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Verksamheten 2019
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 sex folkhögskolor, Biblioteksutveckling Örebro län (BRÖL) 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 och årlig verksamhetsplan samt
styrelsens beslut i enskilda frågor. Länsbildningsförbundets medlemmar formar och påverkar under
året verksamheten genom att själva lyfta aktuella frågor, teman och lämna förslag vid styrelsens
möten.

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 2019 genom:
•
•
•
•
•

Samordning av gemensamt opinionsbildande arbete
Verksamhet i enlighet med Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd
hälsa i Örebro län 2018 – 2023
Verksamhet i enlighet med Samverkansavtal om främjande av regional
amatörteaterverksamhet mellan Region Örebro län och Örebro läns bildningsförbund.
Intresse- och omvärldsbevakning
Etik och kvalitetsarbete
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Personal och organisation
Personal
Inom länsbildningsförbundet finns 2,8 tjänster; en länsbildningskonsulent, en amatörteaterkonsulent
och en folkhälsokommunikatör. Därutöver köps vid behov konsulttjänster/eller projektanställningar
på del av tid. För 2019 köps tjänst för vidarutveckling och förbättring av den nya hemsidan.

Kansli
ÖLBF har sitt kansli på Slottsgatan 13 A i Örebro, där är all personal samlad.

Organisation
Styrelsen består av fjorton ledamöter från medlemsorganisationerna och en ledamot från Region
Örebro län. Till styrelsens hjälp finns ett arbetsutskott som tillika är ledningsgrupp för folkhälsa.
Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att lösa aktuella frågor.

Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen för 2019 visar vilka åtgärder som planeras att genomföras under året. Därtill är
styrelseledamöter fria att komma med idéer och initiativ under verksamhetsåret.
Örebro läns bildningsförbund kommer under 2019:

Beslutsorganisation
•
•
•
•

Att genomföra regelbundna möten med styrelse och arbetsutskott vilka förbereds av
länsbildningskonsulent och ordförande.
Arbetsutskottet är också ledningsgrupp för folkhälsoarbetet.
Att i samband med några av styrelsemötena ha teman kring aktuella frågor inom
folkbildningen.
Att hålla årsmöte.
Att under året jobba igenom verksamhetsplanen.

Information och opinionsbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att fortsätta arbetet i enlighet med Strategin för information och opinionsbildning.
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 ta fram och distribuera två nummer av nyhetsbrevet Nytt från folkbildningen.
Att regelbundet via länsbildningsförbundets Facebook-sida förse intresserade med
aktuell information som visar vad folkbildningen gör i Örebro län.
Att se över efterfrågan av nyheter via Nyhetsbrev kontra nyheter via Facebook.
Att säkerställa att hemsidan är uppdaterad med grundläggande information om ÖLBF.
Att tillhandahålla information och råd till myndigheter angående frågor som berör
folkbildningen och kultur.
Att initiera träffar med tjänstepersoner och politiker för att presentera och diskutera
aktuella frågor som berör folkbildningen och dess roll i samhällsutvecklingen.
Att påvisa hur folkbildningen berör och är relevant för allt fler offentliga förvaltningar.
Att påvisa och lyfta fram kulturens inverkan på människors hälsa.
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•
•
•

Att länsbildningsförbundet tillsammans med sina medlemmar bevakar folkbildningens
möjligheter att bidra 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 integrationsråd1,
länsstyrelsens regionala nätverk för tidiga insatser för asylsökande (TIA),
folkhögskolornas rektorsnätverk, Region Örebro läns nätverk för partnerskap för
sociala innovationer samt Region Örebro läns demokratinätverk.

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 Studieförbunden i samverkans verksamhet (Studieförbunden),
följa Folkbildningsrådets arbete.
o Att bevaka de rörelse - och offentligägda folkhögskolornas
samverkansorgan.
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 2019 i
Studieförbundens samverkanskonferens och länsbildningsförbunden i
Mälardalens konferens samt länsbildningsförbunden i Sveriges egen
samverkanskonferens.
o Att följa rapporter och forskning om folkbildning samt kulturområdet 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.

•

Att följa utvecklingen av asylverksamheten inom folkbildningens organisationer och följa
länsstyrelsens arbete kring tidiga insatser för asylsökande.

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

1

Länsstyrelsen pausar integrationsrådet hösten 2018 i väntan på en översyn av rådsorganisationen.
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•

Att initiera kvalitets- och etikdiskussioner.
o Att vid behov arrangera ett etik- och kvalitetsseminarium under 2019.
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.

•

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

Insatser för folkbildningen i länet
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 2016-2019 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.

•

Att i samverkan med andra parter och tillsammans med medlemmarna arbeta i enlighet med
Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 –
2023.

•

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 undersöka behovet av en fortbildningsdag för studieförbundspersonal och
fritidsgårdspersonal i Örebro kommun.

•

Under året undersöka intresset och möjligheten att under år 2020 uppmärksamma Örebro
läns bildningsförbunds 100-årsjubileum.

•

Att undersöka möjligheten att under året arrangera en föreläsning under temat
#vimåsteprata.
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Budget totalt 2019 för ÖLBF
INTÄKTER
Bidrag region Örebro län:
Ordinarie verksamhet

1 236 665

SceniT

200 000

Teaterverksamheten

200 000

Information och opinionsbildning

100 000

Medlemsavgifter

37 000

Administrativa intäkter, försäljning av tjänst

100 000

Anslag studieförbunden Örebro

30 000

Anslag folkhögskolor och SISU
Teaterverksamhet (RÖL + deltagaravgifter)
Folkhälsoarbetet (RÖL)

50 000
576 240
750 0232

Summa intäkter:

3 279 928

UTGIFTER
Verksamhetskostnader
Lokal- och garagehyra (kansli)
Rörelsekostnader
(dator, telefoni, redovisning, årsmöte marknadsföring, inventarier etc)
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Teaterverksamheten
Folkhälsoarbetet

560 000
34 000
252 100

Summa kostnader:
Resultat:

3 279 928
0

2

Beräknat på en uppskrivning 1,5 % samt prognostiserat överskott 2018.
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88 149
819 416
776 240
750 023

Kommentarer till budget 2018
Regionanslaget 2019 är budgetuppräknat med 1,5 %.
Administrativa intäkter består av intäkter för ÖLBF:s arbete med teaterverksamheten
(amatörteaterkonsulenten) och folkhälsoarbetet, totalt 100 000 kr.
I posten verksamhetskostnader ingår inköp av tjänst, nyhetsbrev, interna och externa konferenser,
föreläsningar samt anslag till SceniT. I posten rörelsekostnader ingår utöver dator, telefoni,
redovisning, årsmöte, marknadsföring och inventarier även redovisningstjänster,
förvaltningskostnader (styrelsen), företagsförsäkringar, kontorsmaterial, bankkostnad, tidningar,
facklitteratur, medlemsavgifter, bidrag och gåvor.
I budget för 2019 finns härmed utrymme för fortsatt utrymme av hemsidan samt fokus på arbetet
med information och opinion, i det kan ingå inköp av tjänst, marknadsföring och trycksaker.
I personalkostnader ingår lön, sociala avgifter, pensionsavsättning, resor i tjänst, personalvård,
samt egen utbildning. I lönekostnad för ÖLBF ingår 20 % kostnad för insatser som administratör
och folkhälsokommunikatör gör för ÖLBF, främst arbete inom ramen för information – och
opinionsfrågor.
Till posten teaterverksamhet och folkhälsa kan det tillkomma oanvända medel 2018. I så fall ökar
utgifterna med motsvarande belopp.
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