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Styrelsen för Blekinge Läns Bildningsförbund överlämnar 
verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2019 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 25 februari 2020 

 

Per-Inge Bäck Lars Karlsson  Elaine Lindeborg 

Mats Nilsson  Björn Mikmar Malin Novén 

Magnus Lundmark  Johan Jönsson  Eva Granstedt 

Margareta Clarén Danne Carlson  Paulina Sewing 

Per Henrik Linderson Kristina Hedberg Agrita Martinsone 

Lena Karstensson Anette Ivekull  Lena Klintefors 

Ann-Christin Bernhardsson 
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Medlemsuppdragen 

Årsmöte o styrelsens arbete 

Årsmötet 2019 hölls onsdagen den 24 april på Valjevikens Folkhögskola, 

Sölvesborg. 

 

Årsmötet inleddes med Teater Allenas föreställning Prince Hamlet, tämligen fritt 

efter William Shakespeares Hamlet. Hamlet spelades som han aldrig spelats förut. 

 

Vid genomfört upprop fanns 28 deltagare närvarande varav 13 ombud och 11 

röstberättigade medlemmar av styrelsen tillsammans representerande 9 

medlemsorganisationer. 

 

Styrelsen har träffats 6 gånger under året där ett möte genomförts tillsammans med 

styrelserna i Kronobergs och Kalmars Läns Bildningsförbund, se mera om det senare 

nedan. 

Arbetsutskottet har sammanträtt 3 gånger och därutöver har det varit en 

presidieberedning och en AU-överläggning med Kronoberg och Kalmar. 

Decembermötet tillsammans med Kronoberg och Kalmar genomfördes i år på St 

Sigfrids folkhögskola utanför Växjö och kom att handla om dels effekterna av 

#vimåsteprata-dagen i Sölvesborg, dels om en eventuell fortsättning och andra 

gemensamma aktiviteter kring övergripande frågor och kompetenshöjning. 

 

Styrelsen har återkommande diskuterat utvecklingen i Sölvesborg, både den direkta 

förändringen vad gäller studieförbunden men också den allmänna kulturdebatten 

vilket också fanns med i diskussion kring en lokal konferens #vimåsteprata. 

I sammanhanget kan konstateras att i slutet av året tog kommunen kontakt med 

Bildningsförbundet kring våra riktlinjer för fördelning av anslag till studieförbunden 

vilka man antog i kommunen i december. 

 

I början av året uppstod en diskussion om innehållet i vårens kollegium vilket man 

ville utöka till ett folkbildningsseminarium i slutet av våren. Utvecklingen gjorde 

sedan att fokus kom att bli #vimåsteprata istället. 

 

Överläggningen med Region Blekinge kring den regionala verksamheten i 

studieförbunden, ett led i återföring av information inför fördelningen av anslagen, 
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kom aldrig till stånd under 2019 då Regionens företrädare såg sig nödgade lämna 

återbud vid två tillfällen då vi försökte få till stånd mötena. 

 

 I september antog styrelsen ett uppdaterat avtal med Kronobergs Läns 

Bildningsförbund om tjänsteköp, en ordning som etablerades i början av -90-talet. 

Ändringarna nu var mera av redaktionell karaktär och förändrar inget av villkoren i 

sak. 

 

 Sedan något år tillbaka har styrelsen också som en stående punkt på dagordningen 

information från folkhögskolorna vilket ger styrelsen en återkommande inblick i vad 

som händer på folkhögskolorna.  

 

Under hösten har också styrelse och arbetsutskott diskuterat utvecklingen inom 

Blekinge-modellen, vår form av samverkan mellan Bildningsförbundet, Region 

Blekinge och länets kommuner kring scenkonstverksamheten i skolan. Mer om detta 

under rubriken Regionala uppdrag och samverkan. 

Samverkan i folkbildningen 

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 

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, 

kontakter med kommuner och Region Kronoberg och gemensamma aktiviteter i 

sydostregionen. 

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. 
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Efter att inledningsvis handlat om ekonomi och kulturprogrambidrag till ideella 

föreningar samt de lokala folkbildningsråden och regionala diskussioner med 

Regionförbundet om studieförbundens verksamhet har omfattningen minskat. Sedan 

några år tillbaka har insatserna mera handlat om stöd till styrelsens arbete och de 

gemensamma regionala aktiviteterna med Blekinge och Kronoberg. 

Etik- o kvalitetskonferens 

Blekinge har tillsammans med Kronoberg och Kalmar 

återkommande arrangerat en konferens kring etik och 

kvalitet i folkbildningen, den så kallade Emmaboda-

konferensen. 

 

2019 var den flyttad till Kalmar och genomfördes den 

15 maj med stor uppslutning, cirka 60 deltagare. 

 

Medverkade gjorde Torvald Åkesson, 

Folkbildningsrådet, med en uppdatering av nationella 

diskussioner och klargöranden. Det gjordes också en 

presentation av Studieförbundens rapport ”Varför minskar det?” om 

att kommunernas generella anslag till studieförbunden under lång tid 

minskat vilket står i skarp kontrast till de höga förväntningar som finns på 

studieförbunden.  

 

Under gemensamma diskussioner kom man in på hur vi samverkar lokalt, 

gränsdragning mellan kultur och annan folkbildning och naturligtvis anordnarskapet 

i stort. 

  

Ur Torvald Åkessons 

presentation 
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#vimåsteprata i Sölvesborg  

#vimåsteprata var ett initiativ till ett brett arbete till skydd för 

demokratin och det medborgerliga engagemanget inför valet 

2018 och resulterade bland annat i antologin Handbok för 

demokrater – Hur gör en enskild människa för att skydda 

demokratin? och cirka 150 författare, forskare och andra som 

stod beredda åka ut i landet för att resonera kring demokratins 

ställning och mana till engagemang. 

Studieförbunden i samverkan och Sveriges Folkhögskolor 

genomförde under 2019 en serie konferenser runtom i landet på temat 

#vimåsteprata. Ingen av konferenserna planerades inom våra verksamhetsområden 

varför Blekinge kom överens med Kronoberg och Kalmar om att arrangera 

ytterligare en konferens på temat, denna gång i Sölvesborg den 17 oktober. Vi sökte 

och fick stöd från det nationella projektet vilket vi är tacksamma för.  

Temat blev Engagemang och civilkurage och 

det har väl sällan känts mer aktuellt.  

Stina Oscarsson, dramatiker, regissör och fri 

skribent, och Zaynab Ouahabi, nationell 

samordnare för ABF:s Gör din röst hörd, 

feministisk aktivist som jobbar med kvinnofrids-

frågor, var föreläsare och gjorde ett stort intryck 

på de nästan hundra deltagarna från främst 

studieförbund och folkhögskolor i Blekinge, 

Kronoberg och Kalmar.  

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats 

för samtal om demokrati och samhällsfrågor och 

i en alltmer polariserad tillvaro där många lever 

i en bubbla av likasinnade är det allt viktigare 

med möten människor emellan. Det kan vara vår 

utmaning i dag. 

 
Stina Oscarsson, föreläsare på #vimåsteprata i Sölvesborg 

Riksteatern Blekinge 

Det mångåriga samarbetet mellan länsteaterföreningen och Bildningsförbundet 

fortlöpte under 2019 enligt tidigare avtal. Samarbetet innebär att teaterfrågorna i 

länet samlas på ett ställe och att scenkonstkonsulenten kan arbeta 

gränsöverskridande till gagn för alla inblandade. 
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Regionala uppdrag och samverkan 

Blekinge-modellen 

Under hösten kom det att föras en diskussion om hur Blekingemodellen fungerar. 

Blekingemodellen är den organisation av samverkan mellan Bildningsförbundet, 

Region Blekinge och länets kommuner som finns sedan många år. Den har varit 

utomordentligt framgångsrik och syftar till att garantera alla länets skolbarn minst en 

scenkonstupplevelse, för Bildningsförbundets del teater och dans per läsår, ett mål 

som regelmässigt nås när det gäller grundskolan vilket var den ursprungliga 

målgruppen. 

Blekingemodellen regleras för Bildningsförbundets del dels genom att vara en del av 

Region Blekinges villkor för regionalt verksamhetsstöd, dels med överenskommelser 

mellan Bildningsförbundet och kommunerna. 

Diskussionen handlade om att tydliggöra syfte och ansvar för respektive part samt att 

jämka Bildningsförbundets verksamhet med Musik i Blekinges som är verksamt 

inom samma område vad gäller musikprogram. Det finns dock skillnader mellan 

Bildningsförbundet och Musik i Blekinge vad gäller målgrupper och kommunernas 

ersättningar.  

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 

2015, för att bevaka att de kulturpolitiska målen efterföljs.  

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 Kalmar. I augusti samlades styrelseledamöterna 

för riksteaterföreningarna i Mundekulla för Kick-off. 
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Riksteatern Södra Sveriges Utbudsdagar ”Expo Scenkonst” arrangerades i 

Kalmarsalen, Kalmar. 

Arrangörsstöd 

Bildningsförbundet har behandlat 48 ansökningar om förlustbidrag. 300 788 kr har 

gått till 44 föreställningar med en bruttokostnad på cirka 1 350 000 kr. En av 

föreställningarna var dans/nycirkusarrangemang.  172 900 kr har bekostat gemensam 

marknadsföring av scenkonstverksamheten i Blekinge och annat arrangörsstöd. 

Arrangörsstödet gör att arrangörerna kan satsa på smal scenkonst som inte drar stor 

publik.  

Amatörstöd 

Amatörstödet på cirka 33 000 kr har gått till amatörteaterproduktioner. 

Teaterföreningarna 

Bildningsförbundets samverkan med Riksteatern Blekinge och länets fyra 

teaterföreningar samt Ronneby Folkteaters Riksteaterutskott har fortsatt under 2019 

främst genom att funktionären med ansvar för kulturfrågor har fungerat som 

scenkonstkonsulent för dessa.  

Teaterföreningarna har haft 82 arrangemang med en total publik på 7 725 personer.  

Dans och teater i skolan 

Samverkan mellan länets fem kommuner och Bildningsförbundet för samordning 

och inköp av skolteater har pågått även under 2019.  

Bildningsförbundet har förmedlat 293 (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 18-19 visar att 18 234 elever i grundskolan har sett 

skolteater/dans vilket ger 99% täckning. Vi når i praktiken målet att alla elever i 

grundskolan ska se en föreställning varje läsår. 

På gymnasiet är det något svårare, under läsåret kunde vi förmedla scenkonst till 2 

518 gymnasieelever, vilket innebär att 43% av länets gymnasielever kunde se en 

föreställning, men även dessa siffror är en stark förbättring jämfört med föregående 

år då vi hade en täckning på 25%. 

Samtliga skolteaterombud har frikort till riksteaterföreningarnas alla arrangemang. 
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Skolscen Sydost i Ronneby 15-16 oktober  

Festivalen hölls i samarbete med Ronneby Kulturskola, Riksteatern Blekinge och 

Dans i Sydost. Vi hade 321 betalande deltagare. 300 skolelever från Ronneby deltog 

på enstaka föreställningar. 44 föreställningar med 21 produktioner avsedda för 

förskola - gymnasium visades. Institutionsteatrarna presenterade kommande 

produktioner.  

Efter att årets Skolscen var genomförd beslöt Ronneby kommun att dra sig ur det 

medarrangörsskap som Ronneby Kulturskola stått för. Det förändrade kraftigt 

förutsättningarna för arrangemanget. Bildningsförbundets styrelse beslöt därför 

direkt efter årsskiftet att under 2020 stå för arrangemanget för att, i den uppkomna 

situationen, skapa rådrum för se förutsättningar och möjligheter till en långsiktig 

lösning. 

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.  

Vanligtvis håller Bildningsförbundet 4 nätverksträffar med kulturombud som 

representerar kommunernas äldreomsorg och funktionsstöd. 2019 har det endast 

varit Äldreförvaltningarna som har varit delaktiga då länet inte har haft några 

representanter från Funktionsstödsverksamheterna. 

 

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 17 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 vårdturnéer.  
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Utöver utbudet för den kommande turnén presenterade 

Kulturpoolen fyra olika program där kommunerna kan 

köpa in personlig handledning till boenden eller till 

träffpunkter. Kulturarbetarna har lång erfarenhet av att 

arbeta med grupper med olika problematik och 

svårighetsgrad och menar att alla personer kan! Ett av 

syftena, förutom att ge verktyg till personal till att 

kunna fortsätta verksamheten även utan handledare, är 

att man ska mötas på samma nivå, att skapa en relation 

mer än att vara boende och personal, som ju faktiskt 

kan ske då man skapar tillsammans. 

”Lera och måleri i vården” där bildkonstnären och 

pedagogen Anna Hörjel i samarbete med krukmakaren 

Alexander Krohn bland annat erbjuder personal och de 

boende att gemensamt skapa en stor tavla. Sedan finns 

konstverken kvar att samlas runt och pratas om. 

Tillsammans med författaren och föreläsaren Kim M. 

Kimselius erbjöd Anna Hörjel att med skrivande, 

berättande och måleri få i gång fantasin i ”Ord och 

måleri i vården”. Med ord vill de få de äldre att genom 

skapande kraft gestalta sina liv och tankar. Med sagor, 

dikter och berättelser öppnas dörrar till nya kreativa 

rum inom oss. Där ord är svåra att formulera kan 

bildspråket användas och de båda uttrycken stärker och 

stöttar varandra. Berättelser blandas med enkla 

övningar, där alla kan vara delaktiga. 

Astrid Sellin, riksspeleman, folksångerska och 

körledare, har konceptet ”Musik och bild i vården” 

tillsammans med Anna Hörjel, som är pedagog och att 

utrycka sig med hjälp av bild är väldigt användbart i 

olika sammanhang. Så i konceptet ”Musik och bild i 

vården” erbjuds ett avstamp i deltagarnas egna minnen 

att tillsammans berätta och nyskapa i bild och ljud. 

Deltagarna leds in i ett berättande av minnen, genom 

att kombinera collageteknik och enkelt ljudskapande i 

form av ett ”vykort”. Tillsammans och med ledning av 

Astrid och Anna återger deltagarna minnen från sina 

liv genom att tonsätta sina ”vykort” med musik som de 

minns eller ljud som de skapar i stunden. Instrument 

som används är enkla slagverk, instrument med enkla 

tonskalor och öppna strängar som harpor, kantele m.m. 

”Sjung i kör” med Camilla Bengtsson var den fjärde 

kulturarbetaren som erbjöd personlig handledning i 

Bilder från med måleri o lera 

med Anna Hörjel och 

Alexander Krohn 
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form av körledning. Som körledare erbjuder Camilla uppvärmning av kropp och röst, 

hållbar teknik, samsång m.m. De sjunger sånger från olika genrer som målgruppen 

känner igen och bestämmer. Hon menar också att alla kan vara med och hon 

anpassar arrangemangen och svårighetsgraden  

 

I samarbete med Musik i Blekinge genomförs under vår och höst 266 

musikföreställningar varav 6 är förlagda på Landstingets vårdavdelningar. Övriga är 

förlagda på länets boende och träffpunkter inom Äldreförvaltningen och 

Funktionsstödsförvaltningen. 

 

Under våren 2019 genomförde Bildningsförbundet i samarbete med Sölvesborgs 

kommun en föreställning av teaterföreställningen Tårtan med Moomsteatern, där 

publiken var från Karlshamns-, Olofströms- och Sölvesborgs Särskolor och 

Dagcentraler. Moomsteatern är en teatergrupp som arbetar med skådespelare med 

funktionsvariationer integrerat med skådespelare utan diagnoser, på lika villkor. Det 

betyder att de anställer skådespelare med funktionsvariationer på samma villkor som 

andra professionella skådespelare och jobbar med teater, inte med omsorg.  

Under hösten 2020 gav Bildningsförbundet 2 föreställningar av Vilja Växa med 

Embla dans & teater, för funktionsstödsförvaltningen och särskolorna i Karlskrona 

och Ronneby. Vilja växa är en musikalisk dansföreställning om att vänta, längta och 

blomstra med hjälp av både musik, rörelse, teckenspråk ett fåtal ord talade ord. Man 

får här vara med växternas tillväxt från frö till färdig växt. 

 

Under hösten 2019 har Bildningsförbundet också bidragit till att äldreförvaltningen 

har fått se och höra 12 föreställningar med Tvenne hjärtan, med Henrik och 

Alexandra Murdock, en humoristisk musik- och berättarföreställning om kärlek, om 

längtan efter att få bli älskad och att få älska. Dessa föreställningar fördelades över 

länets kommuner och var väldigt uppskattade. 

Karlskrona kommuns träffpunkter anordnade en Nobelfest där Bildningsförbundet 

bidrog med det musikaliska framförandet vid festligheten med Isac Adolfsson. 

Under december 2019, med fortsättning i januari 2020, valdes fyra boenden ut att få 

ta del av arrangemanget ”Lera och måleri” med Anna Hörjel och Alexander Krohn. 

Det var Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlskrona. Dock var det tyvärr inte 

genomförbart i Ronneby och bröts därför efter första tillfället av fem. Hammarby-

gården fick istället chansen att få två grupper istället för en. 

I Sölvesborg och Olofström blev det väldigt lyckat och uppskattningen var stor! 

Tyvärr var det inte lika lyckat i Karlskrona, där personalen inte var lika delaktiga av 

tidsbrist. Resultatet blev vackra konstverk som nu hänger på de tre boenden. 
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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 114 (96) föreställningar i länet för barn i åldersgruppen 3-5 år. 

Man nådde 4 737 barn. 

Festival Spezial 

Festival Spezial 2019 var den ”lilla” festivalen och den gjordes i samband med 

Kulturnatten i Karlshamn den 5 oktober. I år blev det endast två inslag. Dessa var 

dock väldigt lyckade och det gavs god respons till det. Kulturpaletten, Daglig 

verksamhet i Karlskrona, har gjort en fantastiskt fin Karlskronautställning, som 

sattes upp i Citygallerian och stod där att beskådas i två veckor. 

Jämshögs Folkhögskolas teatergrupp MinT visade i Folkets Hus en ”öppen 

repetition” av deras föreställning Medea, som kommer att visas i färdig produktion 

2020. Det kom ca 75 personer som såg detta och tyckte att det var både spännande 

och roligt att se hur det går till då man övar till en föreställning. Det var några 

grupper som hade velat vara med och spela och sjunga men då det var en helgdag, så 

fanns ingen personal att tillgå eftersom kommunens personal inte fick arbeta extra.  

Då det är den ”lilla” festivalen, vars övergripande samordning sköts av Blekinge 

Läns Bildningsförbund, var det Sölvesborgs, Olofströms och Karlskrona kommuns 

fritidskonsulenter tillsammans med Gunilla Persson på Jämshögs Folkhögskola som 

diskuterade hur vi skulle genomföra arrangemanget.  

Projekt KulturCrew 

2019 var andra året i projektet KulturCrew som riktar sig till elever från åk 4 i 

grundskolan till gymnasiet och som går ut på att ge elever delaktighet och inflytande 

över kulturarrangemang i skolan samt att ge dem kompetens som arrangörer. 

Bildningsförbundet är projektägare och samarbetspartners är Filmregion Sydost, 

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Kronoberg, 

Musik i Blekinge och Musik i Syd.  
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Ingela Gånedahl är anställd projektledare på Bildningsförbundet, Regionteatern 

Blekinge Kronoberg och Musik i Syd har båda haft finansiering inom projektet för 

att kunna komplettera projektledningen med en 20% tjänst vardera för insatser i 

Kronoberg. 

I februari genomfördes en fortbildningsdag på Lokstallarna i Karlshamn. Alla tio 

KulturCrew deltog. Vi erbjöd sju olika workshops inom film, dans, scenteknik, 

teaterbygge m.m. Eleverna fick också njuta av en konsert från Musik i Blekinge och 

dansföreställningen Typiskt Typisk från Regionteatern. 

Från det första projektåret hade vi tio KulturCrew, varav åtta i Blekinge. Under 

våren arbetade vi intensivt med att rekrytera nya skolor som ville gå in i projektet. Vi 

fick två nya skolor i Kronoberg samt sex nya i Blekinge. Två av KulturCrewen från 

första året gick i vila under hösten, då handledare saknades. Crewen från första året 

fylldes också på med en del nya elever. 

I september och oktober ordnade vi tre utbildningsdagar i Växjö. 16 KulturCrew/130 

elever fick gå kurs i Arrangörens ABC samt välja någon av workshopsen: 

presentationsteknik, scenteknik, bio eller film. Alla nya elever fick gå rundvandring 

på teatern och de andra fick möta skådespelaren Björn Johansson Boklund. 

På Musik i Blekinges utbudsdag under våren deltog många KulturCrew-elever och 

på Skolscen Sydost under hösten deltog elever från de flesta crewen. Den närvaron 

gav eleverna möjlighet att påverka vilka föreställningar som kommer till respektive 

skola. 

Vi hade två workshops med företrädare för samtliga samarbetspartners för att 

diskutera hur projektet kan övergå till ordinarie verksamhet.  
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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 Syd 

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  Lars Karlsson 

ABF  Mats Nilsson Tomas Svensson 

Studieförbundet Bilda  Magnus Lundmark Fredrik Junhammar 

Folkuniversitetet  Björn Mikmar Susanne Alpar  

Ibn Rushd Romdhane Boussaidi t 19 sep 

 Malin Novén fr 19 sep Ala Eddin Al-Qut 

Kulturens Eva Granstedt Frans Sjöberg 

Medborgarskolan Paulina Sewing Annie Lovelind 

NBV Jan Gyllenbok t 27 aug Johan Jönsson 

Sensus studieförbund Danne Carlson  Kerstin Holmberg 

Studiefrämjandet Anders Eklöf  Liz Sandgren t 23 maj 

  Margareta Clarén fr 23 maj 

SV  Elaine Lindeborg Jessica Andersson t 27 aug 

  Benny Jonasson fr 27 aug 

Folkhögskolorna  Agrita Martinsone Per Andersson 

SISU Idrottsutbildarna Per-Henrik Linderson  Emelie Olsson 

Biblioteksutveckling Kristina Hedberg Camilla Carnmo 

Region Blekinge Lena Karstensson Christel Henningsson 

 Andreas Saleskog t 2 okt Annelie Rosenqvist 

 Lena Klintefors fr 2 okt 

 Anette Ivekull Margaretha Lennarthsson 

Personalrepresentant Ann-Christin Bernhardsson Annika Fagerberg 
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Arbetsutskott 

Per-Inge Bäck, ordförande, Lars Karlsson, vice ordförande, Elaine Lindeborg, Mats 

Nilsson, och Björn Mikmar.  

 

Peter Johansson och Ann-Christin Bernhardsson, deltar också i Arbetsutskottets 

överläggningar. 

Revisorer 

Bengt Jonsson, med Lars Brissmalm som ersättare. 

 

Berit Pagels, Karlskrona, (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  

Ann-Christin Bernhardsson scenkonstkonsulent 

Maria Olsson  kontorist  

Annika Fagerberg kultursamordnare  

Ingela Gånedahl projektledare KulturCrew  

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 2019 

 

Intäkter Not 2019 2018 

Verksamhetsintäkter 1 7 309 243 7 879 249 

Övriga intäkter 2 95 256 363 329 

Summa intäkter  7 404 499 8 242 578 

 

 

 

Kostnader 

Verksamhetskostnader 3  -4 664 596 -5 475 705 

Personalkostnader 4 -2 503 528 -2 898 053 

Avskrivningar 5 270 -9 095 

Summa kostnader  -7 167 854 -8 382 853 

 

Resultat före finansiella  

intäkter/kostnader  236 645 -140 275 

 

Ränteintäkter/kostnader  0 -5 

 

Utdelningar kortfristiga placeringar 18 652 36 649 

 

Resultat efter finansiella poster  255 296 -103 631 

 

 

Årets resultat  255 296 -103 631
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Balansräkning per den 31 december 2019 
 

Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 6 0 0 

Summa anläggningstillgångar  0 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar  211 240 167 820 

Skattekonto  4 546 4 

Förutbet. kostn., uppl. intäkt.  7 113 982 61 543 

Kortfristiga placeringar 8 2 760 605 2 741 953 

Kassa o bank 9 2 265 038 1 882 270 

 

Summa omsättningstillgångar  5 355 410 4 853 500 

 

Summa tillgångar  5 355 410 4 853 500 

 

 

Skulder o eget kapital 

 

Eget kapital 

Balanserat resultat   2 952 970 3 055 792 

Ändamålsbestämda medel  10 871 935 518 551 

 

Årets resultat  255 296 -102 822 

 

Summa eget kapital   4 080 201 3 471 521 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 11 151 251 160 103 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  179 390 103 331 

Skatteskulder  -5 273 -2 498 

Övriga kortfristiga skulder 12 253 470 324 014 

Uppl. kostn., förutbet. intäkter  13 599 197 801 113 

Summa kortfristiga skulder   1 225 960 

 

Summa skulder och eget kapital   5 355 410 4 857 584  
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NOTER 

  2019 2018 

 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Förmedlade arrangemang, försäljning 2 725 344 3 498 326 

Regionala anslag  4 583 899 4 380 923 

Summa  7 309 243 7 879 249 

 

 

Not 2 Övriga intäkter 

Medlemsavgifter  9 000 8 000 

Kurs- och konferensavgifter  15 250 44 370 

Övriga intäkter  71 023 310 948 

Sjuklöneersättning  -17 11 

Summa  95 256 363 329 

 

 

Not 3 Verksamhetskostnader 

Utgivna bidrag  451 188 671 674 

Arrangemang  3 294 665 3 967 643 

Styrelse, kansli  918 743 836 388 

Summa  4 664 596 5 475 705 

 

 

Not 4 Personalkostnader   

Antal anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till 

kvinnor (årsarbetare)  2,8 3,2 

män (årsarbetare)  0,8 1,3 

Totalt  3,6 4,5 

 

Antal uppdragstagare 

kvinnor (individer)  4 4

  

män (individer)  1 2 

Totalt  5 6 

 

Löner och andra ersättningar 

styrelsen  29 420 38 293 

anställda  1 480 385 1 860 790 

uppdragstagare  - - 

Totalt löner o ersättningar  1 509 805 1 899 713 

 

Sociala avgifter enligt lag o avtal  469 752 481 231 

- pensionskostnader  135 102 169 364 
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  2019 2018 

Not 5 Avskrivningar 

Avskrivningar övriga inventarier  0 0 

Avskrivningar datorer  270 9 095 

Summa  270 9 095 

 

 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not 6 Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde  183 639 183 639 

Årets investeringar  0 0 

Försäljning, utrangeringar o korrigeringar 0 0 

Utgående ack. anskaffningsvärde  183 639 183 639 

 

Ingående avskrivningar enl. plan   -183 544 -174 544 

Årets avskrivning   0 -9 095 

Försäljning, utrangeringar o korrigeringar 0 0 

Utgående ack. avskrivn. enl. plan  -183 544 -183 544 

 

Bokfört värde  0 0 

 

 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror  45 592 45 720 

Övr förutbetalda kostnader  68 390 15 823 

Summa   113 982 61 543 

 

 

Not 8 Kortfristiga placeringar  Bokfört värde Marknadsvärde 

Ethica Obligation Ut  2 056 137 2 118 964 

Räntefond  704 468 636 238 

Summa  2 760 605 2 755 202 

 

 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not 9 Kassa o bank 

Kassa  0 0 

Bank  2 265 038 1 881 270 

Summa  2 265 038 1 881 270 

 

Not 10 Ändamålsbestämda medel 

Amatörteaterstöd  159 672 92 672 

Arrangörsstöd, scenkonst  187 136 148 991 

Skolteaterstöd  200 445 160 498 

Kultur i vården  231 805 116 390 

KulturCrew  92 877 0 

Summa  871 935 518 551 
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  2019-12-31 2018 -12-31 

Not 11 Övriga skulder 

Regionalt kulturutv. stöd  151 251 160 103 

Summa   151 251 160 103 

 

 

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 

Momsavräkning  173 424 220 770 

Skatter anställda  39 061 46 911 

Avräkning soc. avgifter  40 985 53 333 

Summa  253 470 324 014 

 

 

Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 

Soc avg semesterlöneskuld  99 691 99 691 

Semesterlöneskuld  321 422 321 422 

Övr. upplupna kostnader  178 084 380 000 

Summa  599 197 801 113 
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Revisionsberättelse1 

  

 
 

revisionsberättelsen i faksimil 
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Styrelsens verksamhetsplan 2020-21 
 

Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten 

 

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i 

Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. 

Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. 

Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras. 

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka 

medlemsorganisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor 

som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja 

folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och 

samverkan. 

Bildningsförbundet ska, som företrädare för folkbildningen, vara en naturlig 

part i regional samverkan i Blekinge.  

Regional partner till Studieförbunden  

Studieförbunden i samverkan är studieförbundens bransch- och 

intresseorganisation.  

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden och man arbetar med att synliggöra 

folkbildningen och dess viktiga roll i samhället. 

Som bransch- och intresseorganisation arbetar man med etik- och kvalitetsfrågor för 

att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin 

ställning. 

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell 

samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden 

möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.  

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa 

uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom 

folkbildningen  

Regionalt arbete 

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall 

Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom  
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- att utveckla det regionala samarbetet samt biträda i diskussioner i bidrags-, 

folkbildnings- och kulturfrågor. 

- att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och 

opinionsbildande arbete. 

- att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande. 

 

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, 

myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och 

arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte 

- att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och 

villkor 

- att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda 

medlemsorganisationerna 

- att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur 

och folkbildningen. 

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på 

Region Blekinges uppdrag arbeta med bland annat folkbildning, scenkonst och 

kultur i omsorgen. 
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Verksamheter och aktiviteter under 2020 

Medlemsuppdrag 

 

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2020 

• att företräda folkbildningen i länet genom att 

- söka träffa de politiska ledningarna i region o kommuner 

- Kultur- o Bildningsnämnden bjuds in till styrelsens sammanträde i 

februari 

- opinionsbildning för folkbildningen genom debattartiklar o 

mediaaktiviteter 

 

• att jobba med etik o kvalitetsfrågor genom att 

- arrangera etikkonferens 

- genomlysa verksamheten i Karlskrona från 2019 

 

• utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att 

- arbeta med gemensam kompetensutveckling? 

- samla de lokala verksamheternas medarbetare till kollegium vår/höst  

 

• samverkan i sydost 

- samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i 

enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats. 
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Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge 

En ny regional kulturplan – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 antogs av 

Regionstyrelsen 15 november 2017. Den innebar att en ny överenskommelse mellan 

Region Blekinge och Bildningsförbundet tecknades.  

Av denna överenskommelse framgår att Region Blekinge betraktar BLB som 

regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och ”kan beskrivas vara 

folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om 

kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.” 

I överenskommelsen finns uppdrag/strävansmål angivna inom folkbildningen och 

scenkonsten. 

Bildningsförbundet har även uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala 

anslaget till studieförbundens regionala verksamhet. 

- Vid styrelsens möte i maj redovisas utvecklingen av den regionala 

verksamheten och till denna redovisning bjuds också Region Blekinges 

nämnd för kultur in för att diskutera folkbildningens roll i Blekinges 

kulturplan och den regionala utvecklingen. 

- Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de 

regionala anslagen till studieförbunden. 

 

• främja barn och ungas möte med scenkonst  

- Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, 

Regional dansutveckling och Ronneby Kulturskola den 13-14 oktober 

- Ett särskilt projekt, KulturCrew, genomförs för att utveckla barns och 

ungdomars delaktighet i kulturverksamheten i skolan, se egen rubrik.  

 

• fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola 

- Den pågående diskussionen om formerna för detta slutförs. 

 

• utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen” 

- Diskussionen som påbörjades inom Region Blekinge om former och 

innehåll i Blekinge-modellen slutförs. 

 

• ansvara för fördelning av arrangörsstöd och amatörstöd inom 

scenkonsten 

 

• öka kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa  

- Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och 

inspirationsdagen för kultur i vården den 15 april.  

- De påbörjade kulturaktiviteterna på utvalda boenden för att pröva hur 

man med deltagare från Kulturpoolen kan utveckla den lokala 

verksamheten slutförs och utvärderas. 

- En fortbildningsdag för enhetschefer och kulturombud inom 

äldreförvaltningar samt representanter från studieförbund arrangeras 

hösten 2020. Huvudtemat blir hur digitala kan utvidga det kulturella 

utbudet. 
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• utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”  

- Tillsammans med Musik i Blekinge schemalägga 258 

musikföreställningar inom vård och omsorg 

- Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs de nuvarande 

verksamheterna i Kultur i omsorgen och möjliga utvecklingsvägar lyfts 

fram. 

- Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i 

äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna. 

- En verksamhet utvecklas för hur personer som inte längre kan ta del av 

det offentliga kulturutbudet genom digital teknik ska kunna ta del av 

utbud som nu görs tillgängligt från olika kulturinstitutioner. 

 

• stärka folkbildningens roll i samhällsutvecklingen 

 

• stärka samverkan mellan studieförbunden, folkhögskolorna, 

kommunerna och kulturlivet 

 

• de läsfrämjande insatserna utvecklas genom fördjupat samarbete med 

folkbiblioteken  

 

• samarbetet fördjupas med kulturarvsaktörerna för att ta tillvara 

potentialen i kulturarvet som en del av samhällsutvecklingen 

 

• utveckla samverkan kring kompetensutveckling utifrån gemensamma 

utmaningar 

 

  



 29 

Övrig verksamhet 

jämställdhet 

Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl den 

interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den externa som 

handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt överenskommelse med 

Region Blekinge. 

• Jämställdhetsplanen ska under året revideras. 

Festival Spezial 

Festival Spezial är en kulturfestival som vill sätta fokus på kultur för alla, speciellt 

för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är 

”spindeln i nätet” med de andra regionala kultur-institutionerna, kommunernas 

fritidskonsulenter m fl som samarrangörer.  

I samband med Festival Spezial kommer en fortbildningsdag för enhetschefer och 

kulturombud inom Funktionsstödsförvaltningen att genomföras, tanken är att den ska 

inspirera och motivera till fler kulturella aktiviteter. 

• Festival Spezial genomförs med en festivaldag 24 april. 

• En fortbildningsdag arrangeras 23 april. 

KulturCrew  

KulturCrew är ett treårigt projekt med huvudsyfte att utöka ung delaktighet inom 

kultur och hitta verktyg för detta samt att fler unga i kommunen ska ta del av kultur. 

Målgruppen är elever i grundskolans år 4-9 och gymnasieskolan. Kulturcrew ska 

drivas i samarbete med andra regionala kulturorganisationer och omfatta Blekinge 

och Kronoberg. Projektet finansieras med anslag från de två regionerna. 

Bildningsförbundet är projektägare, en särskild projektplan finns upprättad och 

projektet går nu in på sitt tredje och sista år.  

Under året kommer frågan om fortsättning av verksamheten att slutföras. 

kulturplan 2022-2025 

Under 2020 kommer Region Blekinge att formulera en ny kulturplan för perioden 

2022-2025. Ett avsnitt i kulturplanen handlar om folkbildning men formerna för hur 

detta ska arbetas fram är ännu inte klara.  

Många andra avsnitt av kulturplanen berör Bildningsförbundets medlemmar varför 

processen behöver följas noga. 

• Kulturplanen tas upp på vårens kollegium. 
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Styrelsens budget 2020 
alla belopp avrundade till tusental kronor 

 

 budget 2020  utfall 2019 

Verksamhet Intäkt Kostnad Res.  Intäkt Kostnad Res. 

           

Kansli 3 132 2 997 135  3 156 2 837 317 

Årsmöte 8 25 -17  8 0 8 

Styrelse/revisorer  124 -124  0 104 -104 

Egna kurser o konf.     79 94 -18 

Opinionsbildning        

Årets Blekingebok  5 -5     

Kultur i vården 300 300 0  207 207 0 

Förmedlade arr. 770 750 20  572 556 16 

Amatörstöd teater 100 100 0  33 33 0 

Arrangörsstöd 

teater 520 520 0 

 

492 492 0 

Skolteater 2 700 2 650 50  2 136 2 090 46 

Skolscen Sydost 250 250 0  227 227 0 

Festival Spezial 50 50 0  0 0 0 

KulturCrew 590 590 0  497 497 0 

Teater f äldre     0 32 -32 

        

Resultat 8 420 8 361 59  7 405 7 168 255 
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Statistik 
 

Kultur i Vården 
 

Förmedlade arrangemang för Kultur i Vården i Blekinge 

 

Kommun o plats  Antal arr 

 

Karlskrona kommun 

af Klint Servicehus/Utkiken träffpunkt 3 

Träffpunkt Bryggan  3 

Annagården avd 1 & 2  3 

Björkbacken dagcentral träffpunkt 2 

Björkhaga servicehus  4 

Eklidens servicehus  4 

Elinebergs servicehus träffpunkt 3 

Fredriksdals servicehus träffpunkt 3 

Fregattens servicehus träffpunkt 3 

Fridlevstad servicecenter träffpunkt 2 

Hammarbygårdens servicehus träffpunkt 3 

Handelsträdgården  3 

Kungshöjden, Gläntan  2 

Ljungskär, vån 2 Gullberna 3 

Lövgrund, Gullberna  3 

Möllebergs servicehus  3 

 Pantern/Gullvivan/Solrosen 4 

Skogsgläntan träffpunkt  3 

Träffpunkt Jämjö  3 

Tvegölja 1 + 2 Gullberna  3 

Vedebylund  3 

Vitus Elena  3 

Mobila Nättraby  2 

Mobila Stengöl  2 

Mobila Skrävle  2 

Mobila Lyckeby  2 

Mobila Fågelmara  2 

Mobila Hasslö  2 

Mobila Sturkö  2 

Mobila Långö  2 

Summa  82 

Summa arr  82 (122) 

 

Ronneby kommun 

Backens servicehus  4 

Björklidens servicehus  4 

Elsas dagcentral  4 

Espedalen  4 

Hammerlinsväg  4 

Lindebo servicehus  4 
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Olsgården servicehus  4 

Vidablicks låghus 1-3  4 

Ågårdsbo  3 

Ålycke servicehus  4 

FS  

Oden  7 

Persborgshuset  7 

Summa  14 

Summa arr  53 (51) 

 

 

Karlshamns kommun 

Östralycke servicehus  5 

Asarums träffpunkt  4 

Mariegårdens träffpunkt  5 

Gustavsborgs dagcentral  5 

Björnabackens träffpunkt  4 

Ekdungen  4 

Eklundens träffpunkt  5 

Mörrums träffpunkt  4 

Summa arr  36 (41)  

 

 

Sölvesborgs kommun 

Slottsgården  4 

Falkalyckan  4 

Gerbogården  4 

Svalan  4 

Ängsgården  4 

Tärnan  4 

Summa arr  24 (20)  

 

 

Olofströms kommun 

Västralid*  9 

Ekbacken  9 

Kyrkhults dagcentral*  9 

Jemsegårdens servicehus  9 

Klinten/Folketshus Entré  9 

Brännaregården /östr.området dagcentral 9 

Peter Pan  5 

Summa arr  59 (62)  
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Förmedlade kulturprogram 

Ensemble/artist Program Antal arr 

Embla dans & teater Vilja Växa (FS) 2 

Henrik & Alexandra  

Murdock Tvenne Hjärtan (Äf) 12 

Isac Adolfsson Medverkan – Nobelfest (Äf) 1 

Anna Hörjel &  

Alexander Krohn  Lera & måleri 12 

Momsteatern Tårtan 1 

 

Förmedlade kulturprogram med produktioner från Musik i Blekinge 

Ensemble/artist Program  Antal arr 

Sabina Henriksson &  

Gert Olsson Året runt i ton & bild 20 

Hans-Åke Andersson &  

Linda Elaine Byman Jukebox 15 

Clas Kristiansson &  

Sara ”Zukie” Lundberg Taube – tolkning och tradition 15 

Gustav Bäcklin Från Sverige till Amerika 15 

Ingvar Örner &  

Camilla Åström  Secken blandning 30 

Jan Arvidsson & 

Göran Löwenrot Nära dig – Björn Afzelius 30 

Hans Alerstedt Sven-Ingvars och jag 15 

Örjan Hjort &  

Christer Ågren Så’nt är livet 15 

Ida & Evelina Sångpärlor från förr 30 

Hans & Kjell anstränger sig – å det svängigaste 30 

Pia & Christel Sånger som berör 15 

Jonas & Mats Skomakarens sånger 15 

Leif Egefur Från Bellman till Beatles 9 

(plus 6 spelningar på sjukhus) 

 

  261 (267) 

 

Sammanlagt antal förmedlade kulturprogram 

inom Kultur i vården   282 (307)  
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Scenkonst för barn i grundskolan (6-15 år) läsåret 18-19 
       

   Antal   Totalt   

Kommun Produktion Målgrupp förest. Publik  antal elever  Procent 

Karlskrona     146 8 003       7 960     101% 

Det farligaste 4:e teatern åk 7 16 864    

Jag är! 

Ölands Dramatiska 

Teater åk 8 17 918    
Komma ut Sternulfs nöje åk 9 18 828   
Typiskt Typisk Regionteatern  åk 6 17 940   
Svärdfisken Byteatern/Riksteatern åk 6 10 575   
Bortbytingen Regionteatern  åk 3 8 770   
Skönheten och odjuret Teater Imba åk F-5 10 623   
Vem tar hand om 

hösten Byteatern F 20 460   
Pudlar och Pommes Teater 23 åk F-2 20 1150   
Biet i huvudet Riksteatern åk 4-5 10 875   

       

       

Ronneby     49 3 456       3 647     95% 

Typiskt Typiskt 

Regionteatern Blekinge 

Kronoberg  åk 4-6 12 1140   

Bortbytingen 

Byteatern / 

Regionteatern  åk 3 4 383   
Spegla mig Riksteatern åk 9 5 319   
Att Bossa en Bitch Unga Roma åk 9 3 312   
Vår version av 

Skönheten och odjuret Teater Imba åk 2 5 366   
Vem tar hand om 

hösten Byteatern F-klass 10 310   
Before Månteatern åk 7 3 233   
Pudlar och Pommes Teater 23 åk 1 7 393   

       

       

Karlshamn     59    3 795           3 514     108% 

Spegla mig! Riksteatern åk 8-9 11 606   

Komma ut! Oskar Sternulf åk 8-9 3 130   

Bortbytingen Regionteatern/Byteatern åk 5-6 9 724   

Skönheten och odjuret Teater Imba åk 3-4 10 673   
Vem tar hand om 

hösten? Byteatern F 9 263   
Pudlar och Pommes Teater 23 åk F-2 10 563   
Att boss en bitch Unga Roma åk 7 4 362   
Biet i huvudet Riksteatern åk 3-4 3 474   
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Bild från Måntornet, en 

förskoleföreställning från 

Ölands Dramatiska Teater  

  

Olofström     18    1 350           1 441     94% 

Svärdfisken Byteatern  2 138    
Bortbytingen Regionteatern  

 
1 89 * Skulle ha setts 

av 459 elever men 

ställdes in pga 

sjukdom. 

 

Typiskt Typisk Regionteatern  3 291   

Pudlar och pommes Teater 23 f-kl - åk 3 6 av 10 372 220 missade  

Bossa en bitch Unga Roma åk 7-8 4 312   

Seek and Hide Teater De Vill åk 9 2 148   

       

       

Sölvesborg     21    1 630           1 900     86% 

Bortbytingen Regionteatern/Byteatern åk3 4 280   

Bortbytingen  åk 4-6 6 457   

Vem tar hand om hösten Byteatern F 8 446   

Pudlar och Pommes Teater 23 åk 1-3 3 447   

       

Typiskt typisk utgick så 567 elever missade sin föreställning     

       

       
TOTALT 

BLEKINGE     293 18 234     18 462     99% 

       

       



 36 

Scenkonst för gymnasieelever läsåret 18-19 
 

 

  

  
Antal 

förest. 

 
Totalt 

antal 

elever 

 

Kommun Produktion Publik  

Karlskrona  14 1308 2 493  
Sagan om Sverige Helsingborgs stadsteater 3 210   

Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 2 300   

Jag är! Ölands Dramatiska Teater 1 70   

Komma ut Sternulfs nöje 7 340   

Balladen om Nygatan 8 Regionteatern 1 388   

      

      

Ronneby  4 390 982  
Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 1 150   

Att bossa en bitch Unga Roma 2 190   

Komma ut Sternulfs nöje 1 50   

      

      

Karlshamn  2 300 1200  

Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 2 300   

      

      

Olofström  3 360 500  
Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 1 150   

Balladen om Nygatan 8 Regionteatern 1 150   

Komma ut Sternulfs nöje 1 60   

      

      

Sölvesborg  2 160 670  
Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 2 160   

      

      
TOTALT 

BLEKINGE   25 2 518 5 845 43% 
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Scenkonst för barn i förskolan (3-5 år) läsåret 18-19 

  Antal 

förest. 

 

Kommun Produktion Publik 

Karlskrona   60 2 385 

Vem? Månteatern 6 210 

Måntornet Ölands dramatiska teater 10 500 

Räven i den kolsvarta natten Teater Pero 4 225 

Från himmelens topp… Ölands dramatiska teater 12 460 

Väsen Teater 23 4 140 

Från himmelens topp… Ölands dramatiska teater 14 430 

Petter och hans fyra getter Teater Tummeliten 10 420 

    

    

Ronneby   10 409 

Vem? Månteatern 4 120 

Skatten i skogen Teater Allena 2 60 

Färgerna Buller & Breja 4 229 

    

    

Karlshamn   29 1 305 

Skatten i Skogen Teater Allena 6 182 

Räven i den kolsvarta natten Teater Pero 6 363 

Petter och hans fyra getter Teater Tummeliten 8 320 

Skatten i Skogen Teater Allena 3 120 

Färgerna Buller & Breja 6 320 

    

    

Olofström   3 158 
Petter och hans fyra getter Teater Tummeliten 3 158 

    
    

Sölvesborg   12 480 

Från himmelens topp… Ölands Dramatiska Teater 6 240 

Petter och hans fyra getter Teater Tummeliten 6 240 

    

    

TOTALT BLEKINGE   114 4 737 
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