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Styrelse 
 

Ordinarie ledamöter 
Kent Härstedt ordförande 
Ann-Christin Petersson vice ordförande 
Eva Breiner 
Izet Damjanovic 
Katarina Ikonomidou 
Göran Jönsson 
Tomas Nordström 
Karolina Ohlander 
Birger Palmgren 
 

Ersättare 
Eva Aldegren 
Peter André 
Mohamed Helaoui 
David Magnusson  
 
 

Personalrepresentant 
Artur Malachowski med Sanna Davidovic som ersättare 
 

Verkställande ledamot 
Dan Karlsson ombudsman t o m 19-09-09 
Karin Arntsen sekreterare t o m 19-09-09 
Mari Nidesjö ombudsman och sekreterare from 19-09-09 
 
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  

 
 

VU - styrgrupp 
Kent Härstedt, Ann-Christin Petersson, Dan Karlsson och Karin Arntsen fungerade t o m  
19-09-30 som en styrgrupp för verksamheten. När Mari Nidesjö tillträdde så ingick hon i VU 
tillsammans med Kent och Ann-Christin. 
 
 

Ordinarie revisorer 
Lisbeth Lindell och Hans Johansson,  
med Anette Olsson, BDO (tidigare Revikonsult), som auktoriserad revisor. 
 

Revisorssuppleanter 
Yvonne Augustin och Camilla Jönsson 
 

Valberedning 
Per-Arne Håkansson (sammankallande), Franziska Larsson och Lars Holmgren 

 



Expedition och personal 
Avdelningens expedition finns i Folkets Hus på Södergatan 65, Helsingborg.  

 

Personalstyrkan i den ordinarie verksamheten bestod mot slutet av året av 7,5 årsarbetare.  

Personalstyrkan har under året bestått av följande medarbetare: 

Karin Arntsen, Jeanette Bengtsson, Gabriella Castillo, Sanna Davidovic, Dan Karlsson, Artur 

Malachowski, Goran Rabar samt  

Laszlo Jakocs t o m 19-08-06 och Aleksandra Mirucka t o m 19-10-31.  

Mari Nidesjö tillträdde som ombudsman 19-09-09. 

 

Timanställda cirkelledare och kulturarbetare utgör den största personalgruppen varav 

merparten är ledare som arbetar ideellt. 

 

 

Anslutna organisationer 
Anslutna organisationer var vid årets början 315 och vid årets slut 316. 

 

Under året tillkom fem stycken, BiH Sverige, Fyra Färger, Sveriges Ensamkommande 

Förening, Kulturvävarna och Föreningen Dimman. 

 

Under året lämnade fyra stycken, PRO Miatorp, Esperantoföreningen, Filborna S, 

Rydebäcks S av olika skäl. 

 

 

Representation 
ABF Helsingborg har under året haft representanter i följande styrelser, arbetsgrupper och 

kommittéer: 

ABF Skåne, Folkrörelsearkivet, Kommunals nätverk i NV Skåne, Studieförbundsgruppen i 

Helsingborg, Facklig studiekommitté i NV Skåne, Sundskanalen, Söndagsscen samt 

Tillsammans-nätverket. 

 

 

Årsmötet 2019 
Årsmötet genomfördes den 23 april 2019 i A-salen i Folkets Hus i Helsingborg. 

Inledningsvis underhöll Kent Härstedt med information och bilder ifrån Kina och Nordkorea. 

Mötet inleddes av att ordförande Kent Härstedt hälsade alla välkomna. Till årsmötes-

ordförande valdes Ann-Mari Andersson. 

Bland annat beslutades verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, 

styrelsens ansvarsfrihet och fastställande av arvoden. 

 

I förhandlingarna deltog 20 ombud.  

 

 

Halvårsmötet 2019 
Halvårsmötet genomfördes den 2 december 2019 i ABF-huset Java. 

Föreningen Fyra Färger stod för underhållningen inför själva mötet. 

Femton röstberättigade ombud var närvarande.  

Under mötet gavs inspirerande information ifrån verksamheten om arbetet som görs inom 

folkbildningen på ABF Helsingborg. Verksamhetsplan och budget för år 2020 klubbades. 



Planeringskonferens 
Planeringskonferensen genomfördes den 20-21september 2019 på Tylösand. Styrelse och 

personal arbetade fram förslag till verksamhetsplan 2020. Förslagen presenterades och 

beslutades på halvårsmötet i december.  

 

 

 
Vision 2020–2025 

ABF Helsingborg - studieförbundet som genom sitt engagemang och goda 
bemötande erbjuder många helsingborgare fortsatt bildning och fördjupad 
gemenskap. 

 
 

Mål 
Vårt mål är att arbeta mycket tillsammans med våra drygt 300 föreningar, samverkansparter 

och cirkelledare. Vi vill ge stöd och skapa verksamhet som gynnar, bildar, skapar 

gemenskaper, utmanar invanda tankar och skapar mervärde för fler. Vi vill bistå föreningarna 

i sin utveckling genom att erbjuda dem föreningskunskap, projektkunskap, styrelsekunskap, 

pedagogiskt stöd, ett utökat nätverk mm.  

 

ABF Helsingborg skall genom de olika formerna av folkbildning möjliggöra ett livslångt 

lärande, och öppna alternativa vägar för vidare studier. Förutom stat och kommun är ABFs 

uppdragsgivare våra medlemsorganisationer, samverkansparter och icke organiserade. 

Dessa skall vi stötta till att bedriva olika former av folkbildningsverksamhet.  

 

De traditionella folkbildningsformerna är studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och 

kulturprogram. Därutöver erbjuder vi viss avgiftsbelagd studieverksamhet och folkbildning 

som inte finansieras via statsbidrag. 

 

 

Allmänt om avdelningen och förutsättningarna i kommunen 
ABF Helsingborg är ett studieförbund vars verksamhet inryms inom kommunens gränser. 

 

• ABF består av en mångfald av organisationer som förenas av gemensamma värderingar 
om alla människors lika och unika värde.  

• ABF:s bildnings- och kunskapssyn handlar om alla människors rätt att få bilda och 
utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. 

• ABF är både en samorganisation för medlemsorganisationer och en idérörelse för 
bildning, utbildning och kultur. 

• ABF är en pedagogisk och organisatorisk resurs för medlems- och 
samverkansorganisationer, cirkelledare och deltagare. 

• ABF är öppet för att bygga allianser med intresserade föreningar och grupper som delar 
våra värderingar. 

 
 
Vi har aktiviteter inom mängder av områden, bland annat språkstärkande, integrerande, 
livskvalitetshöjande för utsatta grupper, demokratifrämjande, socialt mobiliserande, kulturella, 
konstnärliga och med koppling till musik.  
Förutom samarbeten med föreningar och mellan föreningar arbetar vi med fria konstella-
tioner och andra aktörer i samhället för att på olika sätt och i olika former skapa folkbildning. 
 



Lokaler 
Sedan september 2016 är vi hyresgäst i Folkets Hus. Där finns den administrativa delen och 

ett antal studie- och möteslokaler. Vi hyr även lokaler för musikcirklar på Tallgatan, 

Viktoriahuset, Jutan och på Gåsebäck.  

 

Sedan juni 2019 hyr vi även en större lokal på Grenadjärgatan 8. Denna ligger på en för oss 

ny del av kommunen, Ringstorp/Stattena. Denna lokal har döpts till ABF-huset Java.  

Hela 2019 präglades av intensivt arbete först med förberedelser inför invigningen i 

september och därefter för att fylla lokalerna med god folkbildning.  

Vi har redan varje vecka konsthantverkscafé och kulturcafé. Vi har även inlett ett samarbete 

med en hantverksförening som kommer bedriva verksamhet här. Vår egen verksamhet 

beräknas ta fart först under 2020.  

 

En av våra stora medlemsorganisationer, Helsingborgs Kulturförening, invigde i november ett 

kulturhus (Kulturkvarteret Portugal) på hela 2000 kvm. Här huserar bland annat musiker, 

konstnärer och dansare. Här hyr vi sedan 1 oktober 2019 en lokal för att genomföra 

keramikcirklar. 

 

Dock är det så att merparten av vår verksamhet genomförs hos våra medlemsorganisationer. 

 

 

Tillgänglighet 
Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att 

delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning, bakgrund, ålder och kön. ABFs 

verksamhet utgår från den enskildes intressen och behov, att den är till för alla, liksom att 

den ska inkludera alla och vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  

Som ett led i tillgänglighetsarbetet har vi utbildat en kontaktperson med särskilt ansvar för 

tillgänglighetsfrågor. Vi har under 2019 tillgänglighetsinventerat våra nya lokaler i ABF 

huset Java. Informationen om Java-husets tillgänglighetsinventering är inlagd i 

Tillgänglighetsdatabasen (TD) och kan nås via länk på ABFs hemsida.    

 

 

2019 års ABF:are  

Till 2019 års årets ABF:are utsågs PRO Mörarp-Påarp med motiveringen:   

”PRO Mörarp-Påarp har en mångårig och bred studieverksamhet som både växer och 

fungerar väl. Kontakterna med föreningen fungerar bra och alla underlag lämnas in till ABF i 

ett korrekt och bra skick.”  

 

Personalfonden 2019 

Goran Rabar respektive Karin Arntsen har under 2019 tagit del av personalfonden genom 

en fördjupning i kunskaper inom musikproduktion respektive hantverksområdet. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Samverkan med medlemsorganisationer 

 

Bostadskooperationer, bostadsbolag 
Tillsammans med Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen bedriver vi verksamhet. Vi är 

övertygade om att denna kan bli större. I vissa bostadsområden finns stort intresse för 

cirkelstudier och kulturarrangemang. Vi tror att det är lättare att nå nya deltagare på deras 

hemmaplan. 

 

Under senare år har vi fått ett ökat samarbete med Helsingborgshem, främst på Dalhem och 

Närlunda, men även Planteringen är i uppstartsfas. Vårt samarbete med Hyresgäst-

föreningen har blivit allt bättre under senare år. Vi har gemensamt genomfört flera 

kulturprogram, t ex blomsterkvällar i olika bostadsområden. 

 

 

Etniska medlemsorganisationer  
Vi arbetar ständigt med att fördjupa vårt arbete för integration och mot främlingsfientlighet. 

Detta gör vi band annat i samarbete med våra etniska medlemsorganisationer.   

För att främja barn- och ungdomsverksamhet har vi fortsatt att erbjuda våra lokaler till 

cirkelverksamhet för denna målgrupp. Lokalerna används främst av Ryska föreningen 

”Slavic” och Kinesisk Kultur- och Vänskapsförening i Helsingborg. Mycket av 

studieverksamheten riktar sig till barn och ungdom. I övrigt bedriver föreningarna cirklar och 

annan folkbildningsverksamhet i hemspråk, dans, teater, samhällskunskap, svenska, data, 

hälsa mm.  

Vi har haft informationsdialog med fyra nya etniska föreningar. En av dem har redan blivit 

antagen som medlem och ytterligare två föreningar har lämnat in medlemsansökan.  

 

 

Fackliga medlemsorganisationer 
Under 2019 märkte vi ett stort intresse för tvärfackliga medlemsutbildningar, vilket vi har 

Handels, Kommunal och GS facket att tacka för. ABF Skåne har i samverkan med 

avdelningarna och LO Skåne strukturerat och samordnat de tvärfackliga studierna.  

Vi har en lokal facklig studiegrupp i Nordvästra Skåne (LFS) som träffats regelbundet.  

Vi har också ett nätverk tillsammans med Kommunals studieorganisatörer.  

Vi tar alla möjligheter som ges att informera om ABF på möten och träffar.  

 

 

Funktionshinderorganisationernas verksamhet  
ABF Helsingborg har ett samarbete med funktionshinderorganisationerna. ABF stödjer de 

olika föreningarnas studieverksamhet, som bedrivs så väl i sina egna som i våra lokaler som 

en omfattande kultur - och föreläsningsverksamhet på Ringstorpsgården. Under året som 

gott har vi besökt fem föreningar och diskuterat utvecklingsmöjligheterna för 

studieverksamheten. Vi har kontinuerliga möten med Utvecklingsgruppen Funktionshinder 

(representanter från alla ABF-avdelningar i Skåne) där vi diskuterar studieverksamhet och 

föreningsutveckling i Funktionshinderorganisationer.   

 

 

 

 

 



Helsingborgs Kulturförening och Gåsebäcks kultur 

Vi är stolta över vårt samarbete med Helsingborgs Kulturförening (HK) och Gåsebäcks 

kultur. Båda föreningarna bedriver en omfattande studie- och kulturverksamhet som är bra 

och varierande. 

 

HK har under många år funnits på fjärde våningen i Folkets Hus och ABF har ända sedan 

flytten hit haft ett bra samarbete med föreningen. Under 2019 började HK att hyra en större 

fastighet på Gåsebäck (2000 kvm). Här huserar bland annat musiker, konstnärer och 

dansare. Kulturföreningen är öppen för samarbeten med andra medlemsorganisationer inom 

ABF när det kommer till kultur. 

 

ABF hyr en lokal för keramik av HK och har även en liten kontorsplats i fastigheten. Vårt 

samarbete växer sig allt starkare. 

 

 

Politiska medlemsorganisationer  
Vårt samarbete med våra politiska medlemspartier har under 2019 intensifierats. 

Tillsammans med Socialdemokraterna genomförde vi regelbundet ”röd torsdag”, vilket 

innebär en intressant föreläsning nästan varje torsdag i deras lokal vid Sundstorget. 

Gemensamt erbjöd vi också olika studiecirklar. 

 

Vårt samarbete med Vänsterpartiet växer sig allt starkare och deras studier och 

kulturprogram ökar. En anledning är säkert att vi finns i samma fastighet.  

Under 2019 har vi skapat en hel del verksamhet tillsammans tex litteratur och retorik cirklar 

samt många olika föreläsningar inom tex, strejkrätten, försvarspolitiken, aktuella politiska 

frågor, miljöpolitik, antirasistiska frågor.  

 

 

Äldre och pensionärsorganisationer 
Vissa pensionärsföreningar (PRO och SKPF) bedriver en omfattande studie- och kultur-

verksamhet. Läsecirklar, geografi, körsång, dans, hälsa, matlagning och konstsöm är några 

av de mest populära ämnena.  Under året hade vi flera träffar med PRO:s och SKPF:s 

studieorganisatörer, träffarna uppskattas och vi delar med oss av tips om studier och 

försöker få impulser till nya ämnen.   

 

ABF Helsingborg anordnar aktiviteter för och med våra äldre i kommunen i samarbete med 

andra. Vi bidrar därmed till färre ensamma äldre med upplevd låg livskvalitet.  

Vi genomför även kulturprogram på flera vårdboenden. 

 

 

Övriga medlemsorganisationer 
Vi har flera andra medlemsorganisationer som har en omfattande folkbildningsverksamhet, 

några av dessa är: Verdandi Söder, Helsingborgsspexet, POP60 med flera. 

 

 

Föreningsutveckling för medlemsorganisationer 
Tillsammans med ABF Skåne vill vi stärka och utveckla föreningsstyrelser i deras roll.  

Lokalt genomför vi inspirerande studieorganisatörsträffar ett antal gånger varje år.  

Under 2019 påbörjade vi en riktning om att stärka föreningarna och erbjuda föreningarna 

föreningskunskap, styrelsekunskap och kunskap kring styrelserollen. 



Övriga samverkansparter och fria grupper  

– ej medlemsorganisationer 
 

Vi har ett omfattande samarbete även med grupper som inte är medlemmar i ABF. Ibland är 

det grupper som inte kan vara medlemmar i ett studieförbund och ibland är det grupper som 

inte tagit steget fullt ut och blivit medlem i ABF.  

Flest samarbetsparter har vi utan tvekan i våra musikhus i Sydhamnen men vi har även bra 

samarbete med flera kommunala förvaltningar, träffpunkter och mötesplatser, 

Helsingborgshem, Sundsgårdens Folkhögskola m fl. 

 

 
Öppen studieverksamhet – för allmänheten 
Detta är den del av vår verksamhet som erbjuds till allmänheten och är förenad med en 

deltagaravgift. ABF fortsätter att genomföra studier i instrumentalmusik och solosång för 

både barn och vuxna. Instrumentalmusiken omfattar studier i gitarr, piano/keyboard, elbas, 

violin, cello och trummor. De populäraste instrumenten har varit piano/keyboard och gitarr. 

Studiernas syfte är också att öka den enskildes lust att utöva och skapa musik. 

 

I viss utsträckning har även språkkurser erbjudits. Vi ser språket som nyckeln till den egna 

kulturen och till andra kulturer. Språk är makt och ger kraft till engagemang. Vi har också 

erbjudit verksamhet inom dans och konsthantverk. 

 

I vårt nya fräscha ABF huset Java, har vi genomfört några olika konsthantverkscirklar, men 

här genomförs även andra studiecirklar samt kulturprogram. 

 

 

Musikgrupper 
ABF Helsingborg stöttar dessutom många musikband i kommunen i deras musikaliska 

utövande och utveckling. ABF Helsingborgs musikgruppsverksamhet är huvudsakligen 

förlagd till musikhusen i Sydhamnen.  

 

Under 2019 har också ett flertal hip hop-kollektiv anslutit sig till oss. 

Musikgruppsverksamheten tilltalar många ungdomar och yngre vuxna. Hip hop är som 

metod folkbildande och ABF Helsingborg har samtal unga människor från stadens alla delar 

att skapa musik och utvecklas tillsammans. Flera av dessa kollektiv har startat och är igång 

att starta föreningar för att vidga sitt socialt mobiliserande arbete.  

 

All denna verksamhet resulterar också i en mängd kulturprogram runt om i vår stad bland 

annat på Dunkers Kulturhus, Charles Dickens samt andra mindre scener. Dessa erbjuder 

banden en möjlighet att utvecklas genom att uppträda. 

 

Föreningen Dimman, som är medlem i ABF, har sitt högsäte på Kulturkvarteret Portugal och 

kompletterar konsertutbudet i Helsingborg. Konserterna bjuder på lokala akter samt 

intressanta artister från andra delar av Sverige, Europa och världen som du annars inte hade 

kunnat se på hemmaplan. 

 

Jutan är ett allaktivitetshus som drivs av Helsingborgs Stad i gamla Juteväveriets lokaler. På 

Jutan hyr vi egna lokaler för repetitioner och cirkelverksamhet. Detta utgör bara en mindre 

del av den totala musikverksamheten men vi tycker det är viktigt att vara representerade på 

plats. Här förlägger vi trumlektioner samt projektet Slugger. 



Slugger drivs av ABF Helsingborg sedan 2011. Finansiering sker via Skol- och 

Fritidsförvaltningen, Vård- och Omsorgsförvaltningen. Under 2020 har även Frimurarna 

bidragit till verksamhetens fortlevnad. Konceptet innebär att låta personer från målgruppen 

unga och yngre vuxna med olika funktionsvariationer musicera i grupp med en kompetent 

ledare (såväl musikaliskt som gruppdynamiskt). Detta som ett led i en meningsfull fritid för 

målgruppen.  

Musiken blir också en grund för målgruppen att bygga en gemenskap kring och växa som 

individer – både musikaliskt och socialt. Musicerandet och den skapande processen är även 

ett sätt att nå ett av delmålen som är att uppträda inför publik. Detta har också gjorts vid flera 

tillfällen varje år och musikerna från Slugger har dragit en stor publik. 

Under 2019 påbörjades dialoger för att utöka detta koncept med förhoppningen att kunna 

erbjuda denna utveckling till fler individer i målgruppen och med fler inriktningar.  

 

 

Teater 
Teaterverksamheten i B-salen fick tidigare ett lyft då Helsingborgs Scenkonstforum lyckades 

förena ett antal verksamma teatrar inom B-salens väggar. HSF avvecklades vid årsskiftet 

2017/2018. Under 2019 har HSF återbildats och vi ser en utveckling mot fler samarbeten 

vilket kan leda till fler grupper och en större teaterverksamhet på sikt.  

Vår mest aktiva teaterförening är Stumpen Ensemblen som inte lagt sin verksamhet på is 

trots att HSF avvecklades. De firade under året 20-årsjubiléum och under året gick tyvärr 

Stumpens grundare, Hans Polster, bort. Ensemblen bestod från början av personer i 

hemlöshet vilket ofta var förknippat med psykisk ohälsa. Stumpen har gett och fortsätter att 

ge många människor ett sammanhang. Ensemblen lockar ständigt till sig nya skådespelare 

och teatermänniskor vilket ger en stor vitalitet. Med jämna mellanrum framför de verk med en 

tematik som ofta kretsar kring utanförskap och psykisk ohälsa. I år uppträdde de inte mindre 

än vid 16 tillfällen med ”Kafé Bipopulär” och ”Tillståndet”. 

 

 

Pedagogisk utveckling 
En av de viktigaste resurserna inom folkbildningen är cirkelledarna. Vår ambition är att 

regelbundet erbjuda våra cirkelledare och studieorganisatörer utbildningar. 

Cirkelledarutbildningarna har under 2019 anordnas av ABF Helsingborg själva. De 

cirkelledare som ännu ej tackat ja till möjligheten att ta del av hela utbildningen har 

åtminstone tagit del av introduktionen. Samtliga nya cirkelledare får denna introduktion innan 

de påbörjar ett ledande uppdrag inom ABF Helsingborg då respektive ansvarig på kontoret 

sätter in vederbörande i ABF:s organisation, praktiska detaljer och lite historia.  

 

 

Kultur 
Kulturprogrammen fortsätter att vara en viktig del i ABF:s samarbete med våra 

medlemsorganisationer och med stadens olika kulturinstitutioner. Vår filosofi är att kultur ska 

komma alla till del oberoende av var man bor, hur mycket man tjänar, eller hur den sociala 

situationen ser ut. Kulturaktiviteterna ute hos våra medlemsorganisationer är ett utmärkt sätt 

att påvisa medlemskapets värde. Man kan kanske säga att ABF bidrar till att kulturen når till 

sammanhang och platser i staden dit det är svårt för den allmänfinansierade kulturen att nå. 

 

Vi har en stor bredd av föreningar och fria grupper som vi samarbetar med och alla har 

verksamhet med mer eller mindre kulturell karaktär. Tex etniska föreningar utövar kultur med 

koppling till sitt kulturella ursprung, pensionärsföreningar har mycket verksamhet kopplat till 



bla litteratur, digital inkludering, historia och traditionellt konsthantverk, vi samskapar även 

med många unga/nya socialt mobiliserande föreningar som har mycket verksamhet som 

tydligt uttrycker, utmanar och berikar det traditionella sättet att vara och göra. Dessutom 

samarbetar vi med många renodlade konst-, teater-, dans- och musikgrupper. 

 

 

Projekt 
Under 2019 avslutades ett ESF projekt som hette Perfect Match. Detta pga låga 

deltagarvolymer vilket i sin tur ledde till låg medfinansiering. Detta ledde till att ABF 

Förbundet under 2019 började se över projektet vilket ledde till att projektet på alla 6 ABF 

avdelningar avvecklades i början av 2019. Via detta gick vi miste om planerade intäkter på 

ca 960 000 för 2019 samtidigt som vi fick efterskänka en fordran på Förbundet på ca 100 

000. Vi fick även en övertalighet på avdelningen som ledde till att en person fick sluta i början 

av augusti 2019. Viktigt att notera är att vi lyckades mycket bra med de deltagare som kom 

till oss och vi fick mycket beröm för vårt sätt att genomföra projektet. 

 

Sedan augusti 2019 driver ABF Helsingborg projektet ABF Steget. Detta projekt syftar till att 

motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska 

arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i 

enlighet med Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande. I detta projekt 

samarbetar vi med Sundsgårdens Folkhögskola, facket och hyresgästföreningen. Projektet 

drivs även under hela 2020. 

 

 

ABF Helsingborgs olika verksamhetsinriktningar 

 

Demokrati och jämställdhet 

En stor uppgift för ABF är att skapa tillfällen för öppna samtal kring demokratifrågor och 

andra frågor som ligger högt upp på dagordningen i vårt vardagliga liv. För oss på ABF är det 

viktigt att arbeta för ett mer demokratiskt och mer jämställt samhälle. Därför fortsatte vi att 

under 2019 bjuda in till samtal, debatter och andra arrangemang. Så att vi bidrar till 

bildningen och utmanar invanda tankar. Exempel på detta för 2019 var paneldebatt mellan 

de politiska partierna avseende EU valet och försäljningen av Öresundskraft. Detta lockade 

invånare som representerar Helsingborgs mångfald och har lett till ökad kunskap om ABF 

Helsingborg och det arbete vi gör.  

 

 

Unga och Unga vuxna 

ABF är med och erbjuder mycket kurser inom sång, musik och dans till barn, unga och unga 

vuxna. Detta kan vara genom att erbjuda kurser eller att föreningarna stöttas i att anordna för 

sina medlemmar. Ett annat bra exempel på kultur för denna målgrupp är att ABF anordnade 

en massa spännande lovverksamhet för barnen i kommunen under 2019.  

Under 2019 inleddes samtal med andra aktörer om att skapa verksamhet för illitterata 

föräldrar och deras barn under 2020. Men även för att vara med i sammanhang där ABF 

Helsingborg kan bidra till en bättre upplevd psykisk hälsa hos unga vuxna. Under 2019 har vi 

smygstartat att tillsammans med en Familjecentral genomföra föräldragrupper på lätt 

svenska som studiecirklar för att öka föräldrars delaktighet i barns utveckling, barnens 

lärande och kunskap kring den demokratiska processen. Under 2020 är tanken att utveckla 

detta arbete vidare.  



Under 2019 satsade vi på ABF enormt på nya, unga, socialt mobiliserande föreningar. Detta 

har redan och kommer under 2020 fortsätta att generera i mycket ny normkritisk kulturell 

verksamhet. Många unga producerar musik, skriver texter och spelar in videos. Många hip 

hop grupper samlas och skapar mycket aktivitet. Vi har under 2019 inlett samarbete med 

Ung Hbtq Hbg, Antidiskrimineringsbyrån Nordväst, Kvinnohistoria, Sveriges 

Ensamkommande Förening och RSFL vilket kommer resultera i mycket spännande 

aktiviteter under 2020. Vi var medarrangörer till Pride sommaren 2019 och ser fram emot att 

göra om denna succé.  

Under 2019 har vi arbetat mycket med en stor arvsfondsansökan tillsammans med 

Ensamkommande Förening kring arbetsmarknadsfrågor där vi är projektägare. ABF 

Helsingborg initierade även ett nytt nätverk inom Helsingborg för alla aktörer som arbetar 

med unga, i detta nätverk sitter ca 15 tal aktörer med syfte att samverka och kunskapsutbyte.  
 

 

Språk och integration 

Vi arbetade mycket med språkstärkande och integrerande arbete under 2019. Bland annat 

genom att vi under 2019 arrangerade ett antal olika språk caféer på olika platser i 

kommunen. Dessa är oftast otroligt välbesökta och mötena hålls av enorma eldsjälar som vi 

samarbetar med. Vi har planer att fortsätta erbjuda detta under 2020. Dessutom hoppas vi 

kunna erbjuda det på fler platser och med specifika inriktningar utifrån målgruppens skilda 

intressen som sömnad, kultur, mat eller liknande.  

 

Under hösten 2019 startades en nysatsning mellan ABF Helsingborg, Inva-Sam, SFF, KF 

och SBF för att skapa integration i samhället för fler. Syftet är att i första ledet hitta cykel-

ledare där ABF utbildar dem i trafikkunskap. Därefter skall dessa i sin tur utbilda personer i 

kommunen som behöver denna kunskap för att komma bättre in i samhället och arbetslivet. 

Dessa cykelkurser kommer fortlöpa under hela 2020 och förhoppningsvis till behovet inte 

längre finns. 

 

Sedan augusti 2019 driver ABF Helsingborg projektet ABF Steget, finansierat via 

länsstyrelsen. Detta projekt syftar till att motverka passivisering under asyltiden, underlätta 

kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som 

beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med Förordning om statsbidrag till verksamheter för 

asylsökande. I detta projekt samarbetar vi med Sundsgårdens Folkhögskola, facket och 

hyresgästföreningen. Projektet drivs även under hela 2020. 

 

 

Hållbarhet 

Under 2019 påbörjade vi en ny inriktning som vi kommer fortsätta med under 2020. Detta 

handlar om att vi bör engagera oss i att skapa folkbildning inom hållbarhetsfrågor. Vi vill med 

detta bidra till att fler människor får upp ögonen för hållbarhetsfrågor och tillämpar ny 

kunskap. Dialoger påbörjades under 2019 med olika föreningar med varierade 

hållbarhetstankar.  

 

 

 

 

 



Deltagarnöjdhet  

Vi har under året tagit fram en webbaserad enkät i Office 365 Forms. Denna skickades till 

alla som gått studiecirklar inom ABF Helsingborg under år 2019 och som uppgivit e-

postadress.  

 

Enkäten har alltså gått ut till deltagare inom alla verksamheter – studiecirklar ute i 

föreningarna, fria grupper och öppen betalande verksamhet. 

Enkäten skickades till 501 personer och svarsfrekvensen var 21% (107 svar). 

Resultatet är att vi uppnått 87% deltagarnöjdhet. Vår målsättning i Verksamhetsplanen 2018 

var minst 75% deltagarnöjdhet. Vilket innebar att vi överträffade våra förväntningar. 

 

 

Kommunikation och marknadsföring 

Numera kommunicerar och marknadsför vi oss främst digitalt. Vi använder oss av e-post, 

facebook, webbplatsen samt Instagram. Webbplatsen uppdateras ständigt med ny aktuell 

information, de cirklar vi erbjuder läggs ut med god framförhållning.  

 

Sedan ett antal år tillbaka skickar vi inte längre ut tryckta studieprogram till hushållen i 

Helsingborg utan vi lägger ut vårt utbud på vår webbplats och på facebook.  

 

Viss kommunikation och marknadsföring sker även med traditionell post och flygblad. 

Vi vill också synas tillsammans med våra medlemsorganisationer och andra 

samverkansparter. Vi tror att det visar på styrka att synas tillsammans. 

 

Tidningen Fönstret skickas kvartalsvis till cirkelledare, studieorganisatörer, organisationer, 

nämnder och styrelser inom kommunen, bibliotek och andra ställen dit allmänheten söker 

sig. Cirka 600 tidskrifter distribueras ut genom ABF Helsingborgs försorg.  

 

 

Verksamhetsstatistik 2019 

 Arr Deltagare Timmar Timmar 2018 

Studiecirklar 1 894 7 885 100 380 85 839 

Kulturprogram 906 65 335 8 154 12 564 

Annan folkbild 226 2 465 5 565 4 774 

Summa 3 026 75 685 114 099 103 177

  

För att hålla koll på verksamheten använder vi oss av lokala frikoder. Alla arrangemang som 

genomförs läggs på en frikod. Tack vare detta så kan vi tolka statistiken: 

Musikbanden genomförde 34 000 timmar (främst cirklar) 

Helsingborgs Kulturförening genomförde nästan 26 000 folkbildningstimmar 

Gåsebäcks kultur genomförde drygt 17 000 timmar (främst cirklar) 

Dessa tre grupper står för 67% av verksamheten 

 

 



Plan för 2020 

Vi vill utveckla vår verksamhet genom: 

• att arbeta kvalitativt med våra befintliga medlems- och samverkansorganisationer 

• att arbeta kvalitativt med befintliga ledare och aktivt utåtriktat för att attrahera nya 

ledare och nya inriktningar som efterfrågas 

• fler och andra samarbeten.  

• att internt ha fokus på att omvärlds/trendbevaka och aktivt lyssna på våra 

samarbetsparter för att verkligen vara möjliggörare för deras behov.  

• att öka antalet unika deltagare 

• att utveckla musikverksamheten genom att attrahera nya grupper 

• att utveckla musikverksamheten genom att satsa på att anordna spelningar och 

arrangemang 

• fortsatt gott arbete med asylsvenska samt andra språk- och samhällsintegrerande 

insatser 

• att arbeta för en mer diversifierad ekonomi 

• att bli bättre på att använda olika kommunikationskanaler på ett professionellt sätt 

 

 

Slutord 
 

Kent Härstedt          

Ordförande ABF Helsingborg  

 

Helsingborg i juni 2020 

 

ABF Helsingborg, styrelsen 
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Gör din röst hörd 

ABF Helsingborg, Södergatan 65, Box 2099, 250 02 Helsingborg  

Tel: 042-17 64 00     Org nr: 843000-0094 

info.helsingborg@abf.se 

www.helsingborg.abf.se 

www.facebook.com/abf.helsingborg/ 
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