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Styrelsen för Blekinge Läns Bildningsförbund överlämnar 
verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2018 till 
årsmötet. 
 
Vi vill från styrelsen tacka medlemmar, anslagsgivare, samarbetspartners, personal 
och alla andra som deltar i vår verksamhet för det som uträttats under året och det 
förtroende som visats oss i Bildningsförbundet. 

 
Ronneby den 1 februari 2018 

 

Per-Inge Bäck Sofia Hidling  Elaine Lindeborg 

Mats Nilsson  Johan Jönsson Per-Inge Gustavsson 

Eva Danielsson  Björn Mikmar Romdhane Boussaidi  

Eva Granstedt Danne Carlson  Adriana Holm- Hammarskiöld 

Anders Eklöf Per Henrik Linderson Kristina Hedberg 

Agrita Martinsone Sigrid Johansson Anita Skarphagen 

Ann-Christin Bernhardsson 
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Medlemsuppdragen 

Årsmöte o styrelsens arbete 

Bildningsförbundets årsmöte 2018 hölls den 12 april på Jämshögs folkhögskola. 
 
Årsmötet inleddes med att Greger Lindquist läste och med kroppsspråket illustrerade 
historier från Harry Martinsons luffarberättelser. 
 
Vid genomfört upprop fanns 26 deltagare som representerade 12 medlems-
organisationer.  

 

Styrelsen har träffats 7 gånger under året där ett möte genomförts tillsammans med 
styrelserna i Kronobergs och Kalmars Läns Bildningsförbund.  

Arbetsutskottet har sammanträtt 6 gånger. 

 

Vid styrelsens möte i februari yttrade sig styrelsen över Region Blekinges 
remissförslag till kompetensförsörjningsstrategi.  

Ur folkbildningens perspektiv ansåg vi ansåg det märkligt att i en strategi som 
nämner ”jämställdhet, inkludering och mångfald” som ”horisontella perspektiv” och 
konstaterar att ”vi lever i ett samhälle som har svårt att inkludera alla” så lyfter man 
inte någonstans andra utbildningsvägar än den traditionella, formella skolan, till 
exempel länets folkhögskolor som erbjuder en annan utbildningsmiljö och ger andra 
möjligheter för individer att finna sin väg till kunskaper och kompetenser. Vi 
konstaterade också att när man under rubriken ”Livslångt lärande” konstaterar att 
”lärande, innovation och utveckling mellan människor [pågår] i de egna privata 
rummen och på fritiden” så gör man det utan att dra några slutsatser eller föreslå hur 
man ska stärka och utveckla sådana verksamheter och möjligheter.  

Uppenbarligen såg man inte länets folkbildning som en resurs i kompetens-
försörjningen. 

 

Vid samma styrelsemöte i februari diskuterades också formerna för den regionala 
anslagsgivningen till studieförbunden mot bakgrund av en diskussion som förts med 
Region Blekinge under hösten -17 där regionen vill se ett tydligare utvecklings-
perspektiv i studieförbundens regionala verksamhet. 
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Styrelsen försökte formulera gemensamma ståndpunkter studieförbunden kan enas 
om vad som är önskvärt och rimligt när det gäller konstruktionen av ett regionalt 
anslagssystem inför en fortsatt diskussion med Region Blekinge. 

En sådan ägde rum mellan Arbetsutskottet och Ivar Wenster, ordförande i Region 
Blekinges Kultur- o Fritidsnämnd, i mars vilken mynnade i, som en första åtgärd, en 
översyn av formerna för den årliga överläggningen mellan studieförbunden och 
regionen. 

 

Styrelsens sammanträde i maj var också ramen för årets överläggning mellan 
studieförbunden och Region Blekinge. Den hade i år formen av ett seminarium kring 
jämställdhetsintegreringen i folkbildningen. 

Karin Bengtsson, projektledare på Folkbildningsrådet kring jämställdhetsintegrering, 
inledde med en introduktion där hon bland annat berörde 

 jämställdhet och jämställdhetsintegrering som begrepp,  
 hur situationen är i folkbildningens olika verksamheter,  
 det uppdrag som Regeringen formulerat till Folkbildningsrådet som 

myndighet, och  
 vilka diskussioner och utvecklingar som pågår. 

I summeringen av förmiddagens diskussion uppmanades deltagarna att formulera 
förväntningar och uppgifter på styrelsens fortsatta arbete. De saker som nämndes var 

 jobba med gemensam metod- och kompetensutveckling 
 strategiska diskussioner 
 fortsätt diskussionen 
 formulera mätbara gemensamma mål 
 fånga exempel i studieförbundens verksamheter och dela dem 
 återkommande temadiskussioner 

 

En ny ordning på EU-nivå vad gäller personuppgifter, GDPR-
Dataskyddsförordningen, som ersatte den gamla Personuppgiftslagen, PUL, ställde 
nya krav på Bildningsförbundet vad gällde hur vi hanterar personuppgifter. Styrelsen 
antog därför i november en personuppgiftspolicy för Bildningsförbundet. 

  

Det traditionsenliga decembermötet tillsammans med Kronoberg och Kalmar 
handlade i år om folkbildningens demokratiarbete. På länk fanns Jonas Joelsson och 
Hanna Midfjäll, båda från Studieförbunden i samverkan, med och presenterade det 
fortsatta arbetet med Handbok för demokrater, #vimåsteprata, och den nya 
satsningen En hälsning från svenskt föreningsliv. 
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Samverkan i folkbildningen 

Arbetet med de lokala samverkansmötena gavs en annan form under 2017. Istället 
för att ha varit organiserade i lokala råd för västra respektive östra länet beslöt 
styrelsen ersätta dem med ett ”kollegium” som träffas årligen för 
verksamhetsutvecklare och motsvarande i studieförbunden för diskussioner kring 
bland annat etik och kvalitet samt andra gemensamma frågor.  

Det nya arbetssättet fick dock aldrig något genomslag under året. 

 

Som länsbildningsförbund ska vi arbeta med regional samverkan och detta har gjorts 
på olika plan och med olika samarbetspartners. Bildningsförbundet har genom främst 
tjänstemän deltagit i olika regionala samlingar och överläggningar samt grupper.  

Samverkansavtal 

Det mångåriga samarbetet mellan Blekinge Riksteaterförening och 
Bildningsförbundet fortlöpte under 2017 enligt avtal. Samarbetet gör att 
teaterfrågorna i länet samlas på ett ställe och att teaterkonsulenten kan arbeta 
gränsöverskridande till gagn för alla inblandade. 

 

Sedan 1990 har Blekinge och Kronobergs Läns Bildningsförbund samverkat genom 
ett avtal om tjänsteköp.  

Det innebär att Blekinge svarar för uppgiften att vara verkställande tjänsteman för 
styrelsen i Kronoberg och fokus där ligger främst på de lokala folkbildningsråden 
och gemensamma aktiviteter i regionen. 

Samverkan med Kronoberg är något som är ägnat att styrka både Blekinge och 
Kronobergs läns bildningsförbund. 

 

Sedan 2008 finns ett avtal mellan Blekinge och Kalmar läns bildningsförbund om 
administrativt stöd från Blekinge till Kalmar. 

Omfattningen av samarbetet med Kalmar har varierat under åren från att 
inledningsvis handlat om ekonomi och kulturprogrambidrag till ideella föreningar 
också handlat om de lokala folkbildningsrådens verksamhet och kontakter med 
kommunerna men också regionala diskussioner med Regionförbundet om 
studieförbundens verksamhet. Sedan några år tillbaka har dock insatserna mera 
handlat om stöd till styrelsens arbete. 

  



 7 

Opinionsbildning 

I valrörelsen fanns möjligheter att uppmärksamma folkbildningen lokalt och 
regionalt. 

Bildningsförbundet skrev en debattartikel med rubriken ”Folkbildning och 
demokrati” som undertecknades av Per-Inge Bäck och Sofia Hidling som ordförande 
och vice ordförande i Bildningsförbundet. Den påpekade vikten av studieförbundens 
kulturprogram på de många mindre orterna och studieförbunden som Sveriges 
största mötesplats för samtal och studier. 

Artikeln slutade med frågan om ”vilka satsningar partierna ville göra på 
studieförbundens verksamhet/anslag under nästa mandatperiod?”  

 

Vi gav också ut ett underlag med samma titel som artikeln med fakta och argument 
när det gällde att föra samtal med partierna vid valstugor och i debatter i valrörelsen. 

 

Efter valet blev det skifte i den politiska ledningen i Sölvesborgs kommun. En av de 
första åtgärderna för den nya ledningen var att ifrågasätta anslagen till de lokala 
studieförbunden och så småningom föreslå en nedskärning med 100 000 kronor, 
motsvarande en fjärdedel av anslaget. 

Bildningsförbundet lämnade ett underlag till Fritids- o Kulturförvaltningen i 
Sölvesborg för att sätta Sölvesborgs anslag i relation till andra kommuners och 
beskriva innehållet i den lokala verksamheten. 

Bildningsförbundet formulerade också ett öppet brev till Kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare som dels skickades till dem, dels publicerades i lokala 
tidningar, underskrivet av nio av tio studieförbund förutom Bildningsförbundet. 

ABF Blekinge och SV Blekinge publicerade också debattartiklar i ämnet och blev 
intervjuade i media, såväl lokalt som nationellt. 
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Riksteatern Blekinge 

Det mångåriga samarbetet mellan länsteaterföreningen och Bildningsförbundet 
fortlöpte under 2018 enligt tidigare avtal. Samarbetet innebär att teaterfrågorna i 
länet samlas på ett ställe och att scenkonstkonsulenten kan arbeta 
gränsöverskridande till gagn för alla inblandade. 

Personalfrågor 

Inför att Ingela Gånedahl under 2018 slutade med pension rekryterades under slutet 
av 2017 Ann-Christin Bernhardsson som ny scenkonstkonsulent och Annika 
Fagerberg som hennes efterträdare som ny kultursamordnare. 

Båda tillträdde sina tjänster den 1 mars vilket gjorde att senare delen av våren kom 
att domineras av introduktion och överlämning.  
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Regionala uppdrag och samverkan 

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

Den kultur som finansieras med offentliga medel ska vara tillgänglig för alla. Den 
ska vara jämställd så att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter 
att skapa kultur och mångfalden ska beaktas ur både ett estetiskt och ett 
antropologiskt perspektiv. 

Bildningsförbundet arbetar aktivt med de checklistor som sammanställdes under 
hösten 2015, för att bevaka att de kulturpolitiska målen efterföljs.  

I samverkan med Riksteaterföreningarna kan noteras att de skriver ut lokalernas 
tillgänglighet på sin hemsida och i programbladen.  

Riksteatern Blekinge lägger tillgänglighetsaspekter på alla arrangemang de är 
inblandade i. 

Scenkonstverksamhet 

Vi har en nära samverkan med Regionteatern Blekinge Kronoberg, men också med 
Byteatern Kalmar Läns Teater inom nätverket Scenkonst Sydost där även de 
regionala Riksteaterföreningarna och Dans i Sydost ingår. Samverkan går under 
devisen Tätare samarbete för publikens bästa.  

Vårträffen för arrangörerna hölls i Växjö. Temat var jämställdhet.  

 

I augusti samlades styrelseledamöterna för riksteaterföreningarna i Mundekulla för 
kick-off. Där fördjupade vi oss i bl a tillgänglighet och hade besök av föreläsare från 
organisationen Funkibator i Växjö. Kurser för ordförande, sekreterare, kassör och 
valberedning hanns också med under dagen. 

 

Riksteatern Södra Sveriges Utbudsdagar ”Expo Scenkonst” arrangerades på 
Stadsteatern i Helsingborg 

Arrangörsstöd 

Bildningsförbundet har behandlat 51 ansökningar om förlustbidrag. 265 174 kr har 
gått till 50 föreställningar med en bruttokostnad på cirka 1 329 336 kr. Fyra av 
föreställningarna var dans/nycirkusarrangemang.  156 500 kr har bekostat gemensam 
marknadsföring av scenkonstverksamheten i Blekinge och annat arrangörsstöd. 
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Arrangörsstödet gör att arrangörerna kan satsa på smal scenkonst som inte drar stor 
publik.  

Amatörstöd 

Amatörstödet på cirka 58 000 kr har gått till en amatörteaterproduktion och ett 
teaterläget. 

Teaterföreningarna 

Bildningsförbundets samverkan med Riksteatern Blekinge och länets fyra 
teaterföreningar samt Ronneby Folkteaters Riksteaterutskott har fortsatt under 2018 
främst genom att funktionären med ansvar för kulturfrågor har fungerat som 
teaterkonsulent för dessa.  

Teaterföreningarna har haft 76 arrangemang med en total publik på 7 720 personer.  

Dans och teater i skolan 

Samverkan mellan länets fem kommuner och Bildningsförbundet för samordning 
och inköp av skolteater har pågått även under 2018.  

Bildningsförbundet har förmedlat 317 föreställningar till grundskolan och 24 till 
gymnasiet. Årets anslag om 650 000 kr har använts i sin helhet för att subventionera 
dessa föreställningar samt Skolscen Sydost. 

Statistiken för hela läsåret 17-18 visar att 19 027 elever i grundskolan har sett 
skolteater/dans vilket ger 106 % täckning. Vi når alltså med råge målet att alla elever 
i grundskolan ska se en föreställning varje läsår. 

Det är svårare på gymnasiet, under läsåret kunde vi förmedla scenkonst till 1 622 
gymnasieelever, vilket innebär att 25 % av länets gymnasielever kunde se en 
föreställning.  

Samtliga skolteaterombud har frikort till riksteaterföreningarnas alla arrangemang. 

Skolscen Sydost i Ronneby 16-17 oktober  

Festivalen hölls i samarbete med Ronneby Kulturskola, Riksteatern Blekinge och 
Dans i Sydost. Vi hade 334 betalande deltagare. 300 skolelever från Ronneby deltog 
på enstaka föreställningar. 42 föreställningar av 20 produktioner avsedda för förskola 
- gymnasium visades. Institutionsteatrarna presenterade kommande produktioner.  

Festivalkvällen arrangerades i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg 
som stod för musikinslag och musikquiz. 
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Kultur i vården 

Blekinge Läns Bildningsförbund har ett regionalt uppdrag att arbeta med Kultur i 
vård och omsorg. Vi vill 

- Inspirera 
- Informera 
- Initiera 

Det gör vi genom att sprida kunskap om kultur i vården, informera om ny forskning, 
visa på möjligheter, initiera verksamheter, starta projekt mm och att vara en länk 
mellan kulturarbetare/verksamheter och vården/omsorgen. 

Verksamheten riktar sig främst till kommunernas äldre- och funktionsstödsomsorg. 
Bildningsförbundet håller 4 nätverksträffar med kulturombud som representerar 
länets äldreomsorgs- och funktionsstödsförvaltningar.  

 

Utöver dessa nätverk så är Bildningsförbundet Blekinges representant i det 
nationella KIV-nätverket som träffas en gång per år. 

 

I samarbete med Musik i Blekinge genomförde Bildningsförbundet Utbuds- och 
inspirationsdagen den 25 april i Lokstallarna i Karlshamn 

Här presenterar musiker sina program för främst kulturombuden och övrig personal 
från länets äldre- och funktionsstödomsorg. Dessa gör sedan en bedömning av vad 
som kan vara aktuellt för just deras verksamhet och det som framkommer ligger till 
grund för kommande turnéer i vården. 

Utöver utbudet för den kommande turnén bjöds det på två inspirationsföreläsningar. 

Christina Gedeborg-Nilsson, som har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom 
kultur och hälsa-området gav exempel från praktik och forskning med sin 
föreläsning Jag vill leva tills jag dör - kulturupplevelser som en väg till 
meningsfullhet och livsglädje 

Kristin Borgehed, musiker och doktorand vid University of Aberdeen, berättade om 
och visade exempel på aktiviteter om musikens lugnande och positiva påverkan på 
människor med till exempel olika demenssjukdomar. 

 

I samarbete med Musik i Blekinge genomförs under vår och höst 266 
musikföreställningar varav 6 var förlagda på Landstingets vårdavdelningar annars på 
länets boende och träffpunkter inom Äldreförvaltningen och 
Funktionsstödsförvaltningen. 
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Under våren 2018 stod Bildningsförbundet för två turnéer som spelades ute på 
träffpunkter och äldreboenden i länet. Den ena var tio föreställningar av ”Om jag 
hade pengar” som är en föreställning med musik och trolleri av och med Joakim 
Keskinen och Staffan Appelqvist.  

Den andra var 10 föreställningar med Anna Bromee ”Den som glad är”, en 
kärleksfull, humoristisk och musikalisk hyllningsshow till och om Siw Malmkvist 
och Barbro Lill-Babs Svensson. 

 

Hösten 2018 bjöds funktionsstödsomsorgen fyra dansföreställningar som var väldigt 
uppskattat. 

Det var föreställningen ”Under konstruktion” där tre dansare undersöker, leker och 
dansar med vardagliga ting på vanliga och ovanliga sätt. Man kombinerar ord, 
teckenspråkstecken och rörelser som tillsammans blir till dans.  

 

En fortbildning inom äldreomsorgen har genomförts där två grupper om tolv 
personer inklusive personal har fått sex tillfällen att skapa med hjälp av måleri och 
lera. Konstnärerna Anna Hörjel och Alexander Krohn höll i fortbildningen och 
tanken är att aktiviteten ska kunna fortgå med omsorgspersonalens stöd. Resultatet 
blev konstverk som nu hänger på boendet. 

Barnprogramgruppen  

Främsta syftet med Barnprogramgruppen är att ta fram passande förslag på 
föreställningar till kommunerna för barn i åldern 3-5 år. 

Gruppen träffas två gånger per år och där utbyts information och rapporter från olika 
barnteaterföreställningar och utbudsdagar. 

Bildningsförbundet samordnar turnéerna över länet och även en samordning av 
hotell- och resekostnader sker. Då många föreställningar på så sätt kan köpas in och 
schemaläggas i anslutning till varandra inom länets kommuner, kan kostnaderna 
minimeras.  

Totalt genomfördes 96 föreställningar i länet för barn i åldersgruppen 3-5 år. 

Festival Spezial 

Då det i år har varit den stora Festival Spezial har arrangörsgruppen bestått av Musik 
i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Filmregion Sydost, Riksteatern Blekinge, Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, Dans i Sydost, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, 
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NBV, Kulturskolan i Karlskrona samt samtliga fem kommuner genom fritids-
konsulenterna. Gruppen träffades 3–4 gånger från juni och fram till att den stora 
festivalen ägde rum. 

Den övergripande samordningen av Festival Spezial sköts dock av Blekinge Läns 
Bildningsförbund. 

Andra viktiga samarbetsparter har varit Bilda, Karlshamns kommun och Region 
Blekinge 

Inspirations- och fortbildningsdagen arrangerades på Lokstallarna i Karlshamn. 
Föreläsningar varvades med workshops och teaterföreställning. 

Kulturcentrum Väst från Stenungssund höll ett intressant seminarium kring 
”Bemötandets scenkonst”, som handlade om värderingar, jämlikhet, människors lika 
värde, vikten av att skapa en mening i sitt liv, delaktighet och frihet.  

Tanja Mangalanayagam från Skånes Dansteater deltog också. Hon talade om 
representationen och om att vidga föreställningen om vem som får ta en plats på 
scenen. 

Röda hjärtans ensemble från Kulturcentrum Väst visade sin föreställning 
”Phantasia”. En interaktiv magisk föreställning där gränserna suddades ut mellan 
skådespelare och publik. De stannade också kvar i Blekinge veckan ut och spelade 
ett antal föreställningar av ”Phantasia” för omsorgen, särskola och för gymnasiets 
vård- och omsorgsprogram. 

Catharina Kåberg från Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) föreläste om att 
ha tillgång till litteratur och samhällsinformation oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning, är en demokratisk rättighet. Catharina visade på möjligheter, 
gav tips och berättade om hjälpmedel. 

Pär Johansson från glada Hudik-teatern var ännu en som höll föreläsning ”I huvudet 
på en normalstörd – att bli sedd, behövd och tagen i anspråk” som var mycket 
uppskattad. 

Fler som var med och gjorde Festivaldagen till vad den blev var Slagverksensemblen 
”Dream Drums” från Kulturskolan i Karlskrona som spelade samtidigt som Anna 
Johansson bidrog med dans. Kulturverkstan från Kulturskolan i Karlskrona visade 
sin föreställning ”Saltkråkan”. Studieförbundet Bilda arrangerade sin musiktävling 
”Musikschlaget” 
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Projektet ”Hållbar personlig utveckling” 

Ett nytt FINSAM-projekt startades under 2017 - ”Hållbar personlig utveckling” och 
samverkan mellan Bildningsförbundet och landstinget fördjupades ytterligare genom 
att ett av delmålen är att skapa en utbildning för kulturarbetare som ska verka inom 
Kultur i vården- verksamheterna. 

I projektet har åtta kulturarbetare inom områdena musik, teater, hantverk, skrivande 
och dans utbildats tillsammans med Blekinge folkhögskola i hur man genom kultur 
når människor i utanförskap. 

Avsikten har varit att nätverket av kulturarbetare efter projektets slut i någon form 
skulle knytas till Bildningsförbundet. Den målsättningen finns kvar även om någon 
konkret lösning inte kunna finnas under 2018. 

Projekt KulturCrew 

Under hösten 2017 startade arbetet med Projekt KulturCrew, ett treårigt projekt som 
riktar sig till elever i åldern 10–15 år i grundskolan och går ut på att utbilda elever 
som kulturarrangörer. 

Bildningsförbundet är projektägare och samarbetspartners är Regionteatern Blekinge 
Kronoberg, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Kronoberg, Musik i Blekinge, Musik i 
Syd, Filmregion Sydost och Dans i Sydost. Ingela Gånedahl är anställd 
projektledare. 

Det första projektåret, 2018. inleddes med att få en projektstruktur på plats med 
styrgrupp och projektledargrupp. Med de plats hade man hittat en bra struktur för 
samarbetet i nätverket. Det finns också ett gott samarbete med dem som håller i 
KulturCrew-projekt i andra län samt i Danmark. 

Vi har startat tio KulturCrew, varav åtta i Blekinge, åtta skolor i fyra kommuner. 
Teamstarter i skolorna och utbildningsdagar för eleverna är genomförda och crewen 
är igång. 

Det finns en stor skillnad mellan Blekinge och Kronoberg som ingår i projektet där 
Blekinge har fördel av det etablerare samarbetet i Blekinge-modellen, en struktur 
som saknas i Kronoberg.  

Flera KulturCrew deltog i Skolscen Sydost och kommer nu att vara engagerade i 
valet av föreställningar som kommer till deras skola. 
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Teater för äldre 

Teater för Äldre är en verksamhet som uppstod ur ett tidigare projekt där 
Bildningsförbundet var en av flera engagerade. Verksamheten har sedan fortsatt med 
Regionteatern som huvudman och olika kommuner som finansiärer. Regionteatern 
beslöt under våren att inte fortsatt ta ansvar för huvudmannaskapet och Region 
Blekinges Kultur o Fritidsavdelning ställde frågan till Bildningsförbundet detta då 
mot bakgrund av Bildningsförbundets uppdrag inom Kultur i vården. 

”Teater för äldre” är en viktig och bra verksamhet som man bör slå vakt om men det 
är inte en självklar uppgift för Bildningsförbundet att anställa kulturarbetare för 
verksamheten annat än för särskilda programuppdrag eller som en del av regionala 
kulturuppdrag. 

Slutet blev att Bildningsförbundet anställde Annie Gylling och Johan Sturesson 
under hösten för att säkra verksamheten. En långsiktig lösning saknas dock 
fortfarande. 

Utvecklingsidéer 

Utvecklingen av två projektidéer har påbörjats under hösten 2018. Det gäller dels 
personer som på grund av funktionsnedsättningar inte längre kan ta del av det gängse 
offentliga kulturutbudet. Tanken är att det ska finnas en bredd på kulturutbudet även 
för dessa personer. Det har öppnats möjligheter för detta genom ny teknologi, till 
exempel skulle man med hjälp av storbild och ljudanläggning kunna ta del av en 
föreställning med en symfoniorkester. Det ska dock inte innebära en känsla av att 
titta på TV. Det ska vara en upplevelse och det behövs ett samspel med personal, så 
att det kan bli en helhetsupplevelse. 

Den andra projektidén gäller barn i förskolan. De ska få möjlighet att se och förstå 
olika konstformer bland annat danskonst. Det är en konstform som begränsas en del 
då den är mer kostsam än vad många teateruppsättningar är, vilket innebär att 
kommunerna inte har råd att prioritera det. Därför finns ingen vana hos barn att se 
och förstå danskonsten, vilket vi vill ändra på. 

Det kommer också att utvecklas ett fortbildningsprojekt för vård och omsorgs-
personal som ska gynna brukarna. Här kommer kompetens som finns inom 
Kulturpoolen att användas.   
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Organisation 

Medlemmar 

ABF Blekinge 
Folkuniversitetet vid Lunds universitet 
Ibn Rushd Södra Sverige 
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Syd 
Medborgarskolan Region Öst 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sydost och Syd1 
Sensus studieförbund i Skåne Blekinge 
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Studieförbundet Bilda Sydöst   
Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge 
SISU Idrottsutbildarna Blekinge 
Blekinge folkhögskola, Bräkne-Hoby 
Lunds stifts folkhögskola, Jämshög 
Litorina folkhögskola, Karlskrona 
Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

Hedersledamöter 

Fd studieombudsman Leif Håkansson, Karlshamn 

Förbundsstyrelse 

Ordförande  Per-Inge Bäck 
Vice ordförande  Sofia Hidling 
ABF  Mats Nilsson Tomas Svensson 
Studieförbundet Bilda  Eva Danielsson Lennart Karlsson 
Folkuniversitetet  Björn Mikmar Susanne Alpar  
Ibn Rushd Romdhane Boussaidi Ala Eddin Al-Qut 
Kulturens Eva Granstedt vakant 
Medborgarskolan Adriana Holm Hammarskiöld Paulina Sewing 
NBV Liselott Karlsson t 1 juni Johan Wåhlin t 1 juni 
 Johan Jönsson fr 1 juni  Liselott Karlsson fr 1 juni 
Sensus studieförbund Danne Carlson  Reino Fridh 
Studiefrämjandet Anders Eklöf Liz Sandgren  
SV  Elaine Lindeborg Jessica Andersson 
Folkhögskolorna  Agrita Martinsone Per Andersson 
SISU Idrottsutbildarna Per-Henrik Linderson  Emelie Olsson 
Biblioteksutveckling Kristina Hedberg Camilla Carnmo 
Region Blekinge Anita Skarphagen Johanna Bengtsson 
 Per Inge Gustavsson Jan Maltestam 
 Sigrid Johansson Christoffer Stenström t 1 feb 
  Lena Karstensson fr 18 april 
Personalrepresentant Ann-Christin Bernhardsson Annika Fagerberg 

                                                      
1 organisationsförändring under året  
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Arbetsutskott 

Per-Inge Bäck, ordförande, Sofia Hidling, vice ordförande, Liselott Karlsson, Elaine 
Lindeborg och Mats Nilsson.  
 
Peter Johansson och Ingela Gånedahl, senare Ann-Christin Bernhardsson, deltar 
också i Arbetsutskottets överläggningar. 

Revisorer 

Bengt Jonsson, med Lars Brissmalm, som ersättare. 
 
Karl-Gustaf Johansson, Jämjöslätt, (nominerad av Region Blekinge). Ersättarplatsen 
är vakant 
 
Från Ernst & Young har Anders Håkansson, som auktoriserad revisor, och Anna 
Berggren deltagit i revisionsarbetet. 

Valberedning 

Mikael Augustsson, Karlskrona, (sammankallande) Bertil Karlsson, Blekinge 
Folkhögskola och Eva Olsson-Bengtsson, ABF 

Personal 

Peter Johansson bildningskonsulent  
Ingela Gånedahl scenkonstkonsulent t 31 juli 
 projektledare KulturCrew fr 1 augusti 
Ann-Christin Bernhardsson kultursamordnare t 28 februari 
 scenkonstkonsulent fr 1 mars 
Maria Olsson  kontorist  
Annika Fagerberg kultursamordnare fr 1 mars 
Annie Gylling  projektanställd Teater för äldre 27 aug– 31 dec 
Johan Sturesson projektanställd Teater för äldre 27 aug – 31 dec 

Medlemskap 

Bildningsförbundet är medlem i bl. a. följande organisationer; 
Blekinge Hembygdsförbund 
Blekinge Länsbygderåd 
Blekinge Spelmansförbund 
Blekingearkivet 
Föreningen för folkbildningsforskning 
Harry Martinson-sällskapet 
IDEA – arbetsgivarorganisationen för ideella organisationer 
Ragnar Jändel-sällskapet 
Riksteatern 
Svensk-Polska Föreningen 
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Styrelsens ekonomiska berättelse  
 

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2018 

 
Intäkter Not 2018 2017 
Verksamhetsintäkter 1 7 879 249 6 933 934 
Övriga intäkter 2 364 138 71 099 
Summa intäkter  8 243 387 7 005 033 
 
 
 
Kostnader 
Verksamhetskostnader 3  -5 475 705 -4 642 917 
Personalkostnader 4 -2 898 053 -2 139 086 
Avskrivningar 5 -9 095 -18 232 
Summa kostnader  -8 382 853 -6 800 792 
 
Resultat före finansiella  
intäkter/kostnader  -139 466 204 792 
 
Ränteintäkter/kostnader  -5 -57 
 
Utdelningar kortfristiga placeringar 36 649 41 500 
 
Resultat efter finansiella poster  -102 822 246 234 
 
 
Årets resultat  -102 822 246 234 
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Balansräkning per den 31 december 2018 

 
Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 0 9 095 
Summa anläggningstillgångar  0 9 095 
 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar  167 820 277 355 
Skattekonto  4 22 143 
Förutbet. kostn., uppl. intäkt.  7 61 543 75 509 
Kortfristiga placeringar 8 2 741 953 2 705 304 
Kassa o bank 9 1 882 270 1 773 754 
 
Summa omsättningstillgångar  4 853 500 4 854 065 
 
Summa tillgångar  4 853 500 4 863 160 
 
 
Skulder o eget kapital 
 
Eget kapital 
Balanserat resultat   3 055 792 2 809 557 
Ändamålsbestämda medel  10 518 551 398 140 
 
Årets resultat  -102 822 246 234 
 
Summa eget kapital   3 471 521 3 453 932 
 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder 11 160 103 160 103 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  103 331 399 444 
Skatteskulder  -2 498 -10 850 
Övriga kortfristiga skulder 12 324 014 217 061 
Uppl. kostn., förutbet. intäkter  13 801 113 644 200 
Summa kortfristiga skulder  1 225 960 1 409 228 
 
Summa skulder och eget kapital   4 857 584 4 863 160  
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NOTER 

  2018 2017 
 
Not 1 Verksamhetsintäkter   
Förmedlade arrangemang, försäljning 3 498 326 3 022 120 
Regionala anslag  4 380 923 3 911 814 
Summa  7 879 249 6 933 934 
 
 
Not 2 Övriga intäkter 
Medlemsavgifter  8 000 8 000 
Kurs- och konferensavgifter  44 370 29 900 
Övriga intäkter  310 947 32 295 
Sjuklöneersättning  809 904 
Summa  364 138 71 099 
 
 
Not 3 Verksamhetskostnader 
Utgivna bidrag  671 674 665 002 
Arrangemang  3 967 643 3 164 871 
Styrelse, kansli  836 388 813 044 
Summa  5 475 705 4 642 917 
 
 
Not 4 Personalkostnader   
Antal anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till 
kvinnor (årsarbetare)  3,2 2,5 
män (årsarbetare)  1,3 1,0 
Totalt  4,5 3,5 
 
Antal uppdragstagare 
kvinnor (individer)  4 2 
män (individer)  2 2 
Totalt  6 4 
 
Löner och andra ersättningar 
styrelsen  38 293 23 152 
anställda  1 860 790 1 132 699 
uppdragstagare  - - 
Totalt löner o ersättningar  1 899 713 1 155 851 
 
Sociala avgifter enligt lag o avtal  573 566 450 021 
- pensionskostnader  159 990 113 740 
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  2018 2017 
Not 5 Avskrivningar 
Avskrivningar övriga inventarier  0 0 
Avskrivningar datorer  9 095 18 232 
Summa  9 095 18 232 
 
 
  2018-12-31 2017-12-31 
Not 6 Inventarier   
Ingående anskaffningsvärde  183 639 184 098 
Årets investeringar  0 0 
Försäljning, utrangeringar o korrigeringar 0 -459 
Utgående ack. anskaffningsvärde  183 639 183 639 
 
Ingående avskrivningar enl. plan   -174 544 -156 752 
Årets avskrivning   -9 095 -18 232 
Försäljning, utrangeringar o korrigeringar 0 -440 
Utgående ack. avskrivn. enl. plan  -183 544 -174 544 
 
Bokfört värde  0 9 095 
 
 
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Förutbetalda hyror  45 720 44 102 
Övr förutbetalda kostnader  15 823 31 407 
Summa   61543 75 509 
 
 
Not 8 Kortfristiga placeringar  Bokfört värde Marknadsvärde 
Ethica Obligation Ut  2 037 486 2 100 561 
Penningmarknad MEGA  704 467 637 310 
Summa  2 741 953 2 737 871 
 
 
  2018-12-31 2017-12-31 
Not 9 Kassa o bank 
Kassa  0 0 
Bank  1 881 270 1 773 754 
Summa  1 881 270 1 773 754 
 
Not 10 Ändamålsbestämda medel 
Amatörteaterstöd  92 672 50 672 
Arrangörsstöd, scenkonst  148 991 0 
Skolteaterstöd  160 498 160 498 
Kultur i vården  116 390 186 970 
Summa  518 551 398 140 
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  2017-12-31 2016 -12-31 
Not 11 Övriga skulder 
Regionalt kulturutv. stöd  160 103 160 103 
Summa   160 103 160 103 
 
 
Not 12 Övriga kortfristiga skulder 
Momsavräkning  220 770 136 692 
Skatter anställda  46 911 38 448 
Avräkning soc. avgifter  53 333 41 887 
Summa  324 014 217 061 
 
 
Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 
Soc avg semesterlöneskuld  99 691 70 846 
Semesterlöneskuld  321 422 253 354 
Övr. upplupna kostnader  380 000 320 000 
Summa  801 113 644 200 
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Revisionsberättelse2 
  

                                                      
 
revisionsberättelsen i faksimil 
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