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Styrelsen för Blekinge Läns Bildningsförbund överlämnar 
verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2021 till 
årsmötet. 

 

2021 – nej, vi var inte igenom 

Många tänkte ju att om vi bara tar oss igenom 2020 så ska väl pandemin vara över. 

Så blev det ju inte. 

2021 blev i stället året där vi kastades mellan hopp och förtvivlan i mycket utav 

verksamheterna. Studieförbunden i synnerhet har brottats med svårigheter att 

genomföra sina verksamheter. 

Men utmaningarna har också tagit fram det som ofta lyfts fram som en särskild 

kvalitet i folkbildningen – att hitta lösningar. 

Mycket arbete har ägnats åt att hitta andra vägar än de traditionella att bedriva 

verksamheten på. Den digitala kompetensen har vuxit på ett sätt som inte hade hänt 

om inte pandemin funnits, det måste vi erkänna. 

Samtidigt har ett genomgripande utvecklingsarbete vad gäller kvalitet och 

verksamhetskontroll genomförts. Det är en effekt av de bedrägerier som 

studieförbunden på Järvafältet utsattes för och som uppenbarade brister i system och 

rutiner i studieförbundens rapporteringar och verksamhetskontroller. 

Detta var också nödvändigt även om det varit ett svårt arbete, både att ta till sig 

bristerna och att göra något åt dem i en självprövning. 

Detta till trots har det genomförts verksamhet – både i våra medlemmars verksamhet 

och i Bildningsförbundet. 

Törs vi tänka att vi under 2022 kan uppnå någon form av det ”nya normala”? 
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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 24 mars 2022 

 

Per-Inge Bäck Lars Karlsson  Elaine Lindeborg 

Björn Mikmar Tomas Svensson Malin Novén 

Magnus Lundmark  Hanna Björk Siv Ohlsson 

Liz Sandgren Camilla Bengtsson  Sanna Silfros Erlander 

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 2021 blev även det ett digitalt möte via Teams och det återspeglade de 

ändrade förutsättningar som gällde beroende på pandemin och myndigheternas 

riktlinjer med anledning av detta. 

Vid genomfört upprop fanns 38 deltagare närvarande varav 16 ombud och 11 

röstberättigade medlemmar av styrelsen tillsammans representerande 8 

medlemsorganisationer.  

 

Styrelsen har träffats 7 gånger under året och arbetsutskottet 5 gånger. Under hela 

året har det varit digitala möten i såväl styrelse som arbetsutskott. 

 

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. 

Det kan konstateras att utfallet av de särskilda granskningarna under 2020 av åren 

2017-19 i Blekinge resulterade i att det i Blekinge ströks strax över 3 000 

studietimmar av de cirka 740 000 studietimmar studieförbunden rapporterade under 

de tre åren, mindre än en halv procent. Det fanns alltså inga större felaktigheter i 

verksamheten i vårt län. 

 

Andra återkommande ämnen i styrelsens etiska diskussioner har varit anordnarskapet 

och samarbete med andra organisationer än studieförbundens medlemsorganisationer 

eller grundare. Syftet har varit att genom transparens och utbyte av informationer 

undanröja risker för dubbelrapportering och att ifrågasatt verksamhet byter 

samarbetspartner.  

 

Styrelsens möten har visat sig vara ett bra forum att diskutera och undanröja risker 

för felaktigheter och tveksamheter i studieförbundens verksamhet.  

 

I år kunde vi till slut, under en lättnad i restriktionerna, genomföra det gemensamma 

styrelsemötet med styrelserna för Kronoberg och Kalmar läns bildningsförbund 

Sammanträdet inleddes med gemensamt program för styrelserna med Lisa Moreaus 

kring "Att leda en tillitsbaserad idéburen organisation med fokus på kvalitet och 

uppföljning". 
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Bildningsförbundet fick ett särskilt uppdrag av Kultur- o Bildningsnämnden i april 

att kontrollera om Ibn Rushd i Blekinge brutit mot jämställdhetsperspektivet enligt 

Regional kulturplan 2018-2021 med återrapportering före beslut om fördelning av 

anslag till studieförbundens regionala verksamhet. 

Efter en granskning av verksamhetsplaner och -berättelser, statistik och texter på 

hemsidor etc för åren 2018-19 2020 kom styrelsen fram till att man kunde uttala att 

Bildningsförbundet inte funnit att Ibn Rushd brutit mot jämställdhetsperspektivet i 

Regional Kulturplan 2018-2022. 

Det blev också nämndens beslut senare. 

 

Den översyn av hur fördelningen av medel till studieförbundens distrikts-

organisationer går till som Region Blekinges Kultur och Bildningsnämnd lät göra 

under 2020 har varit uppe på styrelsen.  

I det remissyttrande som lämnades in såg styrelsen positivt på att man behöll 

Folkbildningsrådets definitioner av verksamheten och statens syften med stödet till 

folkbildningen, samt underströk vikten av dialogen mellan studieförbunden och 

nämnden, så som det uttrycktes i utredningen att den ”kommer att berika båda parter 

vad gäller en ömsesidig förståelse”. 

Styrelsen underströk också principen om armlängds avstånd samt att det fria och 

frivilliga bildningsarbetet har ett egenvärde utöver dess påvisbara och mätbara nytta. 

Vad gäller själva fördelningssystemet hade styrelsen synpunkter vad gällde nivåerna 

på bland annat Blekingebildning, en form av grundbidrag, som byggde på att 

studieförbunden skulle uppnå vissa volymmål vilka kunde bli svåra beroende inte 

bara på studieförbundens storlekar utan även kommunernas. 

Studieförbunden hade redan under utredningstiden lämnat synpunkter om vad man 

menade vara viktigast att få med i ett bidragssystem  

- Medger stabilitet  

- Lätt att förstå  

- Rättvis och inte stimulerar till ”timjakt” mellan studieförbunden  

- Bygger tillit och respekterar armlängds avstånd  

- Att om tematiska kriterier införs, dessa inte ändras för ofta  

- Inte motverkar studieförbundens egna mål eller ligger utanför folkbildning-

ens verksamhetsområde; individens fria lärande i gemenskap med andra  

- Överensstämmer med de statliga bidragen 

 

I utredningen fanns också förslag till ett grundmotiv för Region Blekinge att stödja 

studieförbunden; 

”JAG FÖRESLÅR att Region Blekinge stödjer studieförbundens 

folkbildningsarbete som ett led i att främja den demokratiska 
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utvecklingen och för att ge ökade möjligheter till bildning och 

kompetensutveckling åt befolkning och föreningsliv i hela Blekinge. 

Demokratiaspekten är helt grundläggande för den statliga 

finansieringen av studieförbunden och bildning är ju 

studieförbundens kärnuppdrag.” 

Ur Sofia Lenningers utredning 

I det nya systemet finns också några punkter som direkt berör Bildningsförbundet; 

- dels att tillsammans med förvaltningen arbeta fram tillhörande riktlinjer och 

regler under hösten 202,  

- dels under delen ”Utvecklingsbidrag” finns en punkt som säger att 5% av 

utvecklingsbidraget sätts av som ”tematiskt samverkansbidrag (BLB leder 

samverkan)” 

I och med att Bildningsförbundet även fortsättningsvis bereder förslag till 

fördelningar fastställde styrelsen nya riktlinjer under hösten.  

 

Bildningsförbundet har också lämnat remissvar på förslaget till Regional kulturplan 

för perioden 2022-2025.  

I det underströk vi kulturens egenvärde och resonerade om folkbildningens 

deltagarkultur där mottagarens deltagande och upplevelse har ett värde liksom 

avsändarens prestation. 

Andra saker vi påpekade som kunde beskrivits bättre var civilsamhällets plats i 

relationerna med kommuner och institutioner liksom folkbildningens särart kontra de 

offentliga verksamheterna som ungdomsskolan, musikskolan etc.  

I det första sammanhanget underströk vi också studieförbundens betydelse för sina 

medlems- och samarbetsorganisationers verksamhetsutveckling. 

Vi avslutade med ”att ta fasta på vad som skrivs under avsnittet Kulturplanens 

genomförande om att ’alla invånare i Blekinge ska ha möjlighet att ta del av och 

uttrycka sig genom konst och kultur’ påminna om att folkbildningen med sina 

medlems- och samarbetsorganisationer når en fantastisk mängd blekingar och har en 

bredd och ett djup i sina verksamheter runtom i länet som saknar motstycke.” 

 

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 senast 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 sömlöst i 

verksamheten till gagn för alla inblandade. 
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Regionala uppdrag och samverkan 

Blekinge-modellen 

Diskussionen om Blekinge-modellen kom att föras vidare under 2021, dock med en 

lägre intensitet.  

Blekingemodellen regleras för Bildningsförbundet dels genom att vara en del av 

Region Blekinges villkor för regionalt verksamhetsstöd, dels med överenskommelser 

mellan Bildningsförbundet och kommunerna. 

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.  

Diskussionen handlar om att tydliggöra syfte och innehåll i verksamheten och vad 

som är respektive parts ansvar. En deldiskussion handlar om att jämka 

Bildningsförbundets verksamhet med Musik i Blekinges vad gäller musikprogram. 

Det finns dock skillnader mellan Bildningsförbundet och Musik i Blekinge vad 

gäller målgrupper och kommunernas ersättningar.  

Det högre anslag som gavs under 2020 för scenkonst i skolan fanns kvar också under 

2021. 

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 använder fortsatt de checklistor som finns 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 delvis stå tillbaka för 

digitala varianter. 

Arrangörsstöd 

Bildningsförbundet har behandlat 26 ansökningar om förlustbidrag. 405 426 kr har 

gått till de 26 föreställningarna med en bruttokostnad på cirka 838 000 kr. Ett extra 

högt stöd har tillfälligt utbetalats pga restriktionen om enbart 50 personer i publiken. 

154 000 kr har bekostat gemensam marknadsföring av scenkonstverksamheten i 

Blekinge och annat arrangörsstöd. 

Arrangörsstödet gör att arrangörerna kan satsa på smal scenkonst som inte ens 

normalt drar någon större publik.  

Amatörstöd 

Amatörstödet på 18 000 kr har gått till en amatörteaterverksamhet. Här har 

naturligtvis restriktionerna till följd av pandemin lagt en hämsko på verksamheterna. 

Teaterföreningarna 

Bildningsförbundets samverkan med Riksteatern Blekinge och länets fyra 

teaterföreningar samt Ronneby Folkteaters Riksteatersektion har fortsatt under 2021 

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 2021.  

Vi fick under året fortsatt extra resurser för en jämkning av vårt stöd till scenkonst i 

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

annat sätt att forma utbudet och med andra subventionsnivåer. 

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. 
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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 206 föreställningar till grundskolan. Årets anslag 

om 1 150 000 kr har använts i sin helhet för att subventionera dessa föreställningar 

samt omkostnader kring digital Skolscen Sydost. 

Statistiken för hela läsåret 20-21 visar att 10 541 elever i grundskolan har sett 

skolteater/dans vilket ger ca 57 % täckning. Detta beror på att pandemin gjorde att 

många föreställningar var tvungna att ställas in eller att skolorna inte kunde ta emot. 

Om alla beställda föreställningar hade kunnat genomföras så hade vi uppnått samma 

mål som tidigare år dvs att i stort sett alla elever mellan 6–16 år får uppleva en 

scenkonstföreställning varje läsår.  

Gymnasiet har haft svårt att kunna arrangera teater för eleverna eftersom 

undervisningen har bedrivits på distans under perioder. Några föreställningar har 

därför inte kunnat genomföras för gymnasiet under läsåret 20-21.  

Samtliga skolteaterombud har frikort till riksteaterföreningarnas alla arrangemang. 

Skolscen Sydost  

Skolscen Sydost 2021 blev ett helt digitalt arrangemang och presentationer av de 

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

Skolscen Sydost. 

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. 

En särskild förstudie gjordes för att studera förutsättningarna för att genomföra 

Skolscen Sydost i Karlskrona och/eller i Karlshamn, främst med tanke på 

medarrangörer och samarbetspartners samt lokaler. 

I förstudien beskrevs också olika scenarier med Skolscen på plats eller virtuellt eller 

kombinationer av båda modellerna. 
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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.  

 

Blekinge Läns Bildningsförbund schemalade 230 musikkonserter för Musik i 

Blekinge under året, till länets särskilda boenden, träffpunkter och trygghetsboenden. 

Tyvärr blev en del av dessa konserter inställda på grund av pandemi. Det 

genomfördes trots allt 140 konserter, varav 30 av dessa kunde spelas utomhus under 

sommartid. 

 

I samarbete med Musik i Blekinge så kunde länets äldre också ta del av ett stort 

digitalt kulturellt utbud. Blekinge Läns Bildningsförbund såg till att uppdatera chefer 

och kulturombud med program och länkar, som de sedan spred vidare. 

 

I Blekinge Läns Bildningsförbunds regi så gavs också 10 föreställningar av en 

mycket uppskattad föreställning som heter ”Ut! – En lyrisk resa till naturen”. Med 

hjälp av dikter, ljud och sinnliga upplevelser tar Byteaterns skådespelare Agnes 

Forstenberg med publiken till naturen. 

 

Samarbetet med skolor och förskolor, som påbörjades 2020, fortsatte under 2021. 

Bland annat så fick barn på skolor och förskolor material från Slöjd i Blekinge, att 

göra Allahjärtansdagkort till äldreboenden i länet. Slöjd i Blekinge stod också för 

fint material till skolor och boenden, som gjorde påskpynt. Barnen och de äldre 

klädde sedan ett träd med sina fina alster, som de hade skapat. Det var ett mycket 

uppskattat inslag, då de äldre kunde se barnen, även att det skedde på håll. 

Friskolan Svettpärlan sjöng även detta år julsånger, för de äldre på äldreboenden och 

de sjuka på den palliativa enheten på Gullberna. Rödebyskolans klass 3 skulle ha 

sjungit för de två äldreboendena i Rödeby, men tyvärr så blev pandemin så utbredd, 

att skolan fick stäng. Samarbetet fortsätter dock och vi planerar vidare. 
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Vanligtvis håller Bildningsförbundet 4 nätverksträffar med kulturombud som 

representerar Blekinges äldreomsorg. 2021 hann vi med en fysisk träff, sedan blev 

det två digitala möten, att det inte blev fyra berodde på att en del av nätverkets 

medlemmar var ute och arbetade med andra arbetsuppgifter i vården.  

Utöver detta nätverk så är Bildningsförbundet representant i det nationella KIV-

nätverket som träffas en gång per år och detta år var förlagt till Jönköping, vilket 

blev via datorn även denna gång.  

 

Projekt Slöjdcafé med guldkant är tidigare planerat och projektmedel är beviljade. 

Projektet fick skjutas upp även detta år då träffpunkterna inte öppnades upp.  

Det är ett samarbete mellan Blekinge Läns Bildningsförbund och Slöjd i Blekinge. 

Äldre personer ska ges möjlighet att mötas och slöjda tillsammans. Professionella 

slöjdhandledare kommer att leda caféet, där deltagarna får prova på olika hantverk 

med hållbara material. Vid varje tillfälle bjuds det på ekologisk och närproducerad 

fika, i fika sker ett socialt utbyte genom ett välkänt sammanhang.  

Förväntade effekter, så som vi ser det, är att öka välmående och trivsel hos personer 

som under lång tid inte har kunnat ta del av aktiviteter och social samvaro på grund 

av rådande pandemi. En guldkant i vardagen.  

Barnprogramgruppen  

Barnprogramgruppens främsta uppgift 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 vi på så vis kan köpa in många föreställningar och 

schemalägga i anslutning till varandra inom länets kommuner, kan kostnaderna 

minimeras. 

Totalt genomfördes 22 föreställningar i länet för barn i åldersgruppen 3-5 år. Då ett 

stort antal föreställningar kunde spelas utomhus så nåddes 990 barn, rådande 

pandemi till trots. Förskolorna var till stor del stängda för personer utifrån. 

Det var också många föreställningar som flyttades framåt i tiden och det blir åter en 

utmaning under 2022, att genomföra de uppskjutna föreställningarna samtidigt som 

det ordinarie utbudet ska genomföras.  
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Festival Spezial 

Planeringen för Festival Spezial tog lite fart ytterligare en gång, Festivalen blev dock 

uppskjuten ännu en gång och planeringen är nu att den ska kunna genomföras våren 

2023 i stället.  

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.  

Vi planerar för en mindre variant till hösten 2022, där vi ska försöka vara med på 

Kulturnatten i Karlshamn. 

 

KulturCrew 

Projektet KulturCrew avslutades i och med 2020 års utgång och slutrapporterades i 

början av 2021. 

Måluppfyllningen i projektet var varierad även om vi i Blekinge kom längre än i 

Kronoberg, framför allt kanske för vi startade i ett bättre läge. 

Sammantaget kan konstateras att vi flyttade fram verksamhetens på i stort sett alla de 

områden projektet siktade på.  

Verksamheten har nu övergått till Musik i Blekinge men bygger fortsatt på 

samverkan med de institutioner och verksamheter som var involverade i projektet. 
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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 t 1 september Frans Sjöberg t 1 september 

 Siv Ohlsson fr 1 september Klas Andersson fr 1 september 

Medborgarskolan Paulina Sewing t 1 september Annie Lovelind t 1 december 

 Sanna Silfros Erlander fr 1 september 

NBV Johan Jönsson t 1 oktober Hanna Björk 

 Emma Gimstrand fr 1 oktober 

Sensus studieförbund Danne Carlson t 1 december Margareta Clarén  

 Camilla Bengtsson fr 1 december 

Studiefrämjandet Liz Sandgren  Josefin Karlsson 

SV  Elaine Lindeborg Benny Jonasson  

Folkhögskolorna  Agrita Martinsone Per Andersson 

RF-SISU  Per-Henrik Linderson   

Biblioteksutveckling Kristina Hedberg Camilla Carnmo 

Region Blekinge Lena Karstensson Christel Henningsson 

 Lena Klintefors  Jan Åke Persson 

 Anette Ivekull t 5 maj Margaretha Lennarthsson  

 Fredrik Thomasson fr 5 maj 

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 

Mats Nilsson, Sturkö, (sammankallande) och Eva Olsson-Bengtsson, Karlshamn 

Personal 

Peter Johansson bildningskonsulent  

Ann-Christin Bernhardsson scenkonstkonsulent 

Maria Olsson  kontorist  

Annika Fagerberg kultursamordnare  

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 2021 

 

Intäkter Not 2021 2020 

Verksamhetsintäkter 1 6 900 449 7 057 041 

Övriga intäkter 2 69 274 48 226 

Summa intäkter  6 969 723 7 105 268 

 

 

 

Kostnader 

Verksamhetskostnader 3  -4 209 625 -4 087 810 

Personalkostnader 4 -2 309 148 -2 276 650 

Avskrivningar 5 0 0 

Summa kostnader  -6 518 773 -6 364 459 

 

Resultat före finansiella  

intäkter/kostnader  450 950 740 808 

 

Ränteintäkter/kostnader  0 -12 

 

Utdelningar kortfristiga placeringar 10 649 10 778 

 

Resultat efter finansiella poster  461 598 751 575 

 

 

Årets resultat  461 598 751 575 
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Balansräkning per den 31 december 2021 
 

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 6 0 0 

Summa anläggningstillgångar  0 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar  100 657 295 834 

Skattekonto  4 076 27 942 

Förutbet. kostn., uppl. intäkt.  7 82 258 81 809 

Kortfristiga placeringar 8 2 782 032 2 771 383 

 

Kassa o bank 9 4 104 799 3 535 158 

 

Summa omsättningstillgångar  7 073 823 6 712 126 

 

Summa tillgångar  7 073 823 6 712 126 

 

 

Skulder o eget kapital 

 

Eget kapital 

Balanserat resultat   3 959 840 3 208 266 

Ändamålsbestämda medel  10 1 473 931 1 137 445 

 

Årets resultat  461 598 751 575 

 

Summa eget kapital   5 895 370 5 097 285 

 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder 11 151 251 151 251 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  267 127 519 042 

Skatteskulder  -10 241 -9 719 

Övriga kortfristiga skulder 12 238 283 275 684 

Uppl. kostn., förutbet. intäkter  13 532 033 669 258 

Summa kortfristiga skulder  1 178 453 1 614 841 

 

Summa skulder och eget kapital   7 073 823 6 712 126 
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NOTER 

  2021 2020

  

 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Förmedlade arrangemang, försäljning 2 183 000 2 690 064 

Regionala anslag  4 717 449 4 366 977 

Summa  6 900 449 7 057 041 

 

 

Not 2 Övriga intäkter 

Medlemsavgifter  8 000 8 000 

Kurs- och konferensavgifter  0 0 

Övriga intäkter  33 864 18 064 

Öresavrundning  13 52 

Övriga rörelseintäkter  27 424 22 110 

Summa  69 274 48 226 

 

 

Not 3 Verksamhetskostnader 

Utgivna bidrag  629 637 469 778 

Arrangemang  3 988 804 3 258 647 

Styrelse, kansli  591 183 359 385 

Summa  4 209 625 4 087 810 

 

 

Not 4 Personalkostnader   

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

kvinnor (årsarbetare)  2,5 2,8 

män (årsarbetare)  0,8 0,8 

Totalt  3,3 3,6 

 

Antal uppdragstagare 

kvinnor (individer)  3 4 

män (individer)  1 1 

Totalt  4 5 

 

Löner och andra ersättningar 

styrelsen  30 953 26 603 

anställda  1 582 995 1 672 153 

Totalt löner o ersättningar  1 613 948 1 698 756  

 

Sociala avgifter enligt lag o avtal  495 648 429 852 

- pensionskostnader  126 463 124 351 
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  2021 2020 

Not 5 Avskrivningar 

Avskrivningar övriga inventarier  0 0 

Avskrivningar datorer  0 0 

Summa  0 0 

 

  2021-12-31 2020-12-31 

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  46 312 45 194 

Övr förutbetalda kostnader  35 946 36 615 

Summa   82 258 81 809 

 

 

Not 8 Kortfristiga placeringar  Bokfört värde Marknadsvärde 

Ethica Obligation Ut  2 066 916 2 118 099 

Räntefond  704 468 637 878 

Summa  2 771 383 2 755 977 

 

 

  2021-12-31 2020-12-31 

Not 9 Kassa o bank 

Kassa  0 0 

Bank  4 104 799 3 535 158 

Summa  4 104 799 3 535 158 

 

Not 10 Ändamålsbestämda medel 

Amatörteaterstöd  268 672 186 672 

Arrangörsstöd, scenkonst  351 756 384 082 

Skolteaterstöd  10 526 113 067 

Kultur i vården  791 322 453 624 

Förskoleteaterstöd  51 655 0 

KulturCrew  0 92 877 

Summa  1 473 931 1 137 445 
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  2021-12-31 2020-12-31 

Not 11 Övriga skulder 

Regionalt kulturutv. stöd  151 251 151 251 

Summa   151 251 151 251 

 

 

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 

Momsavräkning  169 905 189 623 

Skatter anställda  37 283 43 287 

Avräkning soc. avgifter  38 905 42 774 

Summa  238 283 275 684 

 

 

Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 

Soc avg semesterlöneskuld  107 604 103 306 

Semesterlöneskuld  341 069 340 519 

Övr. upplupna kostnader  83 800 225 050 

Summa  532 033 669 258 
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Revisionsberättelse1 

  

 
 

revisionsberättelsen i faksimil 
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Styrelsens verksamhetsplan 2022-23 

 

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 2022 

Medlemsuppdrag 

 

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2022 

• att företräda folkbildningen i länet genom att 

- Kultur- o Bildningsnämnden bjuds in till styrelsens sammanträde i 

februari för att få Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse 

för samhället 2020 -Blekinge presenterad 

- opinionsbildning för folkbildningen genom debattartiklar o 

mediaaktiviteter 

- det planeras för att under året bilda en ideell förening, Nätverket för 

idéburna organisationer i Blekinge, med syfte att samla, företräda och 

synliggöra den ideella sektorn i länet. Bildningsförbundet söker 

medlemskap i föreningen och följer utvecklingen vad gäller i vilken 

utsträckning och i vilken roll vi ska engagera oss i verksamheten. 

 

• 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. 

 

• tematiskt utvecklingsbidrag  

- inom ramen för det tematiska utvecklingsbidraget kommer 

Bildningsförbundet arbeta med etik- och kvalitetsfrågor inom främst 

studieförbunden genom att 

▪ erbjuda ett särskilt utvecklingsprogram för medarbetare i 

studieförbunden kring kvalitetsarbete i ideella organisationer 

▪ 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 

 

• fullfölja opinionsplanen med särskilt fokus på valrörelsen 2022 
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Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge 

Den regionala kulturplanen – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 som 

antogs av Regionstyrelsen 2017 har förlängts och gällt också under 2021. Det 

innebar att överenskommelsen mellan Region Blekinge och Bildningsförbundet 

också förlängdes. En ny kulturplan, Regional kulturplan för Blekinge 2022 – 2025, 

har när detta skrivs ännu inte antagits av Regionfullmäktige varför någon ny 

överenskommelse inte träffats så denna text utgår från den tidigare 

överenskommelsen. 

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. Detta uppdrag ska nu 

verkställas i enlighet med de kriterier Kultur- o Bildningsnämnden antog i juni 2021. 

• främja barn och ungas möte med scenkonst  

under slutet av 2021 har det genomförts en förstudie kring scenkonstfestivalen 

Skolscen Sydost som arrangerats i Ronneby i över 30 år. En ny 

arrangörsorganisation och en ny struktur behöver nu arbetas fram efter att Ronneby 

kommun lämnat som medarrangör. I början av 2022 kommer vi, med förstudien som 

grund, utveckla en ny organisation för festivalen med sikte på att genomföra en 

fysisk Skolscen Sydost-festival under v.42. 

 

• fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola 

 

• utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen” 

 

• ansvara för fördelning av arrangörsstöd och amatörstöd inom 

scenkonsten 

samtliga dessa tre uppdrag är processer som kontinuerligt löper vidare i olika nätverk 

och samverkansformer 

 

• 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 

under hösten 2022. 

 

• utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”  

- Tillsammans med Musik i Blekinge schemalägga 255 

musikföreställningar inom vård och omsorg 
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- Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i 

äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.  

- Nätverksträffar kommer att genomföras både lokalt och nationellt. 

- 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. 

 

• erbjuda andra genrer 

- den uppskjutna föreställningen ”Mormors vita Baddräkt med Emelie 

Trossö genomförs under 2022 

- ”UT! – en lyrisk resa i naturen”, från Byteatern Kalmar Länsteater 

fortsätter sina föreställningar på boenden och träffpunkter. 

- Samarbetet mellan lågstadieskolor (Rödeby och Friskolan Svettpärlan) 

som inleddes under 2020 kommer att fortsätta vilket bl a gör att barnen 

sjunger ”sommarlovssånger” vid olika boenden. 

- det digitala kulturutbudet som utvecklats under pandemin kommer att 

vidareutvecklas under året. 

 

• stärka folkbildningens roll i samhällsutvecklingen (se text under 

Medlemsuppdragen om bl a Nätverk för idéburna organisationer i 

Blekinge) 

 

• 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 (se text under Medlemsuppdragen om arbetet med det 

tematiska utvecklingsbidraget) 
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Övrig verksamhet 

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 2022 
alla belopp avrundade till tusental kronor 

 

 budget 2022  utfall i verksamheten 2021  

Verksamhet Intäkt Kostnad Res.  Intäkt Kostnad Res.  

         

Kansli 3 315 2 993 322  3 320 2 814 506  

Årsmöte 8 25 -17  8 0 8  

Styrelse/revisorer 0 124 -124  0 62 -62  

Egna kurser o konf. 0 0 0  0 0 0  

Opinionsbildning 0 0 0  0 0 0  

Årets Blekingebok 0 5 -5  0 0 0  

Kultur i vården 300 300 0  380 42 338 * 

Förmedlade arr. 970 950 20  236 231 4  

Amatörstöd teater 100 100 0  100 18 82 * 

Arrangörsstöd 

teater 520 520 0 

 

582 582 0 
 

Skolteater 3 000 3 000 0  2 665 2 616 42  

Skolscen Sydost 250 250 0  71 71 0  

Festival Spezial 50 50 0  0 0 0  

         

Resultat 8 513 8 468 195  7 354 6 436 918  

 

* dessa överskott i verksamheten är ändamålsbestämda anslag från Region Blekinge 

och är avsatta i balansräkningen på särskilda konton under Ändamålsbestämda 

medel, specificerade i not 10. Det resultat som redovisas här överensstämmer alltså 

inte med det som finns i den faktiska resultaträkningen. 

I år är det särskilt stora belopp, i synnerhet när det gäller Kultur i vården, då 

verksamheten starkt begränsats på grund av pandemin, besöksförbud på 

kommunernas särskilda boenden till exempel. 
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