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Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens 
gemensamma intresseorganisation i Örebro län och har 
till uppgift att bevaka och ta tillvara medlemmarnas in-
tressen och är dess arena för samarbete, erfarenhetsutbyte 
och utvecklingsarbete.   Medlemmar är de elva studie-
förbunden, länets sex folkhögskolor, Biblioteksutveckling 
Örebro län och Amatörteatersamverkan i Örebro län 
(ATSÖ). 

I verksamheten samarbetar länsbildningsförbundet med 
medlemmarna samt olika organisationer och myndig-
heter i syfte att främja folkbildningens intressen. Vi ska 
främja folkbildningsarbetet i regionen genom kommu-
nikationsarbete, intressebevakning, omvärldsspaning och 
samverkan. 

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 bildningsförbund arbetar också sedan flera år 
med amatörteatersamverkan och med folkhälsosamver-
kan vilka styrs av var sitt dokument som undertecknats av 
Region Örebro län och länsbildningsförbundet. 

OM ÖREBRO LÄNS BILDNINGSFÖRBUND
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Länsbildningsförbundet ska vara folkbildningens 
gemensamma röst i länet och verka för att stärka 
folkbildningens idé och de regionala folkbild-
ningsorganisationernas ställning och inflytande i 
regionen. 

I en värld i ständig förändring och med stora 
samhällsutmaningar har det blivit tydligt att det 
här är något som inte enskilda aktörer kan lösa på 
egen hand. Även forskningen är tydlig kring att 
samverkan krävs för att nå framgång. Folkbildning-
en i Örebro län vill och kan spela en betydande roll 
för att skapa en hållbar samhällsutveckling i länet. 
Genom att ta plats i forum där aktörer som exem-
pelvis Region Örebro län och de olika kommuner-
na stakar upp strukturer för samhällsplanering ska 
folkbildningen i Örebro län bli än mer relevant och 
efterfrågad.

Gång på gång visar forskningsrapporter på folk-
bildningens framgångsrika ’resultat’ såsom att en 
stor andel deltagare går vidare till högre studier 
eller arbete, upplever ökat välmående och delak-
tighet.   Folkbildningen i Örebro län vill och kan 
med sina nätverk och sin framgångsrika demo-
kratifrämjande pedagogiska modell vara med och 
göra skillnad i stora samhällsfrågor som exempelvis 
folkhälsa, hållbarhet, och digital delaktighet. Vi 
bidrar också till att främja demokrati och allas 
lika värde, stödja och möjliggöra engagemang och 
delaktighet. Vi vill också fortsätta att spela stor roll 

för nyanländas etablering, vara bärare av det lokala 
kulturlivet och stimulera livslångt lärande, entre-
prenörskap, samt underlätta individers inträde på 
arbetsmarknaden. 

Folkbildningens kontaktskapande form skapar ett 
nät som kan användas för samarbeten både mellan 
olika offentliga aktörer och civilsamhället liksom 
mellan individer. I folkbildningen sås och odlas 
mänskliga relationer och socialt kapital. 

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG
• Att synliggöra folkbildningens betydelse, visa på  
 att folkbildningen är en viktig aktör för sam 
 hällsutvecklingen.

• Skapa möjlighet för folkbildningen att verka och  
 vara en aktiv aktör i länets samhällsutveckling.

• Att företräda folkbildningen, främst mot 
 kommuner och Region Örebro län i vissa, för  
 folkbildningen gemensamma övergripande frågor.

• Att utveckla och underhålla externa kontakter,  
 och medverka till att öppna dörrar för länsbild- 
 ningsförbundets medlemmar i olika lokala och  
 regionala sammanhang.

• Att vara en arena för dialog, samtal och erfaren- 
 hetsutbyte mellan ÖLBF:s medlemmar.

ÖREBRO LÄNS BILDNINGSFÖRBUNDS UPPDRAG
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ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
• Kontaktarbete och nätverksskapande mot viktiga  
 aktörer på regional och lokal nivå.

• Påverkansarbete och informationsspridning om  
 folkbildningen. 

• Omvärlds- och intressebevakning, främst kring  
 frågor som rör ekonomi, bidragskriterier samt  
 regional folkbildningsutveckling.

• Mötesplats för dialog, samtal och erfarenhetsut 
 byte mellan länsbildningsförbundets medlemmar  
 om gemensamma frågor.  

• Medverka till överenskommelser och goda  
 villkor kring bidrag och samarbeten med länets  
 kommuner och Region Örebro län.

• Bistå med underlag för fördelning av medel.  
 Även kring vissa särskilda satsningar. 

 
 
 
 

Som folkbildningens gemensamma organ skall 
Örebro läns bildningsförbund främja medlem-
marnas folkbildningsarbete 2022 genom:
• Samordning av gemensamt påverkansarbete och  
 kommunikation med särskilt fokus på goda exempel.

• Verksamhet i enlighet med Överenskommelse  
 om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa  
 i Örebro län 2018 – 2023

• Verksamhet i enlighet med Samverkansavtal för  
 långsiktig finansiering av regionala verksamhets- 
 medel kultur– Amatörteaterkonsulent mellan  
 Region Örebro län och Örebro läns bildnings 
 förbund 2021-2023.

• Projektleda ÖLBF 100 år som skjutits upp till år  
 2022 på grund av pandemin.

• Intresse- och omvärldsbevakning.

• Etik och kvalitetsarbete. 
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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. 

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

ORGANISATION
Styrelsen består av fjorton ledamöter från med-
lemsorganisationerna och en ledamot från Region 
Örebro län. Till styrelsens hjälp finns ett arbets-
utskott som tillika är ledningsgrupp för folkhäl-
sa. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att lösa 
aktuella frågor. 

PERSONAL OCH ORGANISATION

Cecilia Lönn 
Elgstrand

Stefan Jansson Tina Ruth

Emma Lado
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Verksamhetsplanen för 2022 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 
2022:

BESLUTSORGANISATION
• Att genomföra regelbundna möten med styrelse 
 och arbetsutskott vilka förbereds av länsbild- 
 ningskonsulent och ordförande.

Arbetsutskottet är också ledningsgrupp för folk 
hälsoarbetet. 

• Att i samband med några av styrelsemötena ha  
 teman kring aktuella frågor inom folkbildningen. 
 Föreslagna teman 2022 är folkhögskolornas  
 organisation samt samverkansmöjligheter mellan  
 folkhögskolor och studieförbund, digital folk 
 bildning, samt aktuell forskning om folkbildning.

• Att hålla årsmöte.

• Se över och uppdatera delar av stadgar som är  
 inaktuella.

INTRESSEBEVAKNING 

Information och kommunikation 
• Att under året fortsätta att organisera en infor- 
 mationskampanj med goda exempel kring folk 
 bildningens vikt för individ och samhälle. 

• Att under året revidera organisationens strategiska  
 dokument kring kommunikation. 

• Att sammanställa och sprida statistik över stu 
 dieförbundens 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 regelbundna nummer  
 av nyhetsbrevet Nytt från folkbildningen.

• Att öka besöken till och använda länsbildnings 
 förbundets Facebook-sida för att sprida aktuell  
 information som visar vad folkbildningen gör i  
 Örebro län.

• Att marknadsföra folkbildningen genom annons- 
 ering i sociala medier eller andra kanaler.

• Kontinuerligt hålla hemsidan uppdaterad med  
 grundläggande och relevant information om  
 ÖLBF.

• Att använda ÖLBF:s 100-årsjubileum för att  
 sätta extra fokus på folkbildningen på olika sätt.

• Att vid efterfrågan tillhandahålla information  
 och råd till myndigheter angående frågor som  
 berör folkbildning och kultur. 

• Att fortsätta att söka upp förtroendevalda eller  
 blivande kommun-, riksdags- och regionpolitiker  
 för att folkbilda dem om folkbildning på det sätt  
 som initierats i slutet av 2021.

• Att delta i olika nätverk och verksamheter som  
 är av betydelse för folkbildningen i länet samt  
 angelägna möten, seminarier och konferenser. 

• Att uppmärksamma och tydliggöra vikten av  
 demokratiarbetet som görs inom folkbildningen  
 under valåret 2022.  

• Att genom arrangemangen kring ”ÖLBF 100  
 år” skapa arenor för folkbildningens aktörer att  
 visa upp sig, nå nya deltagare och påvisa nyttan  
 för samhället.

• Att i dialog med olika samverkansaktörer och  
 bidragsgivare tydliggöra medlemsorganisationernas 
 särart. 

VERKSAMHETSPLAN 2022
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OMVÄRLDSBEVAKNING
• Att fortlöpande följa utvecklingen i länet och  
 samhället i övrigt för att kunna informera med- 
 lemmarna om aktuella frågor som är av intresse  
 för deras möjligheter och förutsättningar i det  
 regionala arbetet. 

• Att delta i Studieförbunden i samverkans verk- 
 samhet samt följa Folkbildningsrådets arbete.

• Att bevaka de rörelse - och offentligägda folk 
 högskolornas samverkansorgan.

• Att delta i länsbildningsförbundens nationella  
 samarbete.

• Att följa rapporter och forskning om folkbild- 
 ning samt kulturområdet och sprida aktuell  
 information till medlemmarna som berör det  
 regionala folkbildningsarbetet.  

• Att följa Region Örebro läns arbete, och utöka  
 nätet av kontakter för samverkan i länets alla  
 kommuner.

• Att arrangera Folkbildningens lokala samråd,  
 FLS, i Örebro län som har till uppgift att främja  
 och underlätta samarbetet mellan folkbildnings- 
 organisationerna samt att bevaka folkbildningens  
 intressen i länets kommuner. 

ETIK- OCH KVALITET
Att utifrån ett kunskaps- och lärandeperspektiv 
initiera samtal, etikdiskussioner och främja lärande 
om folkbildningens etiska frågor.

• Att fortsätta att höja upp frågorna kring etik-  
 och kvalitet genom fortsatt arbete med studie- 
 förbunden. 

• Att arrangera en etikdag under hösten 2022 för  
 de 10 studieförbunden. 

• Att lyfta kvalitets- och etikfrågorna kontinuerligt  
 på lokala samråden (FLS) och vid andra möten. 

• Följa Studieförbunden i samverkans arbete med  
 gemensamma kontroller i systemet Power BI och  
 komplettera med lokala aktiviteter för att upp- 
 täcka ex. dubbelrapporteringar. 

• Att följa folkbildningsrådets etiska arbete och  
 delta i dess aktiviteter. 

• Att kommunicera till externa aktörer vad ÖLBF  
 och dess medlemmar gör för att stärka och  
 säkerställa etik och kvalitet.

• Att främja samarbete mellan studieförbund,  
 folkhögskolor, folkbibliotek och andra aktörer. 

• Genom gemensam kompetensutveckling inom  
 ett eller flera gemensamma områden, exempelvis 
 digital folkbildning, bidra till att stärka med- 
 lemsorganisationernas personal och arbete. 

• Att ta fram underlag för fördelning av kommun- 
 bidraget i fem av länets kommuner.

• Att projektleda genomförandet med ett 100-års- 
 jubileum för folkbildningen i länet i samarbete  
 med de aktörer som är lämpliga. 
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SAMARBETEN MED ANDRA AKTÖRER
Örebro läns bildningsförbund har några uppdrag 
förknippade till länsbildningsförbundets roll som 
gemensam intresseorganisation för folkbildning 
och kultur i Örebro län.

• Länsbildningsförbundet bidrar till att nå målen  
 inom den regionala utvecklingsstrategin (RUS)  
 och framförallt inom prioriterade områden som  
 rör folkbildningen. 

• Enligt samverkansavtal med Region Örebro län  
 för regionala verksamhetsmedel för Amatörtea- 
 terskall länsbildningsförbundet främja amatör- 
 teaterverksamheten i Örebro län som en del av  
 länets folkbildning. Verksamheten bedrivs enligt  
 särskild verksamhets- och handlingsplan och  
 i samarbete med länsbildningsförbundets med- 
 lemmar, enstaka teatergrupper och organisationen  
 ATSÖ, Amatörteatersamverkan i Örebro län. 

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

• Att delta aktivt med folkbildningens perspektiv  
 i partnerskapet för Regionala Utvecklingsstra- 
 tegin, i kulturkonsulentnätverket, Samhällsråd T, 
 länsstyrelsens regionala nätverk för tidiga insatser  
 för asylsökande i den mån det är relevant, folk- 
 högskolornas rektorsnätverk samt Region Örebro  
 läns demokratinätverk.

• Genomföra en årlig dialog med Region Örebro  
 län gällande regionens stöd till studieförbunden 
 och fortsätta att vara en resurs för Region   
 Örebro län beträffande folkbildningsfrågor och  
 uträkning av fördelning av bidrag.  
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RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER     2021 2022

Huvudintäkter 
 3010   Deltagaravgift, konf, semin    0   0
 3120   Anslag Region Örebro län    1 200 000 1 224 000
 3500   Medlemsavgifter    35 000 35 000
 3714   Bidrag Info/opinionsbil RÖL    97 000 98 940
 3913   Administrativa intäkter    100 000 100 000
 3989   Övr bidrag, studieförbund    30 000 0
 3991   Anslag FHFK och SISU    50 000 0

Summa inkomster/intäkter    1 512 000 1 4 57 940
   
VERKSAMHETSKOSTNADER 
Inköp av varor och material   
 4200   Inköp av tjänst    -100 000 -50 000
 4290   Övriga verksamhetskostnader    -150 000 -94 440
 4380   Konfer, Semin, kurser, föreläsningar    -35 000 -35 000 

Summa Inköp av varor och mtrl.    -435 000  -179440
Övriga externa rörelsekostn.    
 5011   Lokal & garage    -35 500 -36 500
 5400  Förbrukningsinventarier / material    -12 000 -18 000
 5810   Reskostnader    -6 000 -6000
 5900   Marknadsföring / annonsering    -60 000 -100 000
 6110   Kontorsmaterial/trycksaker    -20 000 -6 000
 6200   Post & Tele    -20 000 -6 000
 6310   Företagsförsäkringar    -7 000 -7500
 6410   Styrelsearvoden    -13 000 -18 000
 6420   Ersättningar till revisor    -12 000 -16 000
 6450   Årsmöte    -35 000 -35 000
 6490   Övriga kostnader styrelsen    -25 000 -25 000
 6530   Redovisningstjänster    -100 000 -70 000
 6570   Bankkostnader    -2 600 -3000
 6590   Administrativa kostnader    -5 000 -5 000
 6980   Medlemsavgifter    -10 000 -6 000
 6990   Övriga externa kostnader    -43 400 -20 000
 6993   Bidrag och gåvor    -5 000 -5 000

Summa Övriga rörelsekostnader    -411 500 -383 000 

 
Kostnader personal avskriv mm  
 6993   Bidrag och gåvor    -5 000 -5 000 
 7210   Löner tjänstemän    -590 000 -610 000 
 7331   Bilersättning skattefri    -8000 -8 000 
 7332   Bilersättning skattepliktig    -4000 -4 000 
 7370   Representation    -1000 -1000 
 7390   Övr kostnersättn o förmåner    -1000 -1000 
 7410   Pensionsförsäkringspremier    -25 000 -36 000 
 7511   Arbetsgivaravgifter    -185 000 -192 000 
 7530   Särskild löneskatt    -7000 -9 000 
 7610   Utbildning    -20 000 -20 000 
 7621   Sjuk- & hälsovård, avdragsgill    -5500 -5 500 
 7690   Övriga personalkostnader    -2000 -2000 
 7693   Friskvård    -2000 -2000 
 7699   Övriga personalkostnader    -5000 -5000

Personalkostnader, avskriv mm    -865 500   -895500 
Rörelsens kostnader    -1712000 -1 457 940  
Beräknat Resultat    -200 000  0 

ÖLBF BUDGET-TABELL
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INTÄKTER      

ÖLBF tidigare överskott  100 000
ÖLBF tidigare överskott verksamhetsmedel 2021  75 000
ÖLBF tidigare överskott marknadsföring 2021  50 000
Obj 10 marknadsföring 2022  50 000
Region Örebro län  100 000
Medlemsbidrag   140 000

Summa intäkter     515 000 
 

KOSTNADER   

Projektledning  90 000
Evenemang Örebro  246 300
Evenemang länet 3 st  120 000
Marknadsföring  50 000
Tårtkalaset 2020  8 700

Summa     515 000  
Resultat     0 

ÖLBF 100 ÅR BUDGET-TABELL  
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Verksamhetsplan för folkhälsokommunikatör med 
inriktning mot folkhälsa, Örebro läns bildningsför-
bund, 2022. 

INLEDNING
Verksamhetsplanen för år 2022 är framtagen 
utifrån ”Överenskommelsen om samverkan för 
en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro Län 
2018- 2023” som är det samverkansdokument 
som Örebro läns bildningsförbund har tagit fram 
tillsammans med Region Örebro län. Det är det 
övergripande dokument som folkhälsokommuni-
katören jobbar utefter. 

Folkhälsokommunikatören är anställd av Örebro 
läns bildningsförbund och har en tjänst på 80 pro-
cent, samt 20 procent som administratör. Folkhäl-
sokommunikatörens övergripande uppdrag är att 
främja en bättre folkhälsa i hela Örebro län.

FOLKHÄLSOKOMMUNIKATÖRENS UPPDRAG
• Marknadsföra bredden av vad som är folkhäl- 
 sofrämjande arbete inom folkbildningen.

• Vara länken mellan Region Örebro län, kommun- 
 erna och folkbildningen inom folkhälsoarbetet.

• Att företräda Örebro läns bildningsförbund,  
 främst mot kommuner och Region Örebro län i 

 frågor som rör folkbildning och folkhälsa och  
 lyfta fram vikten av folkbildningen i folkhälso- 
 arbetet.

• Att samverka och underhålla de kontakter och  
 nätverk som folkbildningen har på folkhälsoom 
 rådet för att folkbildningen ska räknas, bjudas in  
 och vara delaktig som en viktig part i folkhälso- 
 arbetet.

• Att finnas som kontaktperson för ÖLBF:s med- 
 lemmar och sprida folkbildningens folkhäl- 
 sofrämjande inverkan internt. 

ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR
• Deltagande i nätverk och grupper som finns  
 kring folkhälsa i Region Örebro län samt 
 kommuner och RF-SISU (tidigare ÖLIF).

• Delta i samverkansarbete med bland annat 
 Region Örebro län, utifrån Covid-19 och dess  
 påverkan på folkhälsa i befolkningen. 

• Utifrån tanken om jämlik hälsa som finns i över- 
 enskommelsen prioritera arbetet med samverkan  
 utifrån de hälsosamtal som Region Örebro län  
 ska påbörja i Ljusnarsberg och Hällefors. Arbetet  
 går in i en fas av kartläggning, sammanställning 
och kommunikationsinsatser.  

FOLKHÄLSA
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• Arbetet med hur folkbildningen kan bidra i  
 arbetet vid hälsosamtal och nära vård i Hällefors  
 och Ljusnarsberg återupptas efter att ha 
 försenats av pandemin. 

• Delta i Vinnovaprojektet CROSS - Civilsamhälle  
 och Regionens Offentliga aktörer i Samverkan  
 kring Samhällsutmaningar och sitta med i styr- 
 gruppen för projektet. Samverkansprojektet 
 arbetar långsiktigt med att lösa samhälls- 
 utmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i  
 Agenda 2030. CROSS-projektet samordnas med  
 ovanstående arbete i Ljusnarsberg och Hällefors. 

• Delta i projektet CHERRIES i Laxå som handlar  
 om att minska ensamheten bland äldre.

• Verka för att visa hur folkbildningen främjar  
 folkhälsan genom sin ordinarie verksamhet.

• Delta vid folkhälsokonferenser/seminariedagar  
 (om möjligt) i länet. I så stor utsträckning som  
 möjligt ha med representanter från studie- 
 förbund och folkhögskolor.

• Delta i en samverkanskonferens som arrangeras  
 för att följa upp överenskommelserna.

• Vid behov delta i arbetet med nya folkhälso- 
 överenskommelser som ska gälla från 2023.

INFORMATION OCH OPINIONSBILDNING
• Jobba med intern kommunikation mellan 
 medlemmarna och regionen i övriga frågor.

• Revidera kommunikationsplanen och följa den.

• Synliggöra genom spridning i nyhetsbrev, sociala  
 medier, annan opinionsbildning och marknads- 
 föring.

• Publicera på olbf.nu hur folkbildningen främjar  
 folkhälsan genom sin verksamhet.

Övriga dokument som genomsyrar folkhälsokom-
munikatörens arbete är målen i Region Örebro 
läns handlingsplan för en god, jämlik och jämställd 
hälsa, samt den regionala utvecklingsstrategin.
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RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER     2021 2022

Huvudintäkter 
 3120   Anslag Region Örebro län    589 107 603 246

Summa inkomster/intäkter    589 107 603 246
 

RÖRELSENS KOSTNADER
Inköp av varor och material  
 4290   Övriga verksamhetskostnader    -8 000 -8 000
 4380   Konfer, Semin, kurser, föreläsningar    -10 000 0

Summa inköp av varor och material    -18 000 -8000 

 

Övriga externa rörelsekostn.  
 5011   Lokal & garage    -35 500 -36 500 
 5810   Reskostnader    -2 000 -2 000 
 5900   Marknadsföring    -8 000 -10 000 
 6110   Kontorsmaterial    -2 700 -2 700 
 6200   Post & Tele    -9 000 -9 000 
 6590   Administrativa kostnader    -50 000 -50 000

Summa övriga rörelsekostnader    -107 200   -110 200 

 
Kostnader personal och avskriv mm 
 7210   Löner tjänstemän    -324 907 -326 932
 7290   Förändr semesterlöneskuld    0 0
 7331   Bilersättning skattefri    -2 000 -2 000
 7332   Bilersättning skattepliktig    -2 000 -2 000
 7410   Pensionsförsäkringspremier    -15 000 -32 000
 7511   Arbetsgivaravgifter    -100 000 -103 350
 7519   Soc.avg, sem.lö.skuld    -2 000 0
 7530   Särskild löneskatt    -4 000 -7 763
 7610   Utbildning    -10 000 -7 000
 7622   Sjuk- & hälsovård, ej avdrag    -2 000 -2 000
 7693   Friskvård    -2 000 -2 000

Personalkostnader, avskriv mm    -463 907 -485 046 

Rörelsens kostnader    -589 107  -603 246 

Beräknat Resultat    0 0 

FOLKHÄLSOARBETE BUDGET-TABELL
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Teaterkonsulenten med inriktning mot amatörtea-
ter är anställd av Örebro läns bildningsförbund och 
har en tjänst om 80 procent.

INLEDNING
Verksamhetsplanen för år 2022 är framtagen uti-
från folkbildningens egna syften och mål samt den 
regionala kulturplanen för Örebro län framtagen av 
Region Örebro län.

Folkbildningen arbetar för följande syften:
1.  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och  
  utveckla demokratin,

2.  bidra till att göra det möjligt för en ökad   
  mångfald, människor att påverka sin livs- 
  situation och skapa engagemang att delta i 
  samhällsutvecklingen,

3.  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och  
  höja bildnings- och utbildningsnivån i 
  samhället, och

4.  bidra till att bredda intresset för och öka 
  delaktigheten i kulturlivet.

I Kulturplanen 2020-2023, nämns följande 
mål, som även står som grund för 2022 års 
verksamhetsplan: (s. 22-23):
• att skapa förutsättningar för utveckling av 

amatörteatern i regionen genom att på olika sätt 
stärka länets amatörteaterföreningar och stödja 
etablerandet av nya amatörteatergrupper.

•  att synliggöra amatörteatern i länet.

•  att i samarbete med paraplyorganisationen Ama-
törteatersamverkan Örebro län och andra aktörer 
arbeta för ökad samverkan och breddat deltagande 
i länet.

•  att samverka med den professionella teatern i lä-
net och amatörteaterorganisationer i närliggande 
län.

•  att genom omvärldsbevakning och kompetensut-
veckling främja utvecklingen av amatörteater i 
länet.

•  att genom regionalt och nationellt samarbete 
främja utvecklingen av amatörteater i länet.

REGION ÖREBRO LÄN VILL 2020–2023
•  att amatörteaterkonsulenten ska stödja starten 

av nya teatergrupper över generationsgränser på 
platser i länet där ett sådant utbud saknas, och att 
människor oavsett ekonomi och funktionsförmåga 
har möjlighet att delta.

GENOMSYRANDE PERSPEKTIV
Det genomsyrande perspektivet i konsultens arbete 
är alltid att lyfta fram genus och jämställdhet, 
mångfald och integration och att tillgängliggöra 
och öka teaterintresset i hela länet samt tillgänglig-
göra kultur på barn och ungas fritid.

FÖLJANDE VERKSAMHET PLANERAS UNDER 2022

Nätverk
Amatörteatersamverkan i Örebro län. Fortsatt 
samarbete kring projekt, utbildning, informa-
tionsinsatser och opinionsbildning. Delta som 
adjungerad ledamot vid ATSÖ:s styrelsemöten. 
Fortsatt arbete att sprida information om ATSÖ:s 
verksamhet

Nätverket för regional kulturutveckling i Örebro 
län. Ingå i regionens nätverk för regional kulturu-
tveckling och medverka i olika relevanta uppgifter 
för genomförande av länets kulturplan.

AMATÖRTEATER
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TEATERPROJEKT OCH TEATERARRANGEMANG

Knölrevyn – ett Projekt Hela Norra Örebro län 
År 2 av 3.
Ett initiativ av Studiefrämjandet och Örebro 
länsbildningsförbund i samarbete med Ama-
törteatersamverkan Örebro län med flera under 
projektets gång. Målet är att få fler föreningar med 
kulturinriktning i Norra länsdelen som vill vara 
med och utveckla kulturlivet där. Vi har under 
2021 haft uppstart för projektet, etablerat kontak-
ter och bjudit in till flera digitala träffar, samtal och 
workshops med temat revy. Vi har nu en projekt-
ledare och har startat studiecirklar på flera olika 
platser som ägnar sig åt skapandet av revynummer. 
Arbetet fortsätter år 2022 med att spela revy på 
flera platser och år 2023 med att stötta till fortsätt-
ning av utvecklingen för de olika grupperna.

Uppsökande verksamhet utveckling och 
uppstarter
I konsulentens uppgifter ingår att stödja amatörte-
aterföreningar och studieförbund, efter uppkomna 
önskemål och behov. Det kan innebära kontakt-
förmedling, enskild handledning eller kortare 
kursverksamhet. Stödet gäller även andra förening-
ar som vill prova-på eller utöka sin verksamhet på 
området teater. Planerad verksamhet 2021: 

Länsteatern och amatörteatern, samver-
kansprojekt i Örebro 2022
Länsteatern gör ett samarbetsprojekt med lä-
nets ideella teaterkrafter under sommaren 2022 
Råttfångaren på Spelgården i Wadköping. Ama-
törteaterkonsulenten deltar i planeringsarbetet och 
genomförandet. 

Funkisteaternätverket i Örebro län 
I Örebro län finns flera teatergrupper för aktiva 
med funktionsvariation. Sedan 2019 har vi dels 
gjort en genomlysning av teaterledare som jobbat 
med inriktning på funkisteater och har träffats vid 
två tillfällen. Långt framskridna planer finns att 
Amatörteaterkonsulenten i samarbete med studie-
förbund ska genomföra en inspirationsdag under 
2022 för att länets grupper ska få möjlighet att 
träffas, se och prata om varandras verksamhet. 

Feriepraktik teater genom Region Örebro län
Undersöka möjligheterna för en feriepraktikplats 
inom teater för 8-14 stycken ungdomar i länet. 

Festivaler, kurs- och seminarieverksamhet
Kvälls- och helgkurser Planering av kvälls- och 
veckoslutskurser för amatörteateraktiva och andra 
intresserade i samarbete med berörda studieför-
bund och ATSÖ i mån av tid och vid behov. Redan 
inplanerade tillfällen 2022:

Heldag i Devising med Maria Grudemo El Hayek. 
Under hösten 2021 genomfördes en workshop 
i Devising dvs en demokratisk metod att skapa 
teater utifrån ingenting och behovet och intresset 
visade sig vara stort. Därför vill vi utveckla detta i 
en heldagsworkshop med eventuell möjlighet till 
fortsättning. 

Scenografi och Kostym 
Undersöka möjligheten att få till en inspirerande 
workshop i scenografi och kostym. 
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Ungdomsfestival
Undersöka möjligheterna att arrangera en teater-
festival för ungdomar i samarbete med LÄNK 
våren 2022. 

Jämställdhetsarbete
Konsulenten arbetar för att medvetandegöra vår 
möjlighet att påverka genom t.ex pjäsval och 
normkritisk gestaltning. En workshopdag med 
normkritiskt tema under hösten 2022 för amatör-
teaterverksamma i länet planeras. 

ATR
Besöka någon av ATRs kurshelger eller festivaler 
under året.

Revy SM
Besöka Revy SM som går av stapeln i augusti 
2022.

Folkbildningen 100 år
På grund av corona-pandemin har 100 års jubileet 
skjutits till 2022. I samband med att länsbildnings-
förbundet firar hundra år finns önskemål att länets 
Amatörteaterverksamhet visas upp för att påvisa 
dess vikt för folkbildningen. Detta blir också ett 
forum att skapa ökat intresse för amatörteater och 
en möjlighet att nå nya utövare och ny publik.

Information och marknadsföring
Nyhetsbrev Amatörteater i Örebro län just nu. 

Informationsförmedlare genom att författa och 
sammanställa information i ett nyhetsbrev, via bild-
ningsförbundets hemsida och uppdatera informa-
tionen regelbundet.

Synliggöra amatörteatern i länet
Tillsammans med amatörteateraktiva samtala 
kring hur vi ännu bättre synliggör amatörteatern. I 
samarbete med länsbildningskonsulenten och folk-
hälsokommunikatören lyfta teatern och kulturens 
betydelse för människors välmående och lokalsam-
hällets utveckling.

Kartläggning av amatörteatern i länet. Fortsätta 
och utveckla arbetet med att kartlägga amatörtea-
terns verksamhet i Örebro län med syftet att nå fler 
och nya utövare samt att hitta var i länet insatser 
behövs för att starta upp.

Övrigt

Kontakter utanför länet. Fortsätta ha löpande 
kontakter med övriga amatörteaterkonsulenter i 
Sverige, amatörteater- och besläktade organisatio-
ner utanför länet, tex. ATR:s, ATF:s och RSKL:s 
nationella kanslier.
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RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER     2021 2022

Huvudintäkter 
 3010   Deltagaravg, konf, semin.    5000 5000
 3120   Anslag Region Örebro län    662000 662000 
  

Summa inkomster/intäkter    667000 667000
   
RÖRELSENS KOSTNADER 
Inköp av varor och material   
 4200   Inköp av tjänst    -20 000 -25 000
 4290   Övriga verksamhetskostnader    -10 000 -10 000
 4380   Konfer, Semin, kurser, föreläsningar    -20 000 -20 000 

Summa Inköp av varor och mtrl.    -50 000  -55 000
Övriga externa rörelsekostn.   
 5011   Lokal & garage    -35 500 -36 500
 5400   Förbrukningsinventarier / material    -4000 -4000
 5810   Reskostnader    -5000 -4000
 5900   Marknadsföring    -4000 -2000
 6110   Kontorsmaterial    -4000 -4000
 6200   Post & tele    -9000 -11000
 6570   Bankkostnader    -1000 -1000
 6590   Administrativa kostnader    -50 000 -50 000
 6990   Övriga externa kostnader    -1000 0
 6993   Bidrag och gåvor    -2000 -2500
 

Summa Övriga rörelsekostnader    -115 500 -115 000 

 

Kostnader personal avskriv mm  
 7010   Löner kollektivanställda    -2000 -2000 
 7210   Löner tjänstemän    -450 000 -360 000 
 7281   Sjuklöner tjänstemän    0 0 
 7290   Förändr semesterlöneskuld    0 0 
 7331   Bilersättning skattefri    -6 000 -6 000 
 7332   Bilersättning skattepliktig    -4 000 -4 000 
 7410   Pensionsförsäkringspremier    -22 000 -18 000 
 7511   Arbetsgivaravgifter    -140 000 -120 000 
 7519   Soc.avg, sem.lö.skuld    -1000 0 
 7530   Särskild löneskatt    -5000 -5000 
 7610   Utbildning    -4000 -4000 
 7621   Sjuk- & hälsovård, avdragsgill    -2000 -3000 
 7690   Övriga personalkostnader    -1000 -1000 
 7693   Friskvård -   4000   -4000 

Personalkostnader, avskriv mm    -641 500  -527 000 
Rörelsens kostnader    -807 000 -697 000  
Beräknat Resultat    -140 000 -30 000 

AMATÖRTEATER BUDGET-TABELL
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Föreningarnas Hus
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro

www.olbf.nu
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