.
Under 2019 har studieförbunden i Uppsala län tillsammans genomfört 7 307 studiecirklar i en mängd olika ämnen som samlat 51 402 deltagare. Antalet deltagartimmar
för årets studiecirklar runt om i länet uppgick till 366 878. (SCB Tabell 00, Studieförbundens verksamhet 2019).
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 dem som är med. Det vittnar otaliga cirkeldeltagare om.
Vi menar att kunskap, gemenskap och kultur är viktiga beståndsdelar i varje
människas liv. Studieförbunden möjliggör detta. Genom sin demokratifrämjande
pedagogiska modell kan de vara med och göra skillnad i stora samhällsfrågor som till
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exempel 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 och
inträde på arbetsmarknaden.
Genom att erbjuda sådant som lokaler, studiematerial, ledarutveckling och
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 andra med mera. Cirkelledaren är
ofta en person som drivs av en vilja att förändra samhället och stärka människor.
Folkbildningsrådet har under 2019 tagit fram tre studier med fokus på
cirkeldeltagares inträde på arbetsmarknaden. I rapporten Cirkeldeltagares vägar till
arbetsmarknaden konstaterar författarna, Lina Bjerke och Charlotta Mellander från
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, att cirkeldeltagande kan stärka
deltagarnas förutsättningar på arbetsmarknaden. Av deras nationalekonomiska
analys framgår att sambanden är särskilt tydliga bland cirkeldeltagare som är
utrikesfödda och har kort utbildning.
Rapporten Folkbildning och regional kompetensförsörjning, författad av Thomas
Östlund visar att folkbildningen kan bidra med unika värden och att den har mycket
att vinna på att närma sig regionernas strategiska och operativa arbete med
kompetensförsörjning. I rapporten ser också företrädare för regionerna en stor
potential i folkbildningens deltagande i regional utveckling och kompetensförsörjning. För folkbildningen, menar författaren, handlar det om att prioritera
frågan och hitta former för att organisera sig och gemensamt föra fram sin
verksamhet i kontakter med landets regioner.
Rapporten Digitalisering inom folkbildningen , författad av Johan Groth och Jan
Hylén, visar hur systematiskt och framåtsträvande studieförbund och folkhögskolor
bedriver sitt arbete kring digitalisering, vad gäller såväl pedagogisk som administrativ
verksamhet. Samtidigt framhåller rapporten att en strategisk diskussion om
folkbildningen i en digital framtid saknas, och att gällande regelverk kan behöva ses
över för att bättre svara mot de förutsättningar som digitaliseringen skapar.
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Studiecirkelns betydelse behandlas även i Folkbildningsrådets rapport Folkbildning i
marginaliserade stadsdelar också den från 2019. Studien poängterar behovet av
bildning, utbildning och samtalsarenor i marginaliserade områden. Samtidigt påpekar
den att folkbildningen behöver utveckla sina arbetsformer och stärka sin närvaro
ytterligare i landets mest utsatta stadsdelar. Rapporten är författad av Nazem
Tahvilzadeh, Charlotta Mellander, Ilhan Kellecioglu.

Kulturprogrammens betydelse
I Uppsala län genomfördes 14 019 kulturprogram under 2019. Tillsammans samlade
de 642 123 deltagare (SCB, Tabell 00, Studieförbundens verksamhet 2019).
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).
Myndigheten för kulturanalys (MYKA) gör en årlig en lägesbedömning av
kulturpolitiken till regeringen. Deras rapport 2019 konstaterar att ”skillnaderna
mellan olika gruppers kulturdeltagande och kulturens tillgänglighet i hela landet är
fortsatt stora” men att de tio studieförbundens verksamhet motverkar trenden:
•
•

Studieförbunden når en betydligt större bredd deltagare än offentliga
kulturinstitutioner.
Studieförbunden säkrar tillgång till kultur och kulturkompetens i hela landet
och erbjuder en fri verksamhet för alla åldrar.
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•

På många mindre orter står studieförbunden för en väsentlig del av musikoch kulturlivet.

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2019/02/kulturanalys-2019_webb.pdf
Intressant i sambandet är också den under rubriken Studiecirkeln nämnda rapporten
Folkbildning i marginaliserade stadsdelar som poängterar behovet av bildning,
utbildning och samtalsarenor i landets mest utsatta områden.

Annan folkbildningsverksamhet
I Uppsala län genomfördes 2 651 arrangemang i verksamhetsformen Annan
folkbildning, som samlat 37 291 deltagare. (SCB, Tabell 00 Studieförbundens
verksamhet 2019).
Annan folkbildningsverksamhet är folkbildande verksamhet i friare och flexiblare
former, vilket ger studieförbunden möjlighet att 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 i våra foldrar, powerpointpresentationer
och nyhetsbrev leder till igenkänning och vi blir mer synliga för vår målgrupp:
politiker och tjänstepersoner, samt andra relevanta samverkansparter.
Utöver de foldrar vi årligen tar fram för Samstuds räkning har vi lagt mycket arbete
på att arrangera och ta fram material för årets Folkbildningsluncher, som detta år har
hållits i samtliga kommuner, antingen som lunch eller som frukost. (I Älvkarleby som
informationspunkt vid samhällsbyggnadsnämndens AU.)
ULB har vidare tagit fram en folder över den regionala folkbildningsstatistiken.
I Samstud Nordprojektet Studieförbunden digitaliserar Tierp har kansliet varit
behjälpligt med bokande av föredragshållare, framtagande av logotyp och
annonsprogram för projektet.
Under året har ULB:s kansli bidragit med en debattartikel med anledning av Heby
kommuns indragna bidrag till studieförbunden.

www.ulb.se
ULB:s hemsida är vår kanal för information om folkbildning i länet med länkar
till våra medlemsorganisationer. Hemsidan görs i Wordpress.
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. Sidan uppdateras löpande med nya uppgifter
och länkar vidare till ULB:s facebooksida.

31

Nyhetsbrev
Under 2019 har ULB:s nyhetsbrev om länets folkbildning, Folkbildningsnytt, gått
ut med fyra ordinarie nummer samt två med information om aktuella rapporter och
konferenser. 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. Brevet skickas ut via kommunikationsverktyget Mailchimp och har under 2019 haft ca 600 mottagare; politiker och
tjänstepersoner i länets alla kommuner samt regionens och länets riksdagsledamöter
och andra aktörer med intresse för folkbildningsfrågor.
Öppningsfrekvensen för nyhetsbrevet har under året legat på mellan 33-37 procent,
en relativt hög siffra för digitala nyhetsbrev.

Sociala medier
Via facebooksidan 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 i foldrarna Kalla Fakta för länets alla
kommuner, främst som underlag för de lokala kontakterna med politiker och tjänstepersoner. För 2019 har också tillkommit foldern Kalla Fakta om folkbildningen i
Uppsala län.

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.
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5. Organisation, administration och
ekonomi
Organisation
Medlemsorganisationer i Uppsala Läns Bildningsförbund 2019
Arbetarnas Bildningsförbund i Uppsala län
Folkuniversitetet Uppsala län
Ibn Rushd Studieförbund distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala
Kulturens bildningsverksamhet
Medborgarskolan Mälardalen
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Mitt
Regionbibliotek Uppsala
Sensus Svealand
Studieförbundet Bilda Öst
Studieförbundet RF-SISU Uppland
Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Wiks folkhögskola
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Styrelse 2019
Ordförande under 2019 har varit Sven-Eric Svensson. Vice ordförande har varit Louise
Michaelsson, ABF i Uppsala län. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under
2019 14/2, 15/5, 12/9, 27/11.

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 2019
Resultatet 2020 gav ett underskott om 8 280,14 kr vilket var betydligt bättre än det
budgeterade underskottet om 198 100 kr.
Årets resultat: -8 280,14 kr. Nytt balanserat resultat: 856 657,63 kr.
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Resultat- och balansräkning 2019
Sida 1(3)

Uppsala Läns Bildningsförbund
817600-7402
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2020-03-16 15:30
Senaste vernr A 95 B 27 C 27 D 150 E
148 H 22 I 2 J 41 K 86 L 14 M 1

Period

Ackumulerat

Period fg år

67 750,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3440

Konsultarbete

68 635,20

68 635,20

3441

Upplupna Intäkter Konsultarvoden

-5 366,00

-5 366,00

5 366,00

3530

Medlemsavgifter

180 650,00

180 650,00

180 650,00

3740

Öresutjämning

1,98

1,98

4,92

243 921,18

243 921,18

253 770,92

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3985

Bidrag Tierps kommun

3987

Projekt Musik och demokrati

3989

Landstingsbidrag

1 091 000,00

1 091 000,00

1 075 000,00

3990

Övriga ersättningar och intäkter

5 666,00

5 666,00

72 899,00

3997

Sjuklöneersättning

4 217,00

4 217,00

0,00

Summa övriga rörelseintäkter

1 125 883,00

1 125 883,00

1 357 899,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 369 804,18

1 369 804,18

1 611 669,92

-1 443,58

-1 443,58

0,00

-1 443,58

-1 443,58

0,00

1 368 360,60

1 368 360,60

1 611 669,92

-58 857,00

-58 857,00

-57 786,00

0,00

0,00

-880,00

-10 391,90

-10 391,90

-2 255,80

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4100

Info verksamhet

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010

Lokalhyra

5090

Övriga lokalkostnader

5410

Förbrukningsinventarier

5420

Dataprogram

-6 407,00

-6 407,00

-5 523,30

5460

Förbrukningsmaterial

-2 231,20

-2 231,20

-7 189,00

5520

Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och
datorer m.m.

-3 178,00

-3 178,00

-5 473,00

5800

Resekostnader

-11 867,00

-11 867,00

-5 686,00

5900

Reklam och PR (gruppkonto)

-1 813,00

-1 813,00

0,00

5910

Marknadsföring / Annonsering

-21 395,00

-21 395,00

-2 750,00

6072

Representation, ej avdragsgill

-681,00

-681,00

-2 610,03

6090

Övriga kostnader förvaltning

0,00

0,00

-150,00

6110

Kontorsmateriel

-2 894,20

-2 894,20

-3 739,20

6211

Tele

-10 070,75

-10 070,75

-8 864,71

6230

Datakommunikation webkostn

-2 591,97

-2 591,97

-4 549,25

6250

Porto

-890,00

-890,00

-2 469,00

6310

Försäkringar

-4 566,20

-4 566,20

-4 849,72

6420

Revisionsarvoden

-16 625,00

-16 625,00

2 882,00

6450

Årsmöteskostander

0,00

0,00

-1 345,50

6490

Styrelse-/Sammanträdeskostn.

-3 339,70

-3 339,70

-10 427,30

6531

Redovisningskostnader

-54 865,00

-54 865,00

-66 682,00
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Verksamhetsberättelse 2019
Uppsala Läns Bildningsförbund

Uppsala 2020 03 26

Signatur:…………………………………………………………………
Namnförtydligande: Johan Grahn, auktoriserad revisor
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Verksamhetsberättelse 2019
Uppsala Läns Bildningsförbund

Uppsala 2020 03 26

Signatur:…………………………………………………………………
Namnförtydligande: Jan Ask, av årsmötet utsedd revisor
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Bilaga Resultatrapport LÖK.
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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
Hemsida: ulb.se
E-post: info@ulb.se
Facebook: https://www.facebook.com/ULBUPPSALALAN/
Tel: 018-15 54 30
Adress: Övre Slottsgatan 6, 753 10 Uppsala
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