Folkbildningens gemensamma intresseorganisation

Verksamhetsplan

2016

Antagen av
ÖLBF styrelse
2015-12-11

Verksamheten 2016
Inledning
Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma intresseorganisation i
Örebro län och har till uppgift att bevaka och ta tillvara medlemmarnas intressen och är dess
arena för samarbete, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Medlemmar är de tio
studieförbunden, SISU idrottsutbildarna, länets fem folkhögskolor, Länsbiblioteket och
Amatörteatersamverkan i Örebro län, ATSÖ.
I verksamheten samarbetar länsbildningsförbundet med medlemmarna samt olika organisationer
och myndigheter i syfte att främja folkbildningens intressen.
Styrdokument för länsbildningsförbundets verksamhet är stadgar, flerårig plan med
verksamhetsinriktning och mål och årlig verksamhetsplan samt styrelsens beslut i
enskilda frågor.

Örebro läns bildningsförbunds uppdrag





Att företräda folkbildningen, främst mot kommuner och Region Örebro län i vissa, för
folkbildningen gemensamma övergripande frågor.
Att synliggöra folkbildningens betydelse, visa på att folkbildningen är en viktig aktör för
samhällsutvecklingen, skapa stöd för folkbildningen i länet.
Att utveckla och underhålla externa kontakter, och medverka till att öppna dörrar för
länsbildningsförbundets medlemmar i olika lokala och regionala sammanhang.
Att vara en arena för dialog, samtal och erfarenhetsutbyte mellan ÖLBFs medlemmar.

Övergripande prioriteringar






Opinionsbildande arbete, påverkansarbete.
Kontaktarbete och nätverksskapande mot viktiga intressenter på regional nivå.
Omvärlds- och intressebevakning, främst kring frågor som rör ekonomi, bidragskriterier
samt regional folkbildningsutveckling.
Mötesplats för dialog, samtal och erfarenhetsutbyte mellan länsbildningsförbundets
medlemmar om gemensamma frågor.
Överenskommelser med Region Örebro om regionalt generellt bidrag, och i förekommande
fall särskilda satsningar samt bistå med underlag för fördelning av bidrag till
studieförbunden.

Som folkbildningens gemensamma organ skall Örebro läns bildningsförbund främja medlemmarnas
folkbildningsarbete 2016 genom:
 Opinionsbildning
 Intressebevakning
o Omvärldsbevakning
o Etik och kvalitetsarbete
 Särskilda uppdrag
Under året kommer en fokusering att ske på opinionsarbete och styrelseutveckling. Ett långsiktigt
arbete påbörjas utifrån styrelsens beslutade plan för opinionsbildning..
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Personal och organisation
Personal
Inom länsbildningsförbundet finns 2,5 tjänster fördelade på en heltidstjänst som
länsbildningskonsulent, en 80 % tjänst som amatörteaterkonsulent samt en 50 % tjänst som
folkhälsoutvecklare och 20 % administratör. Därutöver köps vid behov konsulttjänster/eller
projektanställningar på del av tid. För 2016 köps tjänst för administration, information och
opinionsbildning samt utformning av nyhetsbladet, foldrar och annan information i tryckt form.
Under perioden 20160101-20161231 kommer tjänsten för folkhälsa att utökas med 20 % för att ge
mer tid för uppföljning och dokumentation av folkhälsoarbetet 2012-2015 samt planering inför
kommande avtalsperiod.
Kansli
ÖLBF har sitt kansli på Landbotorpsallén 25 A i Örebro där också folkhälsoutvecklaren har sitt
kontor. Amatörteaterkonsulenten har sitt kontor i kulturhuset.
Organisation
Styrelsen består av fjorton ledamöter från medlemsorganisationerna. Till styrelsens hjälp finns ett
arbetsutskott som tillika är ledningsgrupp för folkhälsa. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att lösa
aktuella frågor.

Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplanen för 2016 visar vilka åtgärder som planeras att genomföras under året.
Örebro läns bildningsförbund kommer under 2016

Styrelse, AU och lednings-/arbetsgrupper






Att genomföra sex möten med arbetsutskottet och sex möten med styrelsen.
Arbetsutskottet är också ledningsgrupp för folkhälsoarbetet.
I samband med några av styrelsemötena ha teman kring aktuella frågor inom
folkbildningen.
Att arbeta med utveckling av styrelsens uppgifter, ansvar och roll.
Att rekrytera en ny länsbildningskonsulent.
Att det finns en dokumenteringsplan för länsbildningsförbundets arkiv.

Opinionsbildning


Att färdigställa en långsiktig plan för opinionsbildning med tillhörande
kommunikationsplan.



Att bevaka studieförbunden och folkhögskolornas intressen, deras roll och betydelse för
kompetensförsörjningen i länet.



Att sammanställa och sprida statistik över studieförbundens och folkhögskolornas
verksamhet i länet. En lättillgänglig presentation av statistik tas fram för att användas i det
löpande- och kvalitets- och lobbyarbete.



Att länsbildningsförbundet tillsammans med sina medlemmar i samverkan med länets södra
kommuner utarbeta en enklare mall för en gemensam redovisning.
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Att ta fram och distribuera fyra nr av Nytt från folkbildningen.



Att via länsbildningsförbundets hemsida och Facebook sida förse intresserade med
aktuell information som visar vad folkbildningen gör i Örebro län. Hem- och Facebook
sidan uppdateras kontinuerligt.



Att tillhandahålla information och råd till myndigheter angående frågor som berör
folkbildningen och kultur.



Att länsbildningsförbundet tillsammans med sina medlemmar bevakar folkbildningens
intressen i arbetet för en hållbar utveckling i regionen.



Att länsbildningsförbundet tillsammans med sina medlemmar bevakar folkbildningens
intressen i arbetet kring Region Örebro läns arbete med sociala innovationer och
partnerskap.



Att delta i olika nätverk och verksamheter som är av betydelse för folkbildningen i länet
samt angelägna möten, seminarier och konferenser.
o Att delta i kulturkonsulentnätverket, Samhällsråd T, Länsstyrelsens integrationsråd,
nätverket för regional omställning, folkhögskolornas rektorsnätverk samt Region
Örebro län.
o Att medverka för folkbildningens intressen vid utarbetande av Regionalt
utvecklingsprogram s.k. RUP och bistå med skriftligt underlag om folkbildning.

Intressebevakning
Omvärldsbevakning


Att fortlöpande följa utvecklingen i länet och samhället i övrigt för att kunna
informera medlemmarna om aktuella frågor som är av intresse för deras
möjligheter och förutsättningar i det regionala arbetet.
o Att delta i Folkbildningsförbundets verksamhet(FBF), följa
Folkbildningsrådets arbete.
o Att delta i länsbildningsförbundens regionala samarbete samt genom att
hålla kontinuerlig kontakt med beslutsfattare på regional och kommunal
nivå.
o Länsbildningsförbundets personal och förtroendevalda deltar 2016 i FBF
samverkanskonferens och ABCDETU länens konferens samt
länsbildningsförbundens egen samverkanskonferens.
o Att följa rapporter och forskning om folkbildning och sprida aktuell information till
medlemmarna som berör det regionala folkbildningsarbetet.



Att följa Region Örebro läns arbete, och initiera kontakter för samverkan och bevaka
folkbildningens intresse i länet.



Att delta i Folkbildningens lokala samråd, FLS i Örebro län som har till uppgift att främja
och underlätta samarbetet mellan folkbildningsorganisationerna med inriktning på
gemensamt lokalt opinionsarbete samt att bevaka folkbildningens intressen i länets
kommuner.
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Att följa utvecklingen av flyktingsituationen inom länet och asylverksamheten inom
folkbildningens organisationer.

Etik- och kvalitet
Att utifrån ett kunskaps- och lärandeperspektiv initiera samtal, etikdiskussioner och främja
lärande om folkbildningens etiska frågor.


Att genomföra ett etikseminarium.



Att initiera kvalitets- och etikdiskussioner.
o Att lyfta kvalitets- och etikfrågorna kontinuerligt på lokala samråden och vid andra
möten.
o Att följa folkbildningsrådets etiska arbete och delta i dess aktiviteter.
o Att genomföra ett seminarium inför redovisningar av kurser till ÖLBF och Region
Örebro län.



Att främja samarbete mellan studieförbund, folkhögskolor, folkbibliotek och andra
aktörer.
o Att arrangera ett seminarium i samband med årsmötet i april.

Särskilda uppdrag
Örebro läns bildningsförbund har några uppdrag förknippade till länsbildningsförbundets roll som
gemensam intresseorganisation för folkbildning och kultur i Örebro län.


Enligt samverkansavtal med Region Örebro län om främjande av regional
amatörteaterverksamhet för perioden 2016-2018 skall länsbildningsförbundet främja
amatörteaterverksamheten i Örebro län som en del av länets folkbildning. Verksamheten
bedrivs enligt särskild verksamhets- och handlingsplan och i samarbete med
länsbildningsförbundets medlemmar, enstaka teatergrupper och organisationen ATSÖ,
Amatörteatersamverkan i Örebro län.



Bedriva folkhälsoarbete enligt ett avtal med Region Örebro län, Avtal om samverkan för
lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns landsting.
Avtalet stäcker sig fram till och med år 2016. Former, innehåll och förutsättningar för ett
nytt avtal kommer att diskuteras under året.



Ta fram underlag för fördelning av regionens bidrag till studieförbunden och fortsätta att
vara en resurs för Region Örebro län beträffande folkbildningsfrågor.



Att ta fram underlag för fördelning av kommunbidraget i fem av länets kommuner.



Att följa verksamheten i Folkbildningens kulturskola i Nora och delta i samarbete med
studieförbunden i diskussioner kring kommunens utredning om en egen kulturskola.



Att skapa förutsättningar för utbildningsprojektet ”Ett kunskapslyft om det mångkulturella
samhället”
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