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Styrelsen för Blekinge Läns Bildningsförbund överlämnar 
verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2020 till 
årsmötet. 

 

2020 – ett mycket särskilt år  

Att överhuvudtaget tänka tanken att skriva något om verksamheten 2020 utan att ta 

med pandemin med Covid-19 och alla de olika besked och restriktioner som varit 

under året låter sig inte göras. 

När de första sjukdomsfallen inträffade var det nog ingen som med någon 

trovärdighet kunde förutse vare sig omfattningen eller längden på pandemin. Att vi 

nu, ännu ett år senare, fortfarande är påverkade av sjukdomen tedde sig otroligt, 

alltså inte möjligt att tro. 

Bildningsförbundets verksamhet, som i stor utsträckning bygger på möten mellan 

människor, fick plötsligt helt nya förutsättningar och även om vi under året utvecklat 

vår förmåga till digitala möten så är det inte riktigt samma sak. 

Våra interna möten i styrelse och AU med mera gick väl an efter vissa 

inkörningsproblem men att uppfylla våra regionala uppdrag med att förmedla 

scenkonst och kultur till skolor och inom kultur-i-vården lät sig inte göras när man 

stängde äldreboenden för besök och skolorna inte släppte in utomstående, mera om 

detta under respektive verksamhetsavsnitt men det var mycket som fick ställas in och 

skjutas upp. 

När det gäller våra medlemsorganisationer så var det gemensamma fältropet ”Vi 

ställer inte in – vi ställer om!”. Mycket gick också att ställa om, inte minst vad gällde 

kulturprogramverksamheten men det är nog så att mycket av gruppverksamheterna 

gick i stå. Det visar sig också nu när verksamhetsstatistiken för 2020 ställs samman.  
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Många anslagsgivare insåg också att 2020 inte var ett år som andra utan fattade 

beslut om att inte ta hänsyn till årets verksamheter vid kommande 

anslagsfördelningar, en klarsyn vi uppskattar. 

Utmaningen för oss alla i folkbildningen blir när pandemin så småningom är över att 

dels ta med erfarenheter och kunskaper om digital verksamhet in i det ”nya 

normala”, dels återvinna de deltagare vi inte kunnat möta under förra året. 

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. 

 

Karlskrona den xx februari 2021 

 

Per-Inge Bäck Lars Karlsson  Elaine Lindeborg 

Björn Mikmar Tomas Svensson Malin Novén 

Magnus Lundmark  Hanna Björk  Eva Granstedt 

Liz Sandgren 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 2020 var kallat och planerat till den 16 april. Av väl kända skäl nödgades 

styrelsen besluta att skjuta upp årsmötet. Det avhölls till slut digitalt den 9 

september. 

 

Vid genomfört upprop fanns 33 deltagare närvarande varav 17 ombud och 14 

röstberättigade medlemmar av styrelsen tillsammans representerande 12 

medlemsorganisationer. Det var faktiskt större representation än vid föregående års 

fysiska möte. 

 

Styrelsen har träffats 5 gånger under året där man från maj och framåt övergick till 

att hålla digitala möten i såväl styrelse som arbetsutskott. 

De gemensamma mötena med styrelser och arbetsutskotten i Kronobergs och 

Kalmars Läns Bildningsförbund har inte kunnat genomföras på ett meningsfullt sätt i 

år med tanke på restriktionerna. 

Arbetsutskottet har sammanträtt 5 gånger och därutöver har presidiet träffats. 

 

Några frågor har dominerat styrelsens arbete under året; pandemin, naturligtvis, och 

erfarenhetsutbyte kring denna, etik- och kvalitetsfrågor, inte minst mot bakgrund av 

händelserna på Järva-fältet i Stockholm och Region Blekinges översyn av 

anslagsfördelningen till studieförbundens regionala 

verksamhet. 

 

I samband med årets första styrelsemöte var Region 

Blekinges Kultur- o Bildningsnämnd inbjuden för att 

samtala kring dels statens syften med anslagen till 

folkbildningen, dels Region Blekinges övergripande 

utvecklingsmål. Det blev spännande samtal med 

ömsesidiga insikter om möjligheter och ambitioner. 

Avsikten var att följa upp träffen under året men 

möjligheten uteblev med tanke på pandemin. 

 

Med anledning av de uppmärksammade händelserna 

på Järva-fältet där studieförbunden utsatts för ekonomiska 

brottslighet med felaktig verksamhetsrapportering som följd skulle ett 
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seminarium kring riskfaktorer i verksamhetsrapportering för alla medarbetare i 

studieförbunden arrangerats i mitten av mars, när restriktionerna fick genomslag 

varför det fick ställas in. 

Ett eget ärende som ledde till strykningar och förslag om omfördelningar av 

regionala anslag inträffade i Ronneby där Ibn Rushd och ABF upptäckte 

dubbelrapportering av verksamheten och tillsammans redde ut vad som gått fel. 

Bildningsförbundet föreslog därefter en omfördelning av anslag till Region 

Blekinge. 

 

Region Blekinges Kultur- o Bildningsnämnd tog under året initiativ till en översyn 

av hur fördelningen av medel till studieförbundens distriktsorganisationer går till och 

till att ta fram förslag på en ny modell. Uppdraget gick till en extern utredare, Sofia 

Lenninger, och utredningen överlämnades till nämnden i december och ska 

behandlas i dialog med Bildningsförbundet och studieförbunden under 2021. 

Under utredningen tog Lenninger kontakt med såväl studieförbunden som 

Bildningsförbundet och det gjordes också en avslutande presentation av slutsatserna. 

Det var positivt att konstatera att studieförbunden upplevde den nuvarande modellen 

som transparant och enkelt att förstå samt att det respekterade studieförbundens 

särart. Det var också positivt att flera av grunderna i modellen återfinns i förslaget 

till nytt system såsom att utgå från Folkbildningsrådets definitioner. 

En brist som påpekades i det hittillsvarande systemet är den svaga dialogen mellan 

nämnd och studieförbund, en brist vi påpekat återkommande genom åren. 

 

Överläggningen med Region Blekinge kring den regionala verksamheten i 

studieförbunden, ett led i återföring av information inför fördelningen av anslagen, 

kom inte till stånd i år heller på grund av kollisioner mellan olika möten hos 

Regionen och Bildningsförbundet. 

 

Sedan några 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.  
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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. Detta avtal uppdaterades under 2019 med redaktionella 

förändringar. 

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. 

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. 

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 2019 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.  

Under 2020 fick Bildningsförbundet en förstärkning av medel för scenkonst i skolan 

för att underlätta sammanjämkningen med liknande förutsättningar för BLB och 

MiB visavi kommunerna. 

Och sedan kom pandemin och gjorde att verksamhet som var beställd, planerad och 

turnélagd med kort varsel fick läggas om. Det handlade om att skjuta upp, erbjuda 

digitala lösningar m m, ofta i olika omgångar då förutsättningarna från skolornas 

sida varierade och förändrade sig över tiden. 

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.  
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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.  

De traditionella fysiska mötena och samlingarna fick i år stå tillbaka för digitala 

varianter. 

Arrangörsstöd 

Bildningsförbundet har behandlat 32 ansökningar om förlustbidrag. Eftersom 

pandemin har gjort att vissa planerade föreställningar inte har kunnat genomföras så 

har förlustbidrag enbart utbetalats till 24 arrangemang. 313 838 kr har gått till de 24 

föreställningarna med en bruttokostnad på cirka 516 000 kr. Ett extra högt stöd har 

tillfälligt utbetalats pga restriktionen om enbart 50 personer i publik. 191 976 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 

Amatörstöd till amatörteaterproduktioner har i år gått ut med 73 000 kr vilket är mer 

än en fördubbling jämfört med fjolårets 33 000. Det får ses som en positiv 

utveckling. 

Teaterföreningarna 

Bildningsförbundets samverkan med Riksteatern Blekinge och länets fyra 

teaterföreningar samt Ronneby Folkteaters Riksteaterutskott har fortsatt under 2020 

främst genom att funktionären med ansvar för kulturfrågor har fungerat som 

scenkonstkonsulent för dessa.  

Dans och teater i skolan 

Samverkan mellan länets fem kommuner och Bildningsförbundet för samordning 

och inköp av skolteater har pågått även under 2020.  

Vi fick under året ett extra projektanslag för att stödja en jämkning av vårt stöd till 

scenkonst i skolan jämfört med Musik i Blekinge som arbetar på ett annorlunda sätt 

både med ett annat sätt att forma utbudet men även med andra subventionsnivåer. 
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Verksamheten med teater och dans till skolorna har naturligtvis som så mycket annat 

störts av pandemin och restriktioner på grund av den. Det har varit olika 

förutsättningar över tid, förutsättningar som dessutom har ändrats med korta varsel. 

Flera olika alternativ användes under året både vad gällde att skjuta upp 

föreställningar till kommande terminer och att göra digitala föreställningar. 

Det gjorde att mycket tid fick ägnas åt att planera och planera om både gentemot 

mottagande skolor och levererande teatergrupper. Vi fick också hitta en formel som 

gjorde att Bildningsförbundet inte tecknade kontrakt med grupper som kommunerna 

sedan nekade att ta emot. 

Bildningsförbundet har förmedlat 157 (293) föreställningar till grundskolan och 21 

föreställningar 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 19-20 visar att 9 446 elever i grundskolan har sett 

skolteater/dans vilket ger 51% täckning. I år har vi alltså inte nått upp till målet att 

alla elever ska få se en scenkonstföreställning varje läsår, men ambitionen fanns där 

och föreställningar till alla elever har varit bokade men tyvärr har pandemin satt 

stopp och gjort att många turnéer har fått ställas in. 

På gymnasiet är det något svårare, under läsåret kunde vi förmedla scenkonst till 1 

651 gymnasieelever, vilket innebär att ca 30% av länets gymnasielever kunde se en 

föreställning. Även till gymnasiet har fler föreställningar varit bokade men har varit 

tvungna att ställas in. 

Samtliga skolteaterombud har frikort till riksteaterföreningarnas alla arrangemang. 

Skolscen Sydost  

Skolscen Sydost 2020 planerades redan från början på ett annorlunda sätt då 

Ronneby kommun beslutat dra sig ur det medarrangörsskap Ronneby Kulturskola 

stått för. Bildningsförbundets styrelse beslöt därför stå för arrangemanget för att 

skapa rådrum för att se förutsättningar och möjligheter till en långsiktig lösning. 

När sedan pandemin slog till förändrades förutsättningarna en gång till. Länge 

arbetades med ett fysiskt arrangemang och reservplaner med olika digitala lösningar. 

Slutligen blev det ett helt digitalt arrangemang och presentationer av de olika 

produktionerna samlades på skolscensydost.se, en speciellt byggd hemsida för 

Skolscen Sydost. 

I den uppkomna situationen får vi konstatera att det var ett framgångsrikt 

arrangemang och de som jobbade med arrangemanget löste det på ett strålande sätt. 
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Under året fortsatte också diskussionerna om hur Skolscen ska arrangeras post-

pandemin, både vad gäller medarrangörer, tid o plats samt fysiska respektive digitala 

former. Det är möjligt att det kommer att bli ett ordentligt omtag vad gäller Skolscen 

Sydost. 

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.  

 

”Lera och måleri i vården” där bildkonstnären och pedagogen Anna Hörjel i 

samarbete med krukmakaren Alexander Krohn erbjöd personal och de boende att 

gemensamt skapa en stor tavla inleddes under föregående år, 2019. Aktiviteten 

kunde trots allt slutföras under året och nu finns det 

fyra stora och vackra tavlor som pryder väggarna på de 

fyra boenden i länet, som var med. 

 

Mycket av verksamheten i kultur i vården fick finna 

nya och annorlunda former under året och var det något som var genomgående så 

var det förändring. Mer eller mindre hela tiden förändrades förutsättningarna för att 

genomföra verksamhetens om ju i stor utsträckning handlar om att arrangera 

kulturprogram på plats på boenden och träffpunkter. Detta kom i princip att vara 

omöjligt under 2020 vi kastades mellan hopp och förtvivlan under året. 

I samarbete med Musik i Blekinge försökte Bildningsförbundet finna andra former 

för verksamheten, former som gick att använda även under de restriktioner som 

fanns inom äldreomsorgen med besöksförbud och helt stängda boenden  

 

Tillsammans med Musik i Blekinge planerade Bildningsförbundet den traditionella 

Utbuds- och inspirationsdagen i april på Lokstallarna i Karlshamn, men den fick ju 

ställas in på grund av rådande pandemi.  
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Vi har ju också ett väl fungerande samarbete med Musik i Blekinge kring att turnera 

med spelningar i våden och här planerades 165 föreställningar för våren 2020 men 

blott hälften, 86 spelningar hann genomföras, innan dörrarna stängdes för kultur i 

vården. 

 

I Bildningsförbundets regi skulle 10 musikteaterföreställningar ges, ”Tvenne 

hjärtan” med Alexandra och Henrik Murdock, till äldreomsorgen i länet. Inte heller 

detta hanns med att genomföra innan restriktionerna infördes. Dock gjordes en 

inspelad variant av föreställningen, varefter information och länkar skickades ut till 

länets alla boende för att göra föreställningen tillgänglig. Inspelningen skedde i 

Musik i Blekinges inspelningsstudio som snabbt upprättades i Blekingesalen. 

Ännu ett samarbete med Musik i Blekinge skedde med Scenkanalens 

”Musikstunden”, där information om programmet skickades till länets äldreboenden 

och bad dem inkomma med önskemål på musik, som sedan spelades upp i 

direktsändning. 

 

Blekinge Läns Bildningsförbund började också samarbeta med Marinens Musikkår. 

Bildningsförbundet stod för logistik, turnéscheman och transportkostnader och 

Musikkåren för musiken. De delade upp sig i mindre grupper och spelade utomhus 

för boenden i Blekinge. 

Detta initiativ blev mycket uppskattat och fick också väl förtjänt uppmärksamhet i 

media. Det ledde också att vår medarbetare Annika Fagerberg tillsammans med 

kåren fick Blekinge Läns Tidnings kulturpris, för övrigt delat med bland andra 

Studieförbundet Vuxenskolan som prisades för sina digitala kulturprogram. 
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Under sommaren hade två boende en gemensam utomhusfest och Blekinge Läns 

Bildningsförbund ordnade så att de också fick musikunderhållning. 

 

Hösten 2020 öppnade boendena i Karlskrona upp inom Äldreförvaltningen och 

mycket snabbt schemalades 64 spelningar, 32 av dessa skulle vara julkonserter. Av 

dessa 64 speltillfällen hann 6 genomföras innan dörrarna stängdes ytterligare en 

gång. 

För att skapa ett alternativ kontaktades skolor i närheten av äldreboenden, för att 

kunna få skolbarn att sjunga julsånger utanför boenden. Tyvärr var det inte så lätt 

som önskat eller förväntat. En skola, Friskolan Svettpärlan, var den skola som ville 

göra detta. Där fanns inga tveksamheter och eftersom det finns fyra boenden i 

närheten av skolan, så var det dessa fyra som fick julsånger framförda av barnen. 

 

Projekt Slöjdcafé med guldkant planerades i slutet av året i syfte att skapa en 

aktivitet som kunde vara uppsökande. Slöjdcafé är ett samarbete mellan Blekinge 

Läns Bildningsförbund och Slöjd i Blekinge och projektet är beviljat och finansierat 

och kommer att genomföras så snart de tär möjligt. Syftet är att äldre personer ska 

ges möjlighet att mötas och slöjda tillsammans med professionella handledare. Vi 

hoppas att kunna bryta isoleringen från pandemin hos personer som under lång tid 

inte kunnat ta del av aktiviteter och social samvaro. 

 

Vanligtvis håller Bildningsförbundet 4 nätverksträffar med kulturombud som 

representerar Blekinge läns Äldreomsorg. 2020 har det endast varit 2 gånger som vi 

har träffats på grund av rådande omständigheter. Utöver detta nätverk så är 

Bildningsförbundet representant i det nationella KIV-nätverket som träffas en gång 

per år vilket i år blev digitalt.  

 

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.  
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Totalt genomfördes 28 (114) föreställningar i länet för barn i åldersgruppen 3-5 år. 

Man nådde 403 barn. Det var, om det varit normalt, ett katastrofalt år. Förklaringen 

är naturligtvis pandemin som gjorde att förskolorna stängde för besök, man tog helt 

enkelt inte emot några föreställningar. 

Det var däremot många föreställningar som flyttades framåt i tiden och utmaningen 

under 2021 blir att genomföra de uppskjutna föreställningarna samtidigt som det 

ordinarie utbudet ska genomföras. 

Festival Spezial 

Festival Spezial 2020 planerades och skulle ha genomförts i maj 2020, vilket blev 

uppskjutet och förhoppningarna är att det ska kunna genomföras hösten 2021 istället. 

Samarbetspartners är Musik i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Konst i Blekinge, 

Biblioteksutvecklingen, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Riksteatern i Blekinge, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Filmregion sydost, Kulturskolan Karlskrona, 

Karlskrona Kommun. 
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Projekt KulturCrew 

Det treåriga projektet KulturCrew har framgångsrikt avslutats under året. 

Kulturcrew, som så mycket annat, fick hitta nya vägar under året men med hänsyn 

till omständigheterna var det ett tredje år som, precis som avsett, lade grunden för en 

fortsättning i den reguljära verksamheten.  

En av slutsatserna som dragits under projektet har varit att det krävs en samordning, 

en samordning av en sådan omfattning att den inte ryms inom de tjänster som i 

dagsläget riktar sig till scenkonst i skolan. 

Lösningen blev att inom Musik i Blekinges organisation hitta en medarbetare som 

kunde ta ansvaret för att driva KulturCrew vidare. 

Vi kan konstatera att det fanns ett behov av att jobba med de här frågorna i skolorna, 

det fanns ett intresse hos eleverna och det gick att göra detta tillsammans med andra 

regionala kulturverksamheter.  

Bildningsförbundet har varit projektägare och samarbetspartners har varit Filmregion 

Sydost, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Riksteatern Blekinge, Riksteatern 

Kronoberg, Musik i Blekinge och Musik i Syd.  

Ingela Gånedahl har varit 

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 då 

projektet omfattat såväl 

Blekinge som Kronoberg 

även om verksamheten 

nu löper vidare på egen 

hand i respektive län.  

 

 

  



 16 

Organisation 

Medlemmar 

ABF Blekinge 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

Blekinge folkhögskola, Bräkne-Hoby 

Folkuniversitetet vid Lunds universitet 

Ibn Rushd Södra Sverige 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Syd 

Litorina folkhögskola, Karlskrona 

Lunds stifts folkhögskola, Jämshög 

Medborgarskolan Region Öst 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd 

RF-SISU Blekinge 

Sensus studieförbund i Skåne Blekinge 

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 

Studieförbundet Bilda Sydöst   

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge 

Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg 

Hedersledamöter 

Fd studieombudsman Leif Håkansson, Karlshamn 

Förbundsstyrelse 

Ordförande  Per-Inge Bäck 

Vice ordförande  Lars Karlsson 

ABF  Tomas Svensson Patrik Hansson 

Studieförbundet Bilda  Magnus Lundmark Fredrik Junhammar 

Folkuniversitetet  Björn Mikmar Susanne Alpar  

Ibn Rushd Malin Novén Hazem Youness 

Kulturens Eva Granstedt Frans Sjöberg 

Medborgarskolan Paulina Sewing Annie Lovelind 

NBV Hanna Björk Johan Jönsson 

Sensus studieförbund Danne Carlson Margareta Clarén  

Studiefrämjandet Liz Sandgren  Josefin Karlsson 

SV  Elaine Lindeborg Benny Jonasson  

Folkhögskolorna  Agrita Martinsone Per Andersson 

SISU Idrottsutbildarna Per-Henrik Linderson  Emelie Olsson 

Biblioteksutveckling Kristina Hedberg Camilla Carnmo 

Region Blekinge Lena Karstensson Christel Henningsson 

 Lena Klintefors  Jan Åke Persson 

 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, Björn 

Mikmar och Tomas Svensson.  

 

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, 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 2020 

 

Intäkter Not 2020 2019 

Verksamhetsintäkter 1 7 057 041 7 309 243 

Övriga intäkter 2 48 226 95 256 

Summa intäkter  7 105 268 7 404 499 

 

 

 

Kostnader 

Verksamhetskostnader 3  -4 870 810 -4 664 596 

Personalkostnader 4 -2 276 650 -2 503 528 

Avskrivningar 5 0 270 

Summa kostnader  -6 364 459 -7 167 854 

 

Resultat före finansiella  

intäkter/kostnader  740 808 236 645 

 

Ränteintäkter/kostnader  -12 0 

 

Utdelningar kortfristiga placeringar 10 778 18 652 

 

Resultat efter finansiella poster  751 575 255 296 

 

 

Årets resultat  751 575 255 296 
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Balansräkning per den 31 december 2020 
 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 6 0 0 

Summa anläggningstillgångar  0 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar  295 834 211 240 

Skattekonto  27 942 4 546 

Förutbet. kostn., uppl. intäkt.  7 81 809 113 982 

Kortfristiga placeringar 8 2 771 383 2 760 605 

 

Kassa o bank 9 3 535 158 2 265 038 

 

Summa omsättningstillgångar  6 712 126 5 355 410 

 

Summa tillgångar  6 712 126 5 355 410 

 

 

Skulder o eget kapital 

 

Eget kapital 

Balanserat resultat   3 208 266 2 952 970 

Ändamålsbestämda medel  10 1 137 445 871 935 

 

Årets resultat  751 575 255 296 

 

Summa eget kapital   5 097 285 4 080 201 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 11 151 251 151 251 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  519 042 179 390 

Skatteskulder  -9 719 -5 273 

Övriga kortfristiga skulder 12 275 684 257 968 

Uppl. kostn., förutbet. intäkter  13 669 258 691 874 

Summa kortfristiga skulder  1 614 841 1 026 784 

 

Summa skulder och eget kapital   6 712 126 5 355 410 
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NOTER 

  2020 2019 

 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Förmedlade arrangemang, försäljning 2 690 064 2 725 344 

Regionala anslag  4 366 977 4 583 899 

Summa  7 057 041 7 309 243 

 

 

Not 2 Övriga intäkter 

Medlemsavgifter  8 000 9 000 

Kurs- och konferensavgifter  0 15 250 

Övriga intäkter  18 064 71 023 

Öresavrundning  52 -17 

Övriga rörelseintäkter  22 110 

Summa  48 226 95 256 

 

 

Not 3 Verksamhetskostnader 

Utgivna bidrag  469 778 646 688 

Arrangemang  3 258 647 3 588 748 

Styrelse, kansli  359 385 429 161 

Summa  4 087 810 4 664 596 

 

 

Not 4 Personalkostnader   

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

kvinnor (årsarbetare)  2,8 2,8 

män (årsarbetare)  0,8 0,8 

Totalt  3,6 3,6 

 

Antal uppdragstagare 

kvinnor (individer)  4 4 

män (individer)  1 1 

Totalt  5 5 

 

Löner och andra ersättningar 

styrelsen  26 603 29 420 

anställda  1 485 331 1 480 385 

Totalt löner o ersättningar  1 511 934 1 509 805 

 

Sociala avgifter enligt lag o avtal  356 904 469 752 

- pensionskostnader  118 428 135 102 
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  2020 2019 

Not 5 Avskrivningar 

Avskrivningar övriga inventarier  0 0 

Avskrivningar datorer  0 270 

Summa  0 270 

 

  2020-12-31 2019-12-31 

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 -183 544 

Årets avskrivning   0 0 

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  45 194 45 592 

Övr förutbetalda kostnader  36 615 68 390 

Summa   81 809 113 982 

 

 

Not 8 Kortfristiga placeringar  Bokfört värde Marknadsvärde 

Ethica Obligation Ut  2 066 916 2 148 636 

Räntefond  704 468 638 130 

Summa  2 771 383 2 786 766 

 

 

  2020-12-31 2019-12-31 

Not 9 Kassa o bank 

Kassa  0 0 

Bank  3 535 158 2 265 038 

Summa  3 535 158 2 265 038 

 

Not 10 Ändamålsbestämda medel 

Amatörteaterstöd  186 672 159 672 

Arrangörsstöd, scenkonst  384 082 187 136 

Skolteaterstöd  113 067 200 445 

Kultur i vården  453 624 231 805 

KulturCrew  0 92 877 

Summa  1 137 445 871 935 
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  2020-12-31 2019-12-31 

Not 11 Övriga skulder 

Regionalt kulturutv. stöd  151 251 151 251 

Summa   151 251 151 251 

 

 

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 

Momsavräkning  189 623 173 477 

Skatter anställda  43 287 41 413 

Avräkning soc. avgifter  42 774 43 078 

Summa  275 684 257 968 

 

 

Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 

Soc avg semesterlöneskuld  103 306 112 451 

Semesterlöneskuld  340 519 366 223 

Övr. upplupna kostnader  225 050 213 200 

Summa  669 258 691 874 
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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 

medlems-organisationernas 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  
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Regionalt arbete 

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall 

Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom  

- 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 2021 

 

Medlemsuppdrag 

 

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2021 

• 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 för i första hand studieförbundens medarbetare 

men även för kommunala och regionala beslutsfattare 

- arrangera erfarenhetsutbyte vad gäller internkontroll 

- ha etik- o kvalitetsfrågor som en stående punkt på styrelsen 

 

• utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att 

- 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. Denna kulturplan har förlängts 

och gäller också under 2021 då en ny plan ska antas. 

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  

- en ny organisation för Skolscen Sydost kommer att formas. Målet är ett 

fysiskt arrangemang den 19-20 oktober men beredskap finns för ett 

digitalt genomförande.  

 

• 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. 

- En fortbildnings/inspirationsdag med tema Vikten av Kultur, för chefer 

och kulturombud inom äldre- och funktionsstödsförvaltningar planeras 

genomföras under våren. 

- Festival Spezial, som är uppskjuten sedan 2020 kommer att genomföras 

under året. Festival Spezial bygger på ett samarbete med de inblandade 

regionala aktörerna och kommunerna för att få till stånd aktiviteter ”inför 

Festival Spezial”. 
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- För samtliga aktiviteter förbereds för alternativa genomföranden utifrån 

för stunden gällande pandemirestriktioner. Det kan bli digitala utbud, 

inspirationswebbinarier etc. 

 

 

• utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”  

- Tillsammans med Musik i Blekinge schemalägga 258 

musikföreställningar inom vård och omsorg 

- Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i 

äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.  

- Nätverksträffar kommer att genomföras både lokalt och nationellt. 

- Musikutbudet tillsammans med Musik i Blekinge kommer att riktas till 

äldreboenden, träffpunkter, vissa kommuners dagliga verksamheter och i 

viss utsträckning psykiatri och sjukhus. 

- Projektet ”Café med Guldkant” i samarbete med Slöjd i Blekinge som 

planerades under 2020 där kulturarbetare kommer att vara ute på 

träffpunkter för att inspirera, motivera och vara behjälplig till ett aktivt 

skapande för personer, vilka under pandemin i stor utsträckning isolerats 

socialt. 

-  

 

• 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 
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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.  

- Festival Spezial, som är uppskjuten sedan 2020 kommer att genomföras 

under året. Festival Spezial bygger på ett samarbete med de inblandade 

regionala aktörerna och kommunerna för att få till stånd aktiviteter ”inför 

Festival Spezial”. 
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Styrelsens budget 2021 
alla belopp avrundade till tusental kronor 

 

 budget 2021  utfall 2020 

Verksamhet Intäkt Kostnad Res.  Intäkt Kostnad Res. 

        

Kansli 3 147 3 033 113  3 239 2 524 714 

Årsmöte 8 25 -17  8 0 8 

Styrelse/revisorer 0 124 -124  0 43 -43 

Egna kurser o konf. 0 0 0  0 6 -6 

Opinionsbildning 0 0 0  0 0 0 

Årets Blekingebok 0 5 -5  0 0 0 

Kultur i vården 300 300 0  300 78 222 

Förmedlade arr. 770 750 20  250 243 7 

Amatörstöd teater 100 100 0  100 73 23 

Arrangörsstöd 

teater 520 520 0 

 

562 365 197 

Skolteater 3 200 3 150 50  2 525 2 488 37 

Skolscen Sydost 250 250 0  72 72 0 

Festival Spezial 50 50 0  0 0 0 

        

Resultat 8 345 8 307 37     
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Ronnebygatan 2 

371 32  KARLSKRONA 

tel. 0455-30 51 40 

www.blb.k.se 

http://www.blb.k.se/

