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Om Örebro läns
bildningsförbund

OPINIONSBILDNING
Möten med politiker och
tjänstemän

Örebro läns bildningsförbund är
folkbildningens gemensamma
intresseorganisation i Örebro län och har
som uppgift att stärka folkbildningsorganisationernas ställning, lokalt och
regionalt. Den ska vara en mötesplats där
länets folkbildningsorganisationer samlas
för samverkan, erfarenhetsutbyte och
utvecklingsarbete. Medlemmar är för
närvarande tio studieförbund, fem
folkhögskolor, Regionbibliotek, SISU
idrottsutbildarna samt Amatörteatersamverkan i Örebro län.

Möten har skett med Örebro kommuns
tjänstemän vid tre tillfällen angående
folkbildning på fritidsgårdar, former för
redovisning samt bidragsunderlag. Ett
möte genomfördes också med Kultur och
Medborgarnämndens ordförande Bechet
Barsom angående dessa frågor.
Kommunen planerar att tillsätta en grupp
för att diskutera kriterier för bidragsfördelning till studieförbunden och former
för redovisning.
I februari besökte länsbildningskonsulenten och en styrelseledamot Kultur- och
fritidsnämnden i Lekebergs kommun och
presenterade studieförbundens roll i utveclingen i Lekeberg. Perspektiv som togs upp
var demokrati, ekonomi, socialt arbete och
folkhälsa.

Länsbildningsförbundets arbete har under
2014 bedrivits med utgångspunkt från
förbundets verksamhetsinriktning och mål
i verksamhetsplanen för året. Örebro läns
bildningsförbunds (ÖLBF) verksamhetsområden är opinionsbildning och intressebevakning samt särskilda uppdrag. Det
innebär att verksamhetens inriktning är att
på olika sätt lyfta fram folkbildningens
betydelse för individer, föreningsliv och
samhälle och att vara en koordinator för
olika insatser och särskilda uppdrag inom
folkbildning och amatörkultur i Örebro län.

Kontinuerligt förs samtal med Region
Örebro läns1 politiker och tjänstemän om
folkbildningsverksamheten i länet. Under
2014 har samtalen främst handlat om, ny
regional kulturplan, centrum för sociala
innovationer, amatörteater, folkhälsoarbete
och bidragsfördelningen till studieförbunden.

Verksamhetsberättelsen beskriver huvuddelarna i ÖLBFs verksamhet 2014,
uppdelat på förbundets tre områden, opinionsbildningen respektive intressebevakning samt länsbildningsförbundets
särskilda uppdrag. Verksamhetsberättelsen
omfattar också förteckning över förbundets
medlemmar, förtroendevalda, medlemskap
i andra organisationer, representation i
fasta organ, kansli och personal. I särskilda
bilagor redovisas statistik beträffande
studieförbundens och folkhögskolornas
verksamhet samt länsbildningsförbundets
folkhälsoarbete och teaterverksamhet för
2014.

På initiativ av länsstyrelsen genomfördes i
maj fyra politikerträffar kvällstid, ett i
varje länsdel i samverkan med arbetsförmedlingen, landstinget, migrationsverket,
regionförbundet, länsbildningsförbundet
och länsidrottsförbundet. Syftet var att ge
ett brett kunskapsunderlag till politiker om
integrationsfrågor för att underlätta etableringsprocessen för nyanlända. Vid träffarna
presenterade respektive organisation sin
verksamhet. Den ideella sektorn presen1

Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting
och Regionförbundet Örebro samman i Region
Örebro län
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terades av länsbildningsförbundet och
idrottsrörelsen tillsammans. Representanter
från studieförbund, folkhögskolor och
föreningar fanns på plats för frågor.
Genom samarbete med gruppen för
regional omställning i samverkan (ROS) i
länet genomförde studieförbund och
folkhögskolor åtta politikerträffar i länets
kommuner under namnet Framtidsstafetten för en hållbar utveckling. Totalt
deltog 150 personer, varav representanter
deltog för de flesta lokala partier i
respektive kommun samt för allmänheten.

för lokal demokrati och omställning till
hållbar utveckling”. Anders Persson medverkade också där och berättade hur media
arbetat med dessa frågor i Hälsingland.
Från media deltog representanter från NA,
Tvärsnytt, Sydnärkesnytt och Länsposten.
Att representanter från olika media träffades under liknande former och samtalade
var unikt, enligt dem själva.
Den 4:e februari arrangerade Örebro läns
bildningsförbund tillsammans med
Stiftelsen Cesam via projektet Operation
Vote ett arbetsseminarium kring
studiematerialet ”Rätt att Rösta”.
Landstingets studie om EU migranters
valdeltagande presenterades. Seminariet
avslutades med att deltagarnas tankar och
idéer formades till en idékatalog med
möjliga aktiviteter kring demokrati och
valdeltagande. Fjorton personer deltog.
Flera studieförbund genomförde sen
aktiviteter inför valet.
Den 23 februari genomförde länsbygderådet, Leader mellansjölandet och Örebro
läns bildningsförbund en heldagsträff kring
hur vi tillsammans skapar ”Hållbar
framtid, attraktiv landsbygd & lokal
utveckling”, med ”Öppet forum” som
mötesmetod. Ett 40-tal personer deltog
från föreningar, politiska partier, studieförbund och folkhögskolor.
I anslutning till länsbildningsförbundet
årsmöte den 28 april på City konferenscenter anordnades ett seminarium, Har
demokratin en framtid? Agneta Blom,
docent i statskunskap vid Örebro
universitet föreläste för omkring femtio
personer.

Seminarier och möten
Länsbildningsförbundet i Västmanland
anordnade ett seminarium den 13 januari i
Västerås för att diskutera kommunala
bidragsmodeller. Länsbildningskonsulenten medverkade och presenterade
bidragsmodeller från kommuner i Örebro
län.
Eftermiddagen den 30 januari genomfördes
ett seminarium om samverkan kring en
satsning på lokala politikerträffar kring
hållbarhetsfrågor. Örebro läns
bildningsförbund, Länsbygderådet och
Leader Mellansjölandet hade bjudit in
studieförbund och folkhögskolor till en
träff. Anders Persson från Studiefrämjandet medverkade och berättade om hur
de arbetat med frågan i Hälsingland.
Den 5 mars genomfördes en uppföljningsdag på Tegelbruket. Det resulterade i att
sex studieförbund och två folkhögskolor
medverkade till att åtta politikerträffar
genomfördes i länets kommuner under två
veckor i maj.
På förmiddagen den 30 januari inbjöd ovan
nämnda organisationer länets media till ett
rundabordssamtal på temat ”Medias roll

Den 4-5 september var Örebro läns bildningsförbund medarrangör tillsammans
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med SceniT i Folkbildningsförbundets och
Musiknets musikkonferens Elixir som är
en rikskonferens. I rikskonferensen deltog
200 personer från studieförbunden i hela
Sverige.
Örebro läns bildningsförbund genomförde
den 23 oktober ett seminarium på temat
etik, Etiken i praktiken. Den vände sig till
personal och förtroendevalda inom studieförbunden i länet. Syftet med utbildningsdagen var att ge ett underlag för hur man
kan tänka kring etiska frågor inom folkbildningen och utveckla ett förhållningssätt
tillsammans. Leif Kindblom medverkade
och drygt 40 personer deltog.

Regionförbundet genomförde under hösten
träffar kring omvärlds- och trendanalys för
att få underlag till arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin. Jane Karlsson
deltog den 10/9 och 19/9.

Den 18-19 november deltog Jane Karlsson,
Mariana Flodman och Tina Ruth i
Folkbildarforum i Linköping där temat var
Förändring & Framtid. Forumet tog upp
vad som händer med civilsamhället just nu,
och vart utvecklingen är på väg. Ämnen
som bland annat aktualiserades var jämställdhetsarbetet och marknadiseringens
konsekvenser inom föreningsliv och
folkbildning.

Den 10 oktober besökte länsbildningskonsulenten ABFs personalmöte och
presenterade folkbildningens verksamhet i
länet. Statistik redogjordes från tre
kommuner med fakta utifrån perspektiven
folkhälsa, demokrati och ekonomi.

Publikationer
Rätt att Rösta

Den 15 december inbjöds länsbildningsförbundet kultur- och fritidschefer och
andra tjänstemän som handlägger folkbildningsfrågor i länets kommuner till en
utbildningsdag, Etikarbete och regelverk.
Syftet med utbildningsdagen var att ge en
orientering om studieförbundens etiska
arbete och regelverk samt dess styrdokument. Leif Kindblom medverkade och
sex kommuner var representerade.

Inför valet 2014 utarbetade Örebro läns
bildningsförbund ett studiematerial ”Rätt
att Rösta” till valmyndighetens material ”
Val i Sverige”. Ett samarbete gjordes med
stiftelsen Cesam som genom sitt projekt
”Operation Vote” medverkade med ett
kapitel om EU-migranternas valdeltagande. Studiematerialet uppmärksammades
också genom folkbildningsförbundet på
nationell nivå. Materialet finns att ladda
hem på länsbildningsförbundets hemsida,
www.olbf.nu

Regionförbundet anordnade i samarbete
med Örebro läns bildningsförbund ett
seminarium den 5 december på temat,
Folkbildningens betydelse i ett hållbart
energisystem - Solen ger alla möjligheter
att bidra. Syftet med träffen var att
inspirera till folkbildning och konkret visa
på och diskutera de möjligheter som finns
och vilka resultat det går att nå. Tolv
personer deltog.
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Nytt från folkbildning

Minska det digitala utanförskapet, är tillägnat folkbildningen. Det är ett resultat av
påverkan som skett från länsbildningsförbundet.

Örebro läns bildningsförbunds nyhetsblad
Nytt från folkbildningen har under året
kommit ut med fyra nummer. Bladet sprids
huvudsakligen som ett elektroniskt nyhetsblad till ungefär 1000 mottagare.
Nyhetsbladet speglar aktuella frågor och
pågående verksamhet i våra medlemsorganisationer. Det har varit artiklar om
hållbar utveckling, Bergslagsdansen, inför
valet 2014, folkhälsa, etikfrågor och
kulturcollege.

Remissvar Digital agenda
Örebro läns bildningsförbund har under
året lämnat remissvar till länsstyrelsen
gällande handlingsplan för digital delaktighet i länet s. k. Digital agenda.
Länsbildningsförbundet ställer sig positiv
till handlingsplanen. I remissvaret betonades särskilt folkbildningens möjligheter att
nå ut till medborgarna i länet genom att
studieförbunden finns i alla kommuner och
folkhögskolorna i varje länsdel. Vidare att
folkbildningsorganisationer är viktiga aktörer för att minska det digitala utanförskapet. Här poängterades betydelsen av att nå
äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hemsidan

Örebro läns bildningsförbunds hemsida har
under året kontinuerligt uppdaterats med
aktuell information. Tanken är att hemsidan skall fungera som en informationskälla för folkbildningen i länet; ett redskap
för folkbildningsfamiljen men även för
kommunala och regional tjänstemän och
politiker.

Statistik

INTRESSEBEVAKNING

Som tidigare år sammanställdes statistik
över studieförbundens verksamhet i Örebro
län. Sammanställningen har utdelats till
studieförbunden, Region Örebro län och
länets kommuner och används bl.a. i
opinionsarbetet. Av statistiken framgår
antalet studiecirklar, antalet arrangemang i
annan folkbildningsverksamhet och antalet
kulturprogram i länets kommuner fördelad
på studieförbund. (Se närmare i bilaga 3).

Genomlysning
I flerårsplanen 2013-2015 har ÖLBF som
mål att ”2015 finns en översyn gjord av
länsbildningsförbundets uppgift, ansvar,
roll, ekonomi, personalbehov och organisation” Detta för att rusta oss för framtiden och möta de förändringar som sker i
omvärlden, bland annat inför bildandet av
Region Örebro län. Under 2014 genomfördes översynen av en utomstående konsult.
Översynen syftade till att ge ett underlag
till bildningsförbundets styrelse för beslut
om vilken roll bildningsförbundet skall
spela i framtiden och ge förslag till övergripande prioriteringar för verksamheten.
Styrelsen beslutade i december om länsbildningens roll, uppdrag, övergripande
prioriteringar och organisation för framtiden. Beslutet innebär en utveckling av det
fortsatta arbetet inom områden opinionsbildning, intressebevakning och särskilda
regionala uppdrag med en prioritering av
det opinionsbildande arbetet. En långsiktig

Digital delaktighet
Regionbiblioteket, representerat av
Elisabeth Brynge, har länsbildningsförbundets uppdrag att representera i frågor
som berör digital delaktighet. Arbetet med
Digidel nätverket har bl. a. resulterat i att
Get Online Week genomförs årligen i mars
månad i några av länets kommuner. I juni
2014 antog länsstyrelsen, regionstyrelsen
och landstingsstyrelsen handlingsplan för
digital delaktighet i Örebro län sk Digital
agenda. Ett av de sju strategiska områdena:
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strategi för detta arbete tas fram där mål,
prioriterade frågor, målgrupp och arbetsformer tydliggörs. Det innebär också att
medlemsorganisationerna tillför kansliet
en ökad administrativ resurs. Genom denna
offensiva satsning är det styrelsens förhoppning att folkbildningen rustas för att
gemensamt möta den utveckling som sker i
samhället och i vår region.

av gällande regler och riktlinjer för verksamheten. Dessutom är FLS ett forum för
dialog med kommunernas företrädare och
för samtal och planering av gemensamt
opinionsarbete i berörda kommuner. FLS
är även en arena för samråd och planering
av gemensamma projekt, samarbete mellan
studieförbund, folkhögskolor, bibliotek,
museer och andra kommunala institutioner.

Kommun- och
landstingsbidrag

Vid FLS-möten 2014 har frågor handlat
om gemensamma satsningar inför valet
2014, kommunbidragen, etik- och gränsdragningsfrågor, politikerträffar, studieförbundens folkhälsoarbete. I Örebro har
frågor som gäller verksamhet på fritidsgårdar och boinflytande varit på dagordningen. I norra länsdelen har folkbildningens kulturskola i Nora varit i fokus. I
västra länsdelen har kommunbidragsträffarna och IT-guider varit föremål för
dialog. I södra länsdelen har ett gemensamt
möte genomförts tillsammans med tjänstemän i södra länsdelens kommuner.

Av länets tolv kommuner var det generella
bidraget 2014 till de studieförbund som
erhåller statsbidrag enligt statsbidragsförordningen, totalt drygt 9,5 miljoner
kronor. Det är en minskning med drygt
426 000 kr. Kumla och Karlskoga kommun
stod för reduceringen.
Nora kommun avsatte särskilda medel
utöver det generella bidraget, till studier
och kultur för barn och ungdomar som
anordnades av studieförbunden, s.k.
Folkbildningens kulturskola.
Örebro läns landstings bidrag till
studieförbunden och bildningsförbundet
uppgick 2014 till 17 993 000 kronor vilket
var en uppskrivning med 1, 4 procent.

Regional kulturplan

Folkbildningens lokala
samråd – FLS
I Örebro län finns det fyra FLS:
 Bergslagen, (Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora),
 Karlskoga och Degerfors,
 Södra Närke (Askersund,
Hallsberg, Kumla och Laxå) och
 Örebro och Lekeberg.
Varje FLS består av lokala företrädare för
studieförbunden och folkhögskolorna samt
länsbildningskonsulenten. Tjänstemän i
kommunerna deltar i respektive FLS vid
särskilda tillfällen. Varje FLS sammanträder en till två gånger per termin.

Representanter från studieförbund och
folkhögskolor har deltagit i landstingets
temagrupper för genomförande av den
regionala kulturplanen 2012-2015, där
folkbildningens kulturverksamhet finns
beskrivet i flera av kapitlen.
Folkbildningen är representerade i
temagrupperna Kultur- och teckenspråk,
kulturella mötesplatser och Kultur- och
musikskolor. Styrelseledamot Björn
Brunnberg och Peter Zetterman har
representerat länsbildningsförbundet i
temagruppen kultur- och musikskolor.

FLS roll är att vara ett gemensamt forum
för samtal och diskussion om tillämpning
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Under året har arbetet med en ny regional
kulturplan intensifierats inom Region
Örebro län. Dialogmöten har genomförts i
alla kommuner och den 11 december
genomförde vår styrelse ett dialogmöte
tillsammans med representanter från
Region Örebro län. Länsbildningskonsulenten har deltagit i planeringsmöten med
tjänstemän och bidragit med texter för att
synliggöra den ideella sektorn och folkbildningen i kulturplanen.

Länsstyrelsens integrationsråd
Integrationsrådet är ett nytt forum för
samverkan mellan statliga myndigheter,
kommuner, idéburna sektorn och privata
näringslivet. Länsstyrelsens uppdrag inom
integration handlar främst om mottagandet
av nyanlända, men också att greppa
integrationsfrågorna i bredare perspektiv.
Syftet med gruppen är kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte, men det är också ett
nätverk för att hitta kontakter/samverkan
med varandra. Det är en bred representation
med en blandning av tjänstemän och politiker från kommuner, Örebro läns landsting,
länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket,
näringslivet, Örebro läns bildningsförbund
och Örebro läns idrottsförbund samt Örebro
universitet. Länsbildningsförbundet var värd
för mötet i maj kring temat ”Demokrati, delaktighet och integration kopplat till valåret
2014”. Studiematerialet Rätt att Rösta
presenterades och NBV medverkade och
presenterade hur de arbetade med sina
föreningar inför valåret. Jane Karlsson har
deltagit i två möten.

Nätverk och grupper
Örebro läns bildningsförbund deltar i några
nätverk och grupper i syfte att bevaka och
bedriva frågor som är av intresse för folkbildningen. Under 2014 har länsbildningsförbundet varit representerat i följande
nätverk och grupper:
Länskulturrådet som består av föreståndare
för kulturinstitutioner i länet, kulturchefer i
kommunerna och länsbildningskonsulenten
samt representanter för Regionförbundet
och Örebro läns landsting. Under året har
länsbildningskonsulenten deltagit i två
möten.

Regional omställningsgrupp (ROS)
En arbetsgrupp för att kraftsamla kring
omställningsarbetet i Örebro län bildades
under 2013. Den leds och administreras av
Länsbygderådet i Örebro län. Jane Karlsson ingår i arbetsgruppen som representant för folkbildningen i länet. Hon har
deltagit i fyra av de sex möten som
gruppen haft under året.

Nätverket för regionala kulturkonsulenter,
som består av konsulenter inom kulturområdet anställda av Regionförbundet,
kulturinstitutioner och organisationer i
Örebro län. Teaterkonsulenten ingår i
nätverket och har deltagit vid möten.
Referensgruppen, Samhällsråd T
rymmer representation från varje kommun,
representanter för den ideella sektorn samt
politiker/representanter från länsnivån.
Samhällsråd T drivs av länsstyrelsen och
dess syfte är att stötta det lokala och
regionala arbetet inom ANDT- och
brottsförebyggande området och stimulera
till ökad samverkan. I referensgruppen
diskuteras inriktning på och resultat av
länets ANDT- och brottsförebyggande
arbete. Stefan Lahall, NBV, har representerat Örebro läns bildningsförbund.

Rektorsnätverk
Länsbildningskonsulenten har deltagit i två
möten med rektorernas nätverk för folkhögskolorna i länet.
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aktiva amatörer deltog på eller runt
omkring teaterscenerna i länet.
Tina Ruth har arbetat som teaterkonsulent
under året. Verksamheten har bland annat
bestått av löpande kontakter, rådgivning
och stöd till studieförbund, amatörteaterföreningar, andra föreningar och kommuner i Örebro län. Arbetet har under året
fokuserats till projektet Bergslagspelen
som regleras genom en avsiktsförklaring
tillsammans med ABF, Studiefrämjandet,
Örebro amatörteatersamverkan och
Bredsjö kulturkooperativ.
Teaterkonsulenten har medverkat som
arrangör i teaterfestivalen, Systerskap 7-8
mars 2014 samt Kulturnatten. Vidare har
teaterkonsulenten deltagit i det regionala
kulturkonsulentnätverket och genomfört
kurser och workshops med deltagare från
länets amatörteater-föreningar och
studieförbund. Teaterkonsulenten har
under året anordnat och medverkat i ett
antal möten, seminarier som företrädare för
amatörteaterverksamhet och folkbildning.
Hon har medverkat i planering och genomförande av Kulturting 2014 i Eskilstuna
samt haft kontakter med amatörteaterorganisationer utanför länet, i första hand i
våra grannlän. Se bilaga 5.

Örebro läns bildningsförbunds länsbildningskonsulent har deltagit i landstingets
arbete med överenskommelse om spelregler mellan landstinget och de idéburna
organisationerna. Under året antogs dessa
spelregler i landstingsfullmäktige och de
idéburna organisationerna inbjöds till en
officiell signering den 20 mars. Jane
Karlsson, Örebro läns bildningsförbund
signerade för länsbildningsförbundets
räkning skrev på för alla studieförbund.
Länsbildningskonsulenten har också
deltagit i ett uppföljningsmöte med
landstingets tjänsteman angående
överenskommelsen.

SÄRSKILDA UPPDRAG
Amatörteaterverksamhet
Enligt avtal med Örebro läns landsting
arbetar Örebro läns bildningsförbund med
främjandet av amatörteaterverksamhet i
Örebro län som en del av folkbildningsverksamheten. Avtalet gäller fram till
2015-12-31.
Örebro län är ett aktivt amatörteater län.
Närmare 300 föreställningar genomfördes
för en publik på cirka 25 000 personer. 700
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Folkhälsoarbete
Örebro läns bildningsförbund har ett avtal
med Örebro läns landsting om folkhälsoarbete för perioden 2012-2015. Avtalet
syftar till en långsiktig samverkan mellan
parterna för att främja en god och jämlik
hälsa i befolkningen. ÖLBF AU är
ledningsgrupp för folkhälsa.
Örebro läns bildningsförbunds folkhälsoarbete har under året koncentrerats till att
förankra avtalet och sprida kunskap inom
den egna organisationen samt att utveckla
former för samverkan med övriga parter
regionalt och lokalt. Örebro läns bildningsförbund har en folkhälsoutvecklare anställd
på 50 %. Sju studieförbund, ABF, Bilda,
Folkuniversitetet, NBV, Sensus, Studiefrämjandet Örebro, Vuxenskolan bedriver
åtta olika folkhälsoprojekt. 2014 fördelades
210 000 kronor som stimulansbidrag till
studieförbundens folkhälsoprojekt.

utvecklaren på ÖLBF, samt att delta på
verksamheter, såsom seminarier, utbildningar, folkhälsokonferenser, i samverkan
med de andra avtalsparterna.
ÖLBF är representerade i dialogforum,
som är ett forum för samverkan mellan
politiker inom Region Örebro län och
kommunerna i länet kring folkhälsofrågor i
länet. Det finns fyra dialogforum ett i varje
länsdel. Till gruppen är länsbildningsförbundet och folkhälsoenheten på Örebro
läns idrottsförbund adjungerade. Peter
Zetterman, Susanna Stark och Elaine
Lindblom har under året deltagit i dessa
möten.

En referensgrupp finns och består av
projektansvariga för studieförbunden som
beviljats medel samt en representant från
Örebro läns landstings samhällsmedicinska
enhet. Gruppens uppgift är att vara en
informationskanal in till studieförbundens
ordinarie verksamhet och ut till folkhälso-

Länsbildningsförbundets folkhälsoutvecklare deltar regelbundet i olika arbetsgrupper och nätverk för att öka samverkan
mellan parterna lokalt.
Se bilaga 4.

Fördelning av kommunoch landstingsbidrag
Örebro läns bildningsförbund har under
2014 haft uppdrag av fem kommuner i
länet att ta fram underlag för fördelning av
kommunernas bidrag till studieförbunden.
Dessa kommuner är Lekebergs kommun,
Hällefors kommun, Ljusnarsbergs
kommun, Lindesbergs kommun samt Nora
kommun.
Örebro läns bildningsförbund bistår också
Örebro läns landsting med underlag för
fördelning av bidrag till studieförbunden.
Örebro läns landstings bidrag till studie11

förbunden och bildningsförbundet höjdes
jämfört med 2013 med 1,4 procent och
uppgick 2014 till 17 993 000 kronor.

genom långsiktig samverkan erbjuda barn
och ungdomar i Nora kommun möjligheter
att på sin fritid utveckla sina intressen,
kunskaper och färdigheter inom kulturens
olika områden. Studieförbunden erbjuder
kulturaktiviteter till barn och unga i åldern
6-19 år såsom dans, teater, musik, målning,
mangateckning, bild och färg och form.

Folkbildning på
fritidsgårdar
Örebro kommun har sedan 2008 avsatt
särskilda medel utöver ordinarie anslag för
att främja folkbildningsverksamhet på
kommunens fritidsgårdar. Dessa medel har
under åren använts för subvention av deltagaravgifter. För studieförbundens räkning
har Örebro läns bildningsförbund haft ett
avtal med Örebro kommun angående
verksamheten och förmedling av medlen
samt redovisning till kommunen. Avtalet
upphörde att gälla 1/1 2014, dock fortsätter
arbetet i annan organisatorisk form.
Örebro kommuns särskilda anslag på
300 000 kr fördelas till respektive fritidsgård som har i uppdrag av Örebro kommun
att fortsätta arbeta med kulturaktiviteter
tillsammans med studieförbunden. Örebro
kommun och Örebro läns bildningsförbund
genomförde tillsammans en inspirationsträff den 27/8 för studieförbund och
fritidsgårdar. Syftet var att inspirera till
fortsatt och ökat samarbete mellan studieförbund och fritidsgårdar i kommunen.

Nora kommuns avsätter totalt 500 000 kr
per år till kulturskolan vilket är uppdelat i
två delar. Den ena delen om 300 000 kr
avser ett ekonomiskt stöd till studieförbunden om 400 kr per genomförd studietimme
upp till 750 studietimmar totalt per år. Den
andra delen avser kommunens egna kostnader för samordnarfunktionen, den
gemensamma foldern samt lokaler, viket är
värderat till 200 000 kr per år.
Under perioden 2012-2014 har i genomsnitt 315 barn och unga deltagit per år. I
genomsnitt har genomförts 1133 studietimmar per år, vilket är 50 procent fler
studietimmar per år än vad som ersätts.
Majoriteten deltagare är i åldern 6-12 år.
Den första april 2014 genomfördes en
utvärderingsdag med studieförbunden och
tjänstemän och politiker i kommunen. Den
samlade bilden var att kulturskolan är
viktig och att den ska finnas kvar då den
har utvecklingspotential.
Länsbildningsförbundet fick en förfrågan
från Nora kommun om att utreda former
för en utveckling av kulturskolan. Susanne
Grundström, Ko-Lugn, konsulterades för
uppdraget och arbetet påbörjades i oktober.
Ett förslag skall lämnas till Nora kommun
den 31 mars 2015. Totalt har LBK deltagit
i fem möten för planering och uppföljning
av folkbildningens kulturskola i Nora.

Folkbildningens
kulturskola i Nora

Kunskapslyft om det
mångkulturella samhället

Örebro läns bildningsförbund har ett avtal
för studieförbundens räkning med Nora
kommun om att bedriva folkbildningens
kulturskola i Nora under perioden 1/7
2012-30/6 2015. Syftet med avtalet är att

Örebro läns landsting beviljade i december
Örebro läns bildningsförbund 50 000 kr till
en förstudie, Kunskapslyft om det
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mångkulturella samhället, en kraftsamling
för att genom folkbildning och den ideella
sektorn öka kunskapen om det mångkulturella samhället. Syftet är att förebygga
främlingsfientlighet och rasism samt skapa
bättre förutsättningar för integration.
Förstudien genomförs under 2015 och
syftar till att förankra projektidén inom
folkbildningen och ge underlag till en
projektplan för ett mer långsiktigt arbete.

rande fram till augusti 2014. Länsbildningsförbundets tidigare arbetsgivaransvar
för rocksmusikkonsulenten överfördes till
Scenit 2013 och under 2014 bildade
SceniT en personunion med föreningen
kulturhuset i syfte att bilda en gemensam
förening. Styrelsen bedömer att SceniT
kommer att få en god plattform för fortsatt
arbete, så att det inte längre är motiverat
med ett medlemskap för länsbildningsförbundet. Länsbildningsförbundet begärde
utträde ut föreningen under 2014, som
gäller fr.o.m. 1/1 2015.

SceniT
Örebro läns bildningsförbund är medlemmar i arrangörsföreningen SceniT och
bildningskonsulenten har varit vice ordfö-

ORGANISATION
Medlemsorganisationer:
Studieförbund
ABF – Arbetarnas bildningsförbund
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Medborgarskolan
NBV – Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet
Sensus
SISU Idrottsutbildarna
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Kulturens bildningsverksamhet

Folkhögskolor
Fellingsbro fhsk.
Hällefors fhsk.
Karlskoga fhsk.
Kävesta fhsk.
Örebro fhsk.

Övriga
Länsbiblioteket
ATSÖ – Amatörteatersamverkan i Örebro län

Årsmöte
samt en från valberedningen och två av
länsbildningsförbundets personal.
Katarina Hansson återvaldes som
ordförande för Örebro läns
bildningsförbund och Susanna Stark som
vice ordförande. Ordförande framförde ett
tack till de ledamöter som avgick dvs.:
Peter Eriksson, NBV och Rod Cansby,
ATSÖ.

Örebro läns bildningsförbunds årsmöte
genomfördes på City konferenscenter i
Örebro den 29 april 2014. Mötet leddes av
Lars Berge Kleber, Vuxenskolan. Vid
årsmötet antogs verksamhetsberättelse och
bokslut för 2013.
Antalet närvarande ombud var 22 st.
Dessutom elva styrelseledamöter, två
styrelsesuppleanter, en revisorssuppleant
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Styrelsen och övriga grupper
Styrelsen

Ordinarie
Katarina Hansson, ordförande
Susanna Stark, vice ordförande
Peter Zetterman
Sven Holmquist
Sten-Ove Hylander
Mohamed Ameziane
Marie Langaard
Stefan Lahall
Jens Hellman
Charlotta Stenhem
Sture Johansson
Björn Brunnberg
Bengt Storbacka
Elaine Lindblom
Peter Alsbjer
Olle Söderberg
Timmy Bjärnebro
Agneta Stål, adjungerad ledamot

Ersättare

Organisation

Lars-Åke Larsson
Eva Samuelsson
Jenny Johansson
Abdirashid Yusuf Omar
Martin Henriksson
Oskar Ekelund
Karin Werhahn
Kristin Stenman
Krister Lergård
Fredrik Wallin
Lars-Erik Soting
Lisa Rosander
Elisabet Brynge
Gunilla Pihlblad
Kenneth Lundmark

ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Medborgarskolan
NBV
Sensus
SISU Idrottsutbildarna
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
Örebro läns landsting
Folkhögskolorna
Länsbiblioteket
Amatörteatersamverkan
Kulturens
Örebro läns landsting

Styrelsemöten och
Arbetsutskottsmöten

Revisorer

Ordinarie revisor har varit Thomas Allard,
LR Revision och Kenneth Andersson.
Ersättare
Peter Lindbladh, LR Revision och Claus
Röhnisch.

Under verksamhetsåret har styrelsen
sammanträtt sju gånger, 14 februari, 28
mars, 29 april, 12 juni, 18 september, 24
oktober samt 11 december.

Studieförbundsgruppen

Arbetsutskottet (AU) förbereder
tillsammans med kansliet ärenden som tas
upp i styrelsen. AU har haft sex möten
under året, 31 januari, 14 mars, 23 maj, 5
september, 17 oktober och 28 november.
Följande ledamöter har ingått i AU:
Katarina Hansson, Susanna Stark, Björn
Brunnberg, Sten-Ove Hylander och Peter
Zetterman. AU har också under året varit
ledningsgrupp för ÖLBFs folkhälsoarbete.

Örebro läns bildningsförbunds studieförbundsgrupp bildades 2008. I gruppen ingår
de styrelseledamöter som representerar
studieförbunden som mottar statsbidrag
enligt förordningen för folkbildningen.
Örebro läns bildningsförbunds ordförande
är även ordförande för studieförbundsgruppen.
Studieförbundsgruppens uppdrag är att
diskutera och bereda de frågor som berör
kommunala och regionala bidrag som
fördelas mellan de aktuella studieförbunden samt att diskutera och bereda de frågor
som gäller etik och gränsdragning i studieförbundens verksamhet.
Studieförbundsgruppen har haft tre möten
under året. Två av dessa möten har genomförts i samband med att styrelsen har haft

Valberedning

Valberedningen har bestått av Bengt
Wentzel, sammankallande, Torbjörn Ahlin
samt Mariah Levicsek.
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sina sammanträden med diskussion av
teman, bidragsystemet för studieförbunden
och den nya kulturplanen.

Södermanslands län, Västmanlands län,
Uppsala län, Östergötlands län och
Gotland. Tre möten har hållits under året.
Ett i Flen den 14 maj med Sörmlands
länsbildningsförbund som värd och ett i
Västerås med länsbildningsförbundet i
Västmanland som värd. Mötet i Västerås
var ett möte med både konsulenter och
ordföranden i regionen. Jane Karlsson och
Susanna Stark deltog. Det tredje mötet
hölls i Stockholm den 24 november och
värd för mötet var bildningsförbundet i
Stockholm. Jane Karlsson deltog.

Medlemskap i
organisationer
Örebro läns bildningsförbund är medlem i
IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer, ArkivCentrum, Föreningen
för folkbildningsforskning, Hjalmar
Bergman samfundet, Konstfrämjandet
Bergslagen, Riksförbundet för
hembygdsvård och arrangörsföreningen
SceniT.

Samarbetet med länsbildningsförbunden i
Västmanland och Sörmland har fortsatt
under 2014. En gemensam träff om
bidragsformer och redovisningsmodeller
genomfördes i Västerås i januari.

Representation
Fasta organ

Arrangörsföreningen SceniT, Jane
Karlsson, vice ordförande fram till juni
2014.
Folkhögskolerektorernas nätverk, Jane
Karlsson, adjungerad.

Kansli och personal

Folkbildningsförbundet

Katarina Hansson och Jane Karlsson deltog
i Folkbildningsförbundets
samverkanskonferens för
länsbildningsförbunden den 8-9 oktober.
Konferensen innehöll frågor om
regionalisering,
validering, samverkan mellan
studieförbunden regionalt och regionala
kulturplaner.

Örebro läns bildningsförbunds kansli är på
Landbotorpsallén 25A i Örebro. Inom
länsbildningsförbundet finns 2,5 tjänster.
En chef och en konsulent och en folkhälsoutvecklare. Tjänsterna är fördelade på
följande personer: Jane Karlsson, länsbildningskonsulent 100 procent, Tina Ruth,
amatörteaterkonsulent 80 procent, Mariana
Flodman, folkhälsoutvecklare 50 procent
och 20 procent som administratör.

Katarina Hansson och Jane Karlsson deltog
i länsbildningsförbundens gemensamma
konferens som ägde rum den 24-25
februari i Stockholm. Frågor som belystes
var folkbildningsrådets nya roll och
folkbildningsförbundets förändrade roll,
valet 2014 samt FBF attitydundersökning.

Regional samverkan

Örebro läns bildningsförbund hyr kontorsrum på Kulturhuset, Järnvägsgatan 8 i
Örebro för teaterkonsulenten och för folkhälsoutvecklaren kontorsrum på Landbotorpsallén 25 A.

Örebro läns bildningsförbund deltar i
regionalt samarbete tillsammans med
länsbildningsförbunden i Stockholms län,

Gudrun Pärnarp har under året varit timanställd som journalist för nyhetsbrevet,
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Nytt från folkbildning. Redaktörer har varit
Gudrun Pärnarp och Mariana Flodman.

3 017 332 kronor. Resultat 2014 blev ett
underskott på 203 061kr.

Tryggvi Adalsteinsson har under året
kontrakterats för verksamhetsfrågor och
deltagande i möten med studieförbundsgruppen.

Förslag till disposition
Örebro läns bildningsförbunds årsmöte
2015 beslutar att 2014 års underskott
disponeras enligt följande: att underskottet
på 203 061 kr övergår i ny räkning

Örebro läns bildningsförbund har som
tidigare köpt tjänster för ekonomi och viss
administration av ABF. Lillemor Johansson och Alf Nilsson har utfört det arbetet.
Susanne Grundström har under året konsulterats för produktion av studiematerialet, Rätt att Rösta och för utredning av
Folkbildningens kulturskola i Nora.
Länsbildningsförbundet har anlitat Illustrationsbolaget i Örebro för utformning av
nyhetsbladet, foldrar och annan information i tryckt form.

FÖRVALTNING OCH
DISPOSITION
Organisation och
prioriterade områden
Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens gemensamma intresseorganisation
i Örebro län. Medlemmar är de tio studieförbund, som mottar statsbidrag enligt
förordningen för folkbildningen, SISU
Idrottsutbildarna, länets fem folkhögskolor,
länsbiblioteket, Amatörteatersamverkan
Örebro län.
Örebro läns bildningsförbunds prioriterade
områden är opinionsbildning och intressebevakning. För att rusta länsbildningsförbundet för framtiden genomfördes en
översyn av verksamheten under 2014 av en
extern konsult.

Ekonomi och disposition
Verksamheten bedrivs med bidrag från
Örebro läns landsting, medlemsavgifter
samt ersättning för särskilda uppdrag.
Verksamhetens omsättning 2014 var
16

Resultaträkning
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Balansräkning
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Förklaringar av not till Resutat- och Balansräkning
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Slutord
2014 har i kallats supervalåret, eftersom det under våren genomfördes val till
Europaparlamensvalet och i september var det val till kommun, landsting och riksdag.
Gemensamt för hela folkbildningen är demokratiuppdraget och vi har under året arbetat för att
bilda medborgare i Örebro län om vikten att gå och rösta.
Att medvetandegöra politiker om värdet av folkbildningen i människors vardag och för en
regionen och kommunernas tillväxt på ett socialt och hållbart sätt, är ett av vårt viktigaste
uppdrag. Därför finns vi med både som styrelseledamöter och personal vid olika
mötestillfällen där temat var integration och hållbarutveckling. Vi ser att vi inte behöver vara
anordnare av olika mötesplatser, det viktiga är att vi från Länsbildningsförbundet deltar med
vår röst i olika sammanhang som sammanfaller med vårt uppdrag.
Under året har vi varit aktiva i arbetet av bildandet av den nya Region Örebro län som ersätter
Regionförbundet och Landstinget, vi har bildat oss själva för att ha en kunskap om det nya
som skapas. Men även för att inte de viktiga kultur- och bildningsfrågorna inte ska "tappas
bort" eller minskas i den nya regionen.
Ytterligare ett viktigt uppdrag för Länsbildningsförbundet är etikfrågor. Vi har återkommande
samtalat om frågorna i samband med Studieförbundsgruppen. För att ytterligare öka
kunskapen hos studieförbundens förtroendevalda och personal inbjöd vi till en utbildningsdag
"Etik i praktiken". För att öka kunskapen hos kommunerna och regionens tjänstemän till en
dag där temat var "Etik och regelverk".
Att få tillgång till det skrivna ordet är avgörande för att ge alla människor, ung som gammal,
möjligheten att göra egna och fria val. Under året har Länsbiblioteket ansökt om pengar hos
Kulturrådet för att starta "Läskickar" i samverkan med idrottsrörelsen för att skapa läslust hos
barn och unga.
Vi har under året genomfört mycket arbete som vi kan kalla externt, men vi har samtidigt haft
ett stort fokus på vår egen organisation. Vi har med extern hjälp sett över vår organisation ur
ett verksamhetsperspektiv för att möta de utmaningar som kan komma. Till vårt stöd har vi
haft en extern konsult och i styrelsen har vi haft många och intressanta diskussioner som fick
oss att landa i ett beslut. Vårt beslut är att fortsätta utveckla vårt arbete med opinionsbildning,
intressebevakning och särskilda uppdrag. För att kunna fortsätta vårt arbete så tillför
medlemmarna ytterligare ekonomiska resurser. Genom det kan vi göra en förstärkning inom
administrationen och på det sättet avlasta länsbildningskonsulenten, som då kan ytterligare
fokusera på vårt utåtriktade arbete för att stärka folkbildningens röst.
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Revisionsberättelse
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Bilagor
Bilaga 1

Kommunbidragen
Kommun

Bidrag 2014

Bidrag 2013

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

577 000
289 000
355 000
175 000
697 000
790 000
177 000
155 000
525 000
92 000
312 000
5 334 500

577 000
289 000
355 000
175 000
823 000
1 090 000
177 000
155 000
525 000
92 000
312 000
5 334500

Kommentarer:
Nora kommun avsatte 300 000 kronor utöver det generella bidraget, till studie- och
kulturverksamhet för barn och ungdomar som studieförbunden anordnade i samråd med
kommunen s.k. Folkbildningens kulturskola i Nora.
Bilaga 2

Folkhögskolornas deltagarveckor och kurser 2014
(2013)
Folkhögskolorna verksamhet redovisas i form av deltagarveckor. År 2014 genomförde länets
fem folkhögskolor totalt 38 085 deltagarveckor. Dessa var fördelade på långa allmänna och
särskilda kurser, etableringskurser för nyanlända, studiemotiverande folkhögskolekurser,
korta kurser samt kulturprogram. Närmare 7 000 deltagare deltog 2014 i nämnda kurser och
kulturprogram.
Skola

Deltagarveckor

Fellingsbro
Hällefors
Karlskoga
Kävesta
Örebro

8524
5468
12554
6189
5350

(8546)
(5008)
(11899)
(5618)
(4639)

www.fellingsbro.fhsk.se
www.folkis.nu
www.karlskogafolkhogskola.se
www.kavesta.fhsk.se
www.orebrofolkhogskola.se/

Källa: Folkbildningsrådet, Statistik länsvis för folkhögskola 2014
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Bilaga 3

Studieförbunden i Örebro län, statistik 2014 och 2013
Källa: SCB
År 2014

År 2013

Studietim. Arrangemang
Studiecirklar
ABF
74 807
1 878
Bilda
22 182
616
FU
17 961
342
Mbsk
34 224
1 239
IR
14 964
118
NBV
123 673
2 774
Sfr
120 049
1 972
Sensus
17 319
336
SV
57 488
1 060
KBV
10 826
96
Totalt
493 493
10 431

Deltagare

Studietim Arrangemang
Annan folkbildningsverksamhet
ABF
7 037
513
Bilda
13 421
326
FU
724
42
IR
4389
31
Mbsk
3086
286
NBV
24708
510
Sfr
9283
316
Sensus
6651
179
SV
1432
93
KBV
1032
34
Totalt
71763
2830

Deltagare

12 874
4 871
1 894
8 047
581
13 086
10 522
1 982
6 707
380
60 944

7 306
8 139
430
146
2524
3605
2544
2540
1342
714
29290

Studietim. Arrangemang
ABF
Bilda
FU
Mbsk
IR
NBV
Sfr
Sensus
SV
KBV
Totalt

ABF
Bilda
FU
IR
Mbsk
NBV
Sfr
Sensus
SV
KBV
Totalt

Studietim. Arrangemang
Deltagare
Kulturprogram
ABF
19089
2121
114024 ABF
Bilda
15435
1715
113978 Bilda
FU
2448
272
26782 FU
IR
0
0
0 IR
Mbsk
37854
4206
45465 Mbsk
NBV
10017
1113
41974 NBV
Sfr
53226
5914
125810 Sfr
Sensus
5130
570
38726 Sensus
SV
21753
2417
106321 SV
KBV
1089
121
10187 KBV
Totalt
166 041
18449
623267 Totalt
*Kulturprogram värderas fr.o.m. 2012 till 9 studietimmar.

84 261
18 087
12 944
31 446
9 036
118 181
109 625
14 652
57 194
15 079
470 505

Deltagare

1940
589
292
1231
102
2 687
1 869
317
1 077
116
10 220

13 001
4 644
1 734
8 133
539
12 450
10 161
2 062
6 797
457
59 978

Studietim Arrangemang

Deltagare

6 768
13 109
1 337
3 600
3 199
22 407
8 454
2 648
1 243
874
63 639

292
796
44
42
286
470
316
96
65
27
2 434

3 602
8 507
416
217
3 036
3 508
2 550
1 479
1 136
588
25 039

Studietim. Arrangemang

Deltagare

17 199
15 030
4 257
387
25 137
6 318
46 602
7 200
23 058
576
145 764

1 911
1 670
473
43
2 793
702
5 178
800
2 562
64
16 196

127 199
129 681
25 892
531
33 346
30 674
150 577
44 417
108 867
11 293
662 477

Bidragstimmar volym samtliga studieförbund
2014

695 431

2013
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648 104

Bilaga 4

Verksamhetsberättelse Örebro läns bildningsförbunds
Folkhälsoarbete 2014
Inledning

I januari 2012 tecknade Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) ett folkhälsoavtal med Örebro
läns landsting för perioden 2012- 2015. Folkhälsoavtalet syftar till en långsiktig nära
samverkan med övriga folkhälsoaktörer/avtalsparter, för att främja en god och jämlik hälsa i
befolkningen.
Örebro läns landsting bidrar med 500 000 kr per år till länsbildningsförbundet, som ansvarar
för genomförandet, med stöd av den samhällsmedicinska enheten på Örebro läns landsting.
Bidraget justeras årligen av Landstingsstyrelsen.
Örebro läns bildningsförbunds folkhälsoarbete har under året fortsatt koncentrerats till att
förankra avtalet och sprida kunskap inom den egna organisationen samt att utveckla former
för samverkan med övriga parter regionalt och lokalt.
Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) har en folkhälsoutvecklare anställd på 50 procent. Sju
studieförbund, (ABF, Bilda, Folkuniversitetet, NBV, Sensus, Studiefrämjandet Örebro,
Vuxenskolan) beviljades 2102 medel för att bedriva folkhälsoprojekt. 2014 beviljades
Vuxenskolan ytterligare medel för ett nytt projekt. Totalt bedrivs åtta projekt. 2014 fördelades
210 000 kronor till studieförbundens folkhälsoprojekt.
En ledningsgrupp, bestående av länsbildningsförbundets ordförande och två representanter
från två studieförbund samt folkhälsoutvecklaren, tillsattes i maj 2012. I juni 2013 beslutades
att ÖLBF s AU, bestående av ordförande och vice ordförande i ÖLBFs styrelse samt tre
styrelseledamöter, skulle bli ny ledningsgrupp för folkhälsa. Ledningsgruppen rapporterar
regelbundet till länsbildningsförbundets styrelse.
En referensgrupp, bestående av projektansvariga för studieförbunden samt en representant
från samhällsmedicin, bildades 2013. Referensgruppen träffas fyra gånger per år. Gruppen
syfte är att vara en informationskanal in till studieförbundens ordinarie verksamhet och ut till
folkhälsoutvecklaren på ÖLBF, samt att den ska delta i verksamheter såsom seminarier,
utbildningar och folkhälsokonferenser i samverkan med de andra avtalsparterna.
Under året har avtalet och folkhälsa varit en kontinuerlig punkt på dagordningen på ÖLBFs
styrelsemöten och på folkbildningens lokala samverkansgrupp (FLS) i de fyra länsdelarna.
(FLS består av ansvarig personal från studieförbund och folkhögskolor i respektive län.)
Fyra representanter från ÖLBF deltar i dialogforum i länet.
Folkhälsoprojekt som beviljats medel 2012- 2015:

ABF, Grön Famn
Projektet Grön famn har under projekttiden haft flera aktiviteter för bland annat personal,
styrelse och medlemsorganisationer i samband med ABFs ordinarie verksamhet.
Alla deltagare i Grön Famn får ny kunskap om och möjlighet till diskussion om hälsa - både
den egna hälsan och om de faktorer i samhället som påverkar vår hälsa, till exempel stress,
skillnader mellan olika grupper vad gäller utbildning, bostads- och arbetssituation mm. Vi
har bedrivit verksamhet både för grupper från ABFs medlems- och samarbetsorganisationer
och grupper inom den ideella och offentliga sektorn i Örebro län, bland annat naturvandringar
med funktionshindrade, pensionärer från Örebro, invandrarföreningar, krigsveteraner från
Svenska veteranförbundet, deltagare från projektet Mötesplats 2020 där ABF är aktör m.fl.
Under året har ABF i samarbete med Fontänhuset, Varberga vårdcentral, Capio/ Haga
vårdcentral, Stödteamet Karlskoga haft två utomhusaktiviteter med totalt 27 deltagare samt
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uppsökande- och projektbeskrivningsträffar. Grön Famn erbjuder verksamhet bland annat till
ABFs medlemsorganisationer, och många av dessa finns i hela vårt län i bla Oxhagen. Nya
grupper av deltagare, som inte har någon annan gemensam referenspunkt eller mötesplats, har
fått möjlighet att träffas och lära känna varandra. ABF har också hela tiden funnits som en
fysisk mötesplats för deltagarna i projektet.
SENSUS, Kreativa uttryck – Kultur och hälsa för barn och ungdomar 9-18 år
I Kreativa Uttryck ingår olika aktiviteter. De prövas nu för att se vilka Sensus kan fortsätta att
erbjuda inom ramen för sin reguljära verksamhet. Tanken är att erbjuda en ledarutbildning i
den metod som vi arbetar efter i Lilla Konstskolan. Under hösten 2014 fortsatte Lilla
Konstskolan. Barnen har utvecklat i sina konstnärliga uttryck och hade en utställning hösten
2014 på Länsmuseet i Örebro. En grupp även för tjejer i åldern 8-10 har startat på
Tegelbruket. Under sommaren hölls kursen Måla med ditt barn, där hela familjer kunde delta.
I september besöktes Tegelbruket av prins Daniel. Kreativa Uttryck bidrog med aktiviteter
och Lilla Konstskolan bjöd på bilder.
Kreativa Uttryck bedrivs i samarbete med allaktivitetshuset Tegelbruket i Örebro. Utöver det
finns ett samarbete med Ateljé Hjälmarstrand, Odensbacken. Under sommaren har även ett
teaterkollo arrangerats i Hästhagen tillsammans med KFUM. Det sker också aktiviteter
tillsammans med en fritidsledare från Mikaels församling i Svenska Kyrkan.
Skaparverkstaden på Tegelbruket med TB Kidz, ledd av Cecilia Mayer, har förutom skapande
och utställningar haft ett samarbete med Art Code. En uppgift var att pryda ett militärförråd i
Varbergaskogen. Deltagarna undersökte naturen och skapade bilder som konstnärer
återskapade till förrådet. Event och aktiviteter pågår löpande i Tegelbruket för att främja huset
som mötesplats mellan olika personer med olika intressen i olika åldrar samt att utveckla
Markbacken som en plats i Örebro stad. Det sker även aktiviteter för att uppmuntra människor
att upptäcka sin närmiljö och stimulera till besök som annars inte hade skett.
Studiefrämjandet, Delta i Hälsa & Kultur
Tid har lagts på att förankra projektet och vikten av kultur och hälsa inom verksamheterna i
Nora kommun. Under 2014 har vi arbetat för att personer som finns runt målgruppen ska få
en större förståelse och djupare kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta med kultur och
folkbildning. Det finns nu ca 30 personer med kunskap om projektet, varav cirka 10 är aktivt
delaktiga. Ungefär 20 av brukarnas personal har deltagit i olika aktiviteter för att kunna hjälpa
brukarna framåt inom ramen för projektet. En av de prova-på workshops vi haft tidigare har
lett vidare till fast verksamhet.
Onsdagar har etablerats som en tydlig kulturdag. Nu finns två olika pass på onsdagar: kör och
teater. Vi arbetar medvetet med teckenspråkig ledare som är med under sången så att alla ska
kunna delta. Efter ledarutbildning steg ett genomfördes en kamratcirkel (samtalsgrupp) av en
deltagare. Efter ledarutbildning steg två har flera personer startat egna kamratcirklar Målet är
att ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Nora ska integreras i
den befintliga kultur och fritidsverksamheten i samhället.
En första pilot- ledarutbildning ägde rum 31 januari-1 februari 2014 med fokus på vad det är
att vara ledare. Grunden i utbildningen var Studiefrämjandets ordinarie
ledarutvecklingsprogram. I september genomfördes en ledarutbildning steg två. Vid
ledarutvecklingarna för den här målgruppen har vi varit fyra ledare istället för som normalt
två. Under 2014 har en grupp tillsammans med Nora kommun mötts vid fyra tillfällen för att
utvärdera och planera vidare. Vi har även arbetat med en ansökan till allmänna arvsfonden
tillsammans med kommunen och ett företag. Just nu planerar vi för en praktisk
arrangörsutbildning för målgruppen.
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Bilda, Det hälsosamma åldrandet
Under 2014 har föreläsningar om hälsa på dagledigträffar genomförts på flera platser i nära
samverkan med medlemsorganisationer. Kursen Hälsa hela livet har erbjudits, men tyvärr har
vi inte lyckats starta verksamhet. Under året har vårt studieförbund tagit fram ett material om
existentiell hälsa som bygger på WHOs definition och vi har valt att försöka arbeta vidare
med det. På Seniorfestivalen i Örebro 4 oktober fick vi kontakt med en handfull pensionärer
som är intresserade av frågorna om hälsa och som ska utbildas till studieledare i cirklar om
hälsa. Vi startar nu också en prova-på-grupp med hälsofrågor och skapande måleri för äldre
och planerar uppföljande verksamhet under våren.
Arbetet med Stickkorgen där volontärer besöker äldreboenden har fortgått och utvecklats. Det
har varit trögt att få ytterligare volontärer. Inger Öhrn som startade projektet och har utvecklat
verksamheten har gått i pension. Verksamheten har under 2014 fördelats på två tjänster: Tina
Bergenbrink har tagit över projektledarrollen och Elin Kullingsjö har ansvar för uppföljning
av Stickkorgen och handledning av volontärerna. Grundidén att ta med sig stickning ut på
äldreboende kan utvecklas med andra kulturella uttryck. Under hösten har en verksamhet med
hälsosamtal varvat med skapandeverksamhet för äldre börjat. Föreläsningar med rubriken
”Du är du och du duger” och ”Det hälsosamma åldrandet” har erbjudits, med uppföljning av
en cirkel som bygger på korta föreläsningar via internet. Det har dock inte fungerat.
Vårt nya material ”Livet och hälsan”, ett material som inspirerar till samtal om hälsofrågor
och innehåller lättare rörelsepass, har fått positiv respons. Vi informerade om vårt arbete på
Seniorfestivalen i Örebro den 4 oktober och knöt kontakter på Folkhälsokonferensen
Equalhealth arrangerad av Folkhälsonämnderna Karlskoga och Degerfors den 17 oktober. De
erfarenheter och nya arbetsätt som vi fått genom projektet kommer vi att använda både i
Örebro län och i de andra län som ingår i vår region och delas i våra nationella arbetsgrupper i
Bilda.
Vi arbetar i nära samverkan med våra medlemsorganisationer och andra föreningar, där vi har
etablerade kontakter och verksamheter som kan användas i folkhälsoarbetet. Den stora
kulturellverksamheten kan användas som ett sätt att söka volontärer. Projektet har öka vårt
kontaktnät bland annat genom möten med folkhälsostrategerna runt om i länet. Vi planerar för
en fortsatt spridning både i Örebro län och i vår region Svealand och för att skapa fler
mötesplatser genom att bjuda in till föreläsningar och cirklar i hälsofrågor. Cirklar är
förhållandevis små mötesplatser, men viktiga därför att alla får komma till tals. Vi arbetar
aktivt med att ge ledarutbildningar.
NBV, Jag mår bra
Projektet ska väcka intresse hos människor i närområdet och samarbetsorganisationerna, ge
kunskap och inspirera deltagarna till fortsatt hälsa. Kvinnor och tjejer som på grund av kultur
och religiösa skäl inte kan delta i den allmänna gymnastiken samlas i studiecirkel och lär sig
enkla kroppsrörelser, samt vad de kan göra för att må bra. Projektet genomförs i samarbete
med medlems- och samarbetsorganisationer. Verksamhet finns i Vivalla i Örebro och
Hagaberg i Lindesberg. Aktiviteterna sker i NBV´s lokaler eller i samarbetsorganisationernas
lokaler.
Folkuniversitetet, Från isolering och utanförskap till aktivitet och gemenskap
Projektledaren Nahryin Jacob är med i en ideell förening med inriktning på hälsa och
integration. Målgruppen är äldre isolerade invandrare som är utanför samhället. Föreningen
erbjuder möjlighet att delta i studiecirklar inom hälsa, matlagning, integration och svenska
språket. Deltagarna bl.a. haft föreläsningar om diabetes och hälsa i samarbete med
vårdcentralen i Brickebacken. Majoriteten av projektets deltagare bor i Brickebacken som är
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ett mycket invandrartätt område. Tanken finns att även starta grupp i Mellringe. I närheten av
Actic gym i Brickebacken har deltagarna tillgång till en egen lokal där de träffas och samtalar
efter träningen och har bl.a. studiecirklar i integration. Genom föreläsningar, kulturella
utflykter, fysisk aktivitet gruppsamtal om livet, händelser och omvärldsbevakning träffas en
grupp kvinnor och tränar (4 ggr/ veckan på Gymet Actic), lagar mat tillsammans, åker
tillsammans på föreläsningar och anordnar själva föreläsningar i området där de bor. I och
med projektet känner sig denna grupp av kvinnor som en del av samhället och kommit ur sin
ensamhet och isolering i hemmet.
Studieförbundet Vuxenskolan, Moving on
Ett illustrerat rörelseschema har tagits fram, som visar en äldre dam som utför olika
rörelseövningar. Genom vår externa webbplats www.sv.se/orebro kan man ladda ner
rörelseschemat. Det har visats och delats ut i flera av våra studiecirklar runt om i länet.
Eftersom alla våra cirkelledare har erbjudits en utbildning i rörelseprogrammet under våra
ordinarie pedagogiska utbildningar ICM (I cirkelns mitt) säkerställer vi att det fortsätter att
vävas in i vår ordinarie verksamhet, studiecirklarna. Rörelseschemat är lättillgängligt för alla,
även de som har svårt att röra sig, rörelserna kan utföras sittande eller stående. Vi har
informerat om projektet vid besök i flera kommuner som Örebro, Lindesberg, Karlskoga,
Lekeberg och Askersund och deltagit på informationsträffar och minimässor på
seniorboenden. Vi har även träffat SPF och medverkat på deras månadsträffar och träffat
Seniorlotsar i samtal om hur vi kan samverka. Vi har nått cirka 400 seniorer med vårt
budskap.
Den andra delen av projektet som har pågått under 2014 har riktat sig till människor i alla
åldrar med fokus på att aktivera personer som inte har kunskap, motivation eller möjlighet att
leva ett hälsosamt liv. Under året har vi haft ett gott samarbete med SPF (Sveriges
Pensionärsförbund) i Örebro kommun och medverkat på diverse träffar, cirklar, årsmöten och
mässor. Vi har haft en stor spridning i länet genom besök i Lekeberg, Askersund, Karlskoga,
Örebro och Lindesberg.
.

Studieförbundet Vuxenskolan, Ta det på en höft
Projektet ska skapa förutsättningar för att förhindra fallolyckor och lårbensbrott. Metoden
heter ”Ta det på en höft”, utarbetad av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län
tillsammans med Qulturum och folkhälsosektionen i Landstinget i Jönköpings län. Det
integrerades i den ordinarie verksamheten redan från start. Cirkelledarutbildning hölls under
september 2014, som säkerställer att vi har cirkelledare i hela länet från och med årsskiftet
2014/2015. Genom att delta i studiecirkeln kan seniorer påverka sin egen hälsa, fysisk
aktivitet, säkerhet i hemmet, bra kostvanor och social gemenskap. I Örebro kommun har
genomförts två studiecirklar med totalt 28 deltagare där fokus har varit balans och styrka, kost
(mat för hjärnan), rygghälsa och social verksamhet (bibilioteket, hur aktiverar vi oss socialt).
Med utbildningsdagar för cirkelledare (10 deltagare) ser vi till att de cirkelledarna har med sig
den kunskap de behöver för att på ett bra sätt förmedla den vidare. Genom besök och träffar
har vi nått totalt cirka 400 seniorer. Vi haft ett gott samarbete med SPF (Sveriges
Pensionärsförbund), Örebro kommun genom att medverka på diverse träffar, cirklar, årsmöten
och mässor. Under projektets första år har vi genomfört studiecirklar i Örebro kommun. Med
flera nyutbildade cirkelledare kommer också projektet att spridas i hela länet, minst 20
studiecirklar med totalt 120-160 deltagare ska genomföras under 2015.
Studieförbunden har genomfört 38 kulturarrangemang med totalt 1194 deltagare +
studieförbundet Vuxenskolan som även har haft ej rapporterbara aktiviteter i form av
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information/ marknadsföring till bla medlemsorganisationer + föreningar, på 25 platser med
totalt 841 deltagare.
Cirkelverksamheten har uppgått till 63 st med totalt 688 deltagare + ABF som även har haft
15 aktiviteter såsom naturvandring etc. med totalt 180 deltagare.
FILM - EN KRAFT ATT RÄKNA MED - Studieförbundens folkhälsoarbete i Örebro
län
Filmen producerades under våren som en dokumentation av studieförbundens fantastiska
folkhälsoarbete i Örebro län. Den har visats på landstingets folkhälsonämnd,
folkhälsonämnd/utskott i Karlskoga, folkhälsostrateger och folkhälsoteam, på konferenser och
seminarier, referensgruppen och i respektive studieförbund, och internt på ÖLBF. Den har
även visats för fem länsbildningsförbund utanför länet. Fem Skånekommuner har visat
intresse för folkhälsoavtalet och hur Örebro län arbetar med det. En referensgrupp har bildats
bestående av folkhälsoteamet i Norra länsdelen, ÖLIF och ÖLBF samt en representant från
samhällsmedicin. Filmen har varit en del av underlaget för fortsatt diskussion. Filmen
kommer att textas för att bli mer tillgänglig för alla, klart i januari 2015. Den finns att se på
www.olbf.nu
Folkhälsoutvecklaren har deltagit i nedanstående arbetsgrupper och aktiviteter under
året.
 Inbjuden till folkhälsoteamens möten vid behov
 Referensgrupp angående folkhälsoavtalet, genom en förfrågan till Folkhälsoteamet i
Nora från fem Skånekommuner.
 Folkhälsoteam med fokus på äldre i alla fyra länsdelarna
 Samverkansgrupp, dans i Karlskoga och Örebro
 Arbetsgrupp Hållbar utveckling, projektet Gör jämlikt -Gör skillnad i Karlskoga
 Samverkansteam i alla fyra länsdelarna
 Utskott och nämnd i Karlskoga
 Samverkansgrupp Tegelbruket, Örebro
 Folkhälsostrateggruppen
 ÖLBF´s referensgrupp i folkhälsa har alternerat mötesplats mellan
samverkansparterna samt bjudit in folkhälsostrategerna i länet till ett av mötena .
 FLS( folkbildningens lokala samverkansråd) inbjuder folkhälsostrateger/
folkhälsoteam vid behov
I nedanstående aktiviteter har, förutom folkhälsoutvecklaren, referensgruppen inbjudits
och medverkat som deltagare och utställare
 Folkhälsokonferens i Kumla och Degerfors
 Seminarier (Liv & Hälsa ung, Barn & unga är en tillgång, Lindesberg,
Kulturkompetens, Lindesberg)
 Tema dagar för länets avtalsparter
 Seniorvecka i Nora
 Seniorfestival i Örebro
 Ett friskare Sverige i Karlstad
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Ekonomisk redovisning
Avtalet har finansierats med landstingsbidrag på 534 632 kronor och med egen insats på
100 000 kr för 2014. Dessa pengar har använts till en halvtids tjänst som folkhälsoutvecklare,
till stimulansbidrag för riktad folkhälsoverksamhet i studieförbunden samt till utbildning,
administration, information, och marknadsföring. Studieförbunden har använt
stimulansbidraget till merkostnader för uppsökande verksamhet, information och
marknadsföring, material, lokaler, cirkelledararvode samt till att subventionera
deltagaravgifter.
Örebro 2015-03-04 Mariana Flodman
Folkhälsoutvecklare, Örebro läns bildningsförbund
Bilaga 5

Verksamhetsberättelse för teaterkonsulent med
inriktning mot amatörteater, Örebro läns bildningsförbund, 2014
Enligt avtal med Örebro läns landsting arbetar Örebro läns bildningsförbund med främjandet
av amatörteaterverksamhet i Örebro län som en del av folkbildningsarbetet. En amatörteaterkonsulent, Tina Ruth är anställd och har en tjänst på 80 %. Amatörteaterkonsulentens arbete
under 2014 har bedrivits utifrån målen i verksamhetsplanen med utgångspunkt i
folkbildningens egna mål och syften samt målen i den regionala kulturplanen och den
regionala utvecklingsstrategin. Följande verksamhet har genomförts år 2014.
Nätverk

Amatörteatersamverkan i Örebro län. Konsulenten har deltagit som adjungerad ledamot
vid ATSÖ:s styrelsemöten. Konsulenten har närvarat vid fyra av sju möten under året.
Landstingets nätverk för regionala kultur konsulenter, konsulentnätverket. Konsulenten
har deltagit i möten ungefär var sjätte vecka under året. Ett av nätverkets engagemang har
varit att vara delaktig i arrangemanget av Kulturting 5-6 mars med tema Samverkan för
inflytande, delaktighet och tillgänglighet på Lokomotivet i Eskilstuna för politiker och
tjänstemän i hela landet med fokus på Sörmland, Västmanland och Örebro län. Ett annat
engagemang har varit Utbudsdagen för representanter från skolor inom skapande skola som
genomfördes den 13 mars i Örebro konserthus, där har konsulenten varit närvarande för att i
första hand nätverka och knyta kontakter med kulturutövare. Konsulenten har även deltagit i
en projektgrupp med tema Kultur på barn och ungas fritid, där ett förslag om en turnerande
Kulturfestival lagts fram i nätverket.
En dialogträff gällande amatörteater inför Landstingets arbete med länets kommande
kulturplan arrangerades på Nya teatern den 24 november. Konsulenten arrangerade kvällen i
samarbete med Landstinget.
Teaterprojekt och teaterarrangemang
Bergslagsspelen ett samarbetsprojekt i norra länet.
Ett femårigt scenkonstprojekt under åren 2013-2017 med mål att under fyra år skapa fyra
olika scenkonstproduktioner på fyra olika kulturhistoriska scenplatser i de fyra olika
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. Det är ett samarbete mellan
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Bredsjö kulturkooperativ, Studiefrämjandet, ABF, Amatörteatersamverkan Örebro län och
Örebro läns bildningsförbund.
Projektet har drivits av projektledare, Kristina Dybeck som haft en anställning i projektet på
75 % under året fram till 30 november, då projektets medel tog slut, men vi hoppas på
beviljade bidrag till våren, så att hon kan fortsätta sitt arbete så snart som möjligt. Under året
har flera möten ägt rum i arbetet med Bergslagsspelen och en första scenkonstproduktion i
projektet hade premiär i Södra hyttan i Hjulsjö under sommaren. Föreställningen hette
Bergslagsdansen och den spelades tio utsålda föreställningar. Konsulenten var behjälplig
med bl.a en två dagar lång Sminkkurs. Ca tio
stycken ungdomar deltog i Bergslagsdansen genom Landstingets feriepraktik.
Bergslagsspelen anordnade även ett fyra dagar långt Sommarläger i Järnboås, med totalt 70
deltagande ungdomar som ägnade sig åt sång, dans och teater. Projektet har även anordnat sju
olika workshops, fem arrangerades under kulturlovet, varav konsulenten höll i två
Clownkurser den 30 oktober i Lindesberg. Under förmiddagen kom 7 deltagare 9-11 år och
på eftermiddagen kom 7 killar 17-18 år från Vågen, boendet för ensamkommande
flyktingbarn i Vedevåg och deras kvinnliga ledare som också var med på kursen.
Amatörteaterkonsulentens uppgift i projektet är förutom att delta i styrgruppens möten, att
arrangera olika workshops som drivs inom projektet i samarbete med studieförbunden och att
vara ett stöd i producent- och regiarbetet. Teaterkonsulenten fungerar också genom sitt
nätverk som kontaktförmedlare till amatörteateraktiva i länet.
Festivaler, kurs- och seminarieverksamhet

Systerskapfestivalen 7-8 mars.
Teaterkonsulenten har medverkat som arrangör för amatörteater i nätverket Systerskap som
arrangerar denna kulturfestival i samband med internationella kvinnodagen och bidrog med
följande arrangemang till 2014 års festival:
”Stures nya jacka”, en öppen repetition arrangerades på och i samarbete med Teater Martin
Mutter på Beväringsgatan i Örebro den 7 mars.
”Revansch- Kortfilm made in Vivalla” hade premiärvisning på Café Deed den 7 mars. Unga
tjejer från Vivalla har under hösten 2013 och våren 2014 gjort filmen. Arrangerades i
samarbete med Örebro läns Landsting och Studiefrämjandet.
Två teaterföreställningar ur Vargaprojektet ATR Stockholm spelades:
” Concealer döljer allt!” En föreställning av och med teatergruppen Mamma lejkes från Nya
teatern amatörteaterförening Örebro spelades på Nya teatern 8 mars.
”Bitches” av och med den gästande teatergruppen Hyndorna, från Stockholm spelades i Bsalen på Kulturhuset 8 mars.
Workshop i våld- och maktperspektiv med Maria Bolme anordnades i samarbete med
Vargaprojektet ATR Stockholm på Nya teatern 8 mars.
Sceniskt förspel, en öppen scen med blandad scenkonst som arrangerades i samarbete med
studieförbundet ABF på balkongen i A-salen på kulturhuset i Örebro. Totalt fjorton personer
framförde blandade nummer så som trubadursång, teaterstycken, estradpoesi, pardans och en
musikorkester. Teaterkonsulenten var konferencier under kvällen.
Film Vivalla. Några unga tjejer från Vivalla som gör egna filmer har med stöd av
amatörteaterkonsulenten och filmkonsulenten och Studiefrämjandet fått hjälp att starta ett
film- och dramaprojekt. Gruppen har under hösten och våren haft en kurs där de varannan
vecka har en filmledare och varannan vecka har drama. Resultatet blev en 15 min lång film
som visades på Systerskapsfestivalen.
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Uppstart av teaterskola i Askersund
Teaterkonsulenten har ingått i en projektgrupp för att stata upp teaterskola för barn och
ungdomar i Askersund. Projektgruppen består av Katarina Widell som är initiativtagare och
projektledare, Annika Restad Askersunds kommun, Margareta Widell och Gunilla Högberg
från Jubileumsföreningen och Studiefrämjandet. Under hösten 2014 beviljades gruppen ett
projektbidrag från Leader Mellansjölandet för ett pilotprojekt, en förstudie med mål att öka
teaterintresset hos ungdomar i Askersund. Under hösten genomfördes pilotprojektet under
skoltid på Sjöängskolan i Askersund och riktade sig till årskurs 6 och 7. Projektet har bestått
av följande tre delar:
 En inspirerande föreläsning med skådespelare Emmy Henriksson, som berättade om
sin dramatiska uppväxt och hur teatern blev hennes räddning.
 Gästspel med teaterungdomar från Nya teatern som spelade en föreställning som de
arbetat fram själva med namnet ” -Kolla! Det där är en typisk 1:a ! -Nä! Men herre
gud! Det där är helt klart en 4:a !” (Föreställningen var en av nio föreställningar som
blev utvalda till ATR-festivalen i Östersund 2014)
 Workshop med tema teater och mod med Teater Martin Mutter.
Seminarieserie med öppen scen
I samarbete med Studieförbundet ABF har konsulenten arrangerat följande seminarieserie i
Örebro under våren.
 Scennärvaro med Gunilla Orvelius, som avslutas med Öppen scen, Kulturhuset 12
februari.
 Skådespelarträning med Sarah Broberg och Åsa Gustafsson från Teater Martin Mutter,
Kulturhuset 26 april.
ATSÖ årsmöte
I samarbete med ATSÖ, anordnat den mycket omtyckta workshopen ännu en gång:
-Scennärvaro med Gunilla Orvelius, i samband med ATSÖ:s årsmöte på Kulturhuset 9 mars.
Teaterläger för ungdomar
”Från idé till premiär”. Den 15-16 november anordnades ett Teaterläger för teaterungdomar
boende i Tysslinge och Lekeberg. Tysslinge Kulturförening, Studieförbundet ABF och
konsulenten tog initiativet och samarbetade med Lekebergs revysällskap. Totalt 17 ungdomar
deltog på lägret som hölls i Garphyttan under lördagen och i Fjugesta på söndagen.
Konsulenten deltog både som arrangör och pedagog.
Uppsökande verksamhet

Konsulenten har på föreningarnas/studieförbundens egen begäran själv undervisat och hållit i
följande utbildningstillfällen:
 Teatersmink på Tegelbruket i samarbete med Studieförbundet Sensus. Första försöket
till Sminkkurs den 16 april, kom inga deltagare. På Tegelbrukets Temakväll Kultur
den 24 april, gjorde vi ett nytt försök, men med prova-på-drop-in istället för en kurs.
Sminkbordet hade besök av ett tiotal nyfikna under kvällen.
 Improvisation med Lekebergs revysällskap i Fjugesta 7 oktober.
 Regicoach under repetition inför revyn hos Nya Närkesbergsrevyn 19 oktober.
Information och marknadsföring

ATR-Teaterfestivalen i Östersund. Två föreställningar av totalt nio från hela Sverige, blev
uttagna från Nya teatern i Örebro att få spela sin pjäs på ATR-festivalen i maj. Det var
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gruppen Optimisterna med ”Älskaren” av Harold Pinter och ungdomsgruppen Det är
komplicerat, med den egenskrivna pjäsen: ”Kolla det där är en typisk 1:a – Nä! Det är helt
klart en 4:a .”
Amatörteater i Örebro län just nu. Informationsförmedlare genom att författa och
sammanställa informationsbladet AMATÖRTEATER I ÖREBRO LÄN JUST NU, som
mejlas ut ca 10 ggr/år.
Kartläggning. Under året har konsulenten i samarbete med Örebro läns landsting skickat ut
ett frågeformulär till alla teaterföreningar och studieförbund i länet. Sammanställningen gäller
år 2013 och visar hur många aktiva det finns inom amatörteatern i länet, hur många
föreställningar som spelades och hur mycket publik som besökte föreställningarna. Under
2013 var 700 personer i 24 stycken teaterföreningar/ teatergrupper aktiva i länet.
2013
Totalt antal föreställningar
Totalt antal föreställningar 0-18 år
Totalt antal övriga utåtriktade aktiviteter
Totalt antal övriga utåtriktade aktiviteter 0-18 år
Totalt antal publik
Totalt antal publik 0-18 år

Antal
293
96
91
52
24135
4622

Fortbildning
Konsulenten har under hösten deltagit i flera utbildningar och seminarier:
 Konstnärligt ledarskap, Kulturens bildningsförbund på Ekskäret i Stockholms
skärgård 5-7 sep
 Excelkurs, medborgarskolan 4 kurstillfällen.
 Metaforbrottning, en blandning av estradpoesi och improvisation, ABF Örebro två
kurstillfällen.
 Digitala spår, Nordisk barn och ungdomskulturfestival, Sunne kommun 28-29 oktober.
 Förändring och framtid, Folkbildarforum i Linköping 18-19 november.
Tina Ruth, amatörteaterkonsulent i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund
Örebro den 8 januari 2015
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Bilaga 6

Örebro läns
bildningsförbunds
medlemsorganisationer

Studiefrämjandet
Folkrörelser inom natur, kultur, djur och miljö, till
exempel Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna,
Jägarförbundet, Svenska Kennelklubben,
Naturskyddsföreningen, Turistföreningen.
www.studieframjandet.se

Studieförbund
De tio studieförbunden och SISU idrottsutbildarna
har tillsammans 320 medlemsorganisationer. Här är
exempel på huvudorganisationer i respektive
studieförbund.

SV Örebro län (Studieförbundet Vuxenskolan)
Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet,
Lantbrukarnas Riksförbund, Bygdegårdarnas
Riksförbund, Sveriges Pensionärsförbund och
handikapprörelser.
www.sv.se/orebrolan

ABF (Arbetarnas bildningsförbund),
Landsorganisatio-nen (LO),
Konsumentkooperationen, Socialdemokratiska
arbetarpartiet, Vänsterpartiet, invandrarföreningar
och handikapprörelser.
www.abf.se

SISU Idrottsutbildarna
Medlemsorganisationer är 70 olika idrotter till
exempel Svenska Fotbollförbundet, Svenska
Ridsportförbundet, Svenska Skolidrottsförbundet,
Svenska Handikappidrottsförbundet.
www.sisuidrottsutbildarna.se

Bilda
Frikyrkor, ortodoxa- och österländska kyrkor,
ungdoms- och ekumeniska organisationer, Katolska
kyrkan.
www.bilda.se

Folkhögskolor
Fellingsbro folkhögskola är landstingsägd och har
en tydlig profil då den vänder sig till personer med
funktionsnedsättning och har yrkesutbildningar
inom området.
www.fellingsbro.fhsk.se

Folkuniversitetet
Riksförbundet Hem och samhälle, SACO,
kursverksamheterna vid universiteten i Stockholm,
Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå med stiftelser.
www.folkuniversitetet.se

Hällefors folkhögskola
Skolan drivs av ”Föreningen Hällefors
folkhögskola”, en ideell förening. Kultur, design
och konstnärligt skapande är skolans profil.
www.folkis.nu

Ibn Rushd
– arbetar med majoriteten av de muslimska
föreningarna i Sverige.
www.ibnrushd.se

Kävesta folkhögskola är landstingsägd med
kulturprofil.
www.kavesta.fhsk.se

KBV (Kulturens bildningsverksamhet)
Riksförbundet för folkmusik och Dans, Sveriges
Körförbund, Svenska Folkdansringen, Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
www.kulturens.se

Karlskoga folkhögskolas huvudman är Svenska
Missionskyrkan och ungdomsförbundet equmenia.
Huvudsaklig inriktning är media, språk, kultur och
hälsa.

Medborgarskolan
Moderata samlingspartiet, Förbundet Aktiva
seniorer, Aktiv ungdom, Royalistiska föreningen.
www.medborgarskolan.se

Örebro folkhögskolas huvudman är Evangeliska
Frikyrkan. Skolans profil är idrott, livsfrågor och
ledarskap.
www.orebrofolkhogskola.se

NBV Örebro Mälardalen (Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet)
IOGT-NTO, motorförarnas Helnykterhetsförbund,
Hälsofrämjandet, KRIS, Svenska
Frisksportförbundet, Ungdomens
Nykterhetsförbund, Bosnisk-Hercegovinska
Riksförbundet i Sverige.
www.nbv.se/orebromalardalen

Övriga
ATSÖ, Amatörteatersamverkan Örebro län är en
förening som verkar för att öka samarbetet och
utbytet mellan olika föreningar som sysslar med
amatörteaterverksamhet i någon form.
www.amatorteatersamverkan.se

Sensus
KFUK/KFUM rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska
Scoutförbundet, Individuell människohjälp,
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och
fackförbund.
www.sensus.se

Regionbiblioteket Örebro län bedriver regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja
folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling
och kvalitet.
www.orebroll.se
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