Kallelse och föredragningslista
Kultur- och kompetensnämnd
2020-06-09

Tid: 10:00-12:30
Plats: Ljusnan, Bollnäs folkhögskola
Utifrån Folkhälsomyndighetens och vår smittskyddsläkares rekommendationer känns det angeläget att
vi gör vad vi kan för att erbjuda möjligheten att delta på distans om Du är orolig för smittorisken,
tillhör en riskgrupp eller känner av förkylningssymptom. Ditt deltagande i nämndens arbete är viktigt!
Vid sammanträdet den 9 juni 2020 erbjuds möjligheten att delta genom Skype men de som hellre vill
delta på plats är välkomna att göra detta! Vi håller till i lokalen Ljusnan på Bollnäs folkhögskola och
kommer att tillse att vi håller avstånd till varandra. Efter sammanträdet serveras gemensam lunch på
folkhögskolan!

Ledamöter
Magnus Svensson (C), ordförande
Gunbritt Wallström (V), vice ordförande
Hans Olsson (M), 2:e vice ordförande
Daniel Johansson (S)
Bente Sandström (S)
Sven-Olof Larsson (S)
Anna Frestadius (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Christer Bergman (M)
Anna-Karin Åström (SD)
Marianne Larsson (SD)
Lars Österberg (KD)
Carmen Lundkvist (L)
Ersättare
Anneli Hirsimäki (S)
Hans Hellström (S)
Mattias Ekström (M)
Åsa Norling (SD)
Carina Ohlson (C)
Fredrik Röjd (SVG)
Bengt Samuelsson (MP)
Håkan Svensson (V)
Kent Olsson (L)
Övriga
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1.

Val av protokolljusterare
(KKN 2020/1)
Förslag till beslut
1. Marianne Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2.

Godkännande av föredragningslistan
(KKN 2020/2)

3.

Delgivningar
(KKN 2020/3)
Förslag till beslut
1. Delgivningarna noteras till protokollet.
Sammanfattning
Kultur- och kompetensnämnden delges nedanstående handlingar
vid sammanträdet den 9 juni 2020.
Beslutsunderlag




4.

§68 RF Revisionsberättelse 2019(366422) (0)_TMP
§53 RF Anmälan av revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern
kontroll(366408) (0)_TMP

Information från verksamheten
(KKN 2020/5)

10:15

Sammanfattning
Allmän lägesrapport från verksamheten
Arbetsmarknad och kompetens
Folkhögskolorna
Kultur Gävleborg
Förvaltningsstab
5.

Månadsrapport per den 30 april 2020 - INFORMATION
(KKN 2020/8)

Lena Fagerlind 11:15

Beslutsunderlag
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6.

Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och
Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) 2020/2021 - INFORMATION
Jan-Olof Friman
(KKN 2019/198)

7.

Årsredovisning Region Gävleborgs folkhögskolor - INFORMATION och BESLUT
Lena Fagerlind
(KKN 2020/146)
Förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2019 för Bollnäs folkhögskola godkänns.
2. Årsredovisningen 2019 för Forsa folkhögskola godkänns.
3. Årsredovisningen 2019 för Västerbergs folkhögskola godkänns.
Sammanfattning
Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni
och som avser verksamheten året innan. Ett av de nya kraven är att folkhögskolornas
årsredovisningar ska vara godkända av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift
av nämndens ordförande.

Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om
dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne.
Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet
har tillhandahållit korrekta dokument.
Expedieras till
Bollnäs folkhögskola
Forsa folkhögskola
Västerbergs folkhögskola
Åsa Svärdström - ekonom
Beslutsunderlag





8.

Årsredovisning Region Gävleborgs folkhögskolor
Verksamhetsberättelse Bollnäs folkhögskola 2019
Verksamhetsberättelse Forsa folkhögskola 2019
Verksamhetsberättelse Västerbergs folkhögskola 2019

Bollnäs folkhögskolas ekonomi, åtgärdsförslag - INFORMATION och BESLUT
Jan-Olof Friman
(KKN 2020/144)
Förslag till beslut
1. Under förutsättning att Bollnäs folkhögskola inte erhåller några
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extra utbildningsplatser från Folkbildningsrådet så föreslås
Kultur och kompetensnämnden besluta om att Trädgårdsutbildningen
i Ockelbo och Orienteringskursen i Söderhamn läggs ner från och
med vårterminen 2021.
Sammanfattning
Under de senaste åren har Bollnäs folkhögskola inte klarat att anpassa verksamheten
till de förutsättningar som ges i budget. De kostnadsminskningar som har varit
möjliga att genomföra är gjorda. Trots detta återstår ett underskott att hantera
för 2020 och framåt.
I maj 2020 har det funnits möjlighet att, via Folkbildningsrådet, ansöka om
extra deltagarplatser med tillhörande statsbidrag vilket Bollnäs folkhögskola
har gjort. Beslut om fördelning kommer i början av juni.
Aktuella utlysningar och eventuella effekter beskrivs i det åtgärdsförslag som
upprättats. I åtgärdsförslaget bortses från effekter av Corona-viruset som
ytterligare har försämrat ekonomin.
För att få ekonomi i balans vid Bollnäs folkhögskola 2021 behöver
Kultur- och kompetensnämnden fatta ett beslut senast i juni 2020.
Upprättat åtgärdsförslag bifogas handlingarna till sammanträdet.
Beslutsunderlag



9.

Bollnäs folkhögskolas ekonomi, åtgärdsförslag
Bollnäs folkhögskolas ekonomi, åtgärdsförslag

Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69 BESLUT
Marianne
(KKN 2020/65)
Andrén/Thomas
Lundberg 11:45
Förslag till beslut
1. Förslaget till yttrande över remissen ” Validering – för kompetensförsörjning
och livslångt lärande” antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har inbjudit Region Gävleborg att inkomma med synpunkter på
remissen ”Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande”.

Ett förslag till remissvar har upprättats av förvaltningen med inriktning på följande avsnitt i
slutbetänkandet:
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6.4.3 Ökad transparens, jämförbarhet och överförbarhet med ett gemensamt språkbruk
7.5.2 Ett råd ska fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete
7.5.3. Kompetensförsörjning en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för
validering
8.4.1 Utökande medel för kompetensförsörjning och livslångt lärande i nästa
programperiod för socialfonden
9 Kunskapsutveckling - Kunskapsutveckling för valideringsutförare
11.3.4 Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning

I arbetet med utformningen av remissvaret har dialog skett med
På nationell nivå; Sveriges Kommuner och Regioner och Vård- och omsorgscollege
På regional nivå; Vård- och omsorgscollege Gävleborg, Teknikcollege Gästrikland och
Hälsingland, Arbetsförmedlingen och Regional samverkan mellan regioner i
Mälardalsområdet samt med andra regioner i landet
På lokal nivå; Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg och fackliga
organisationer.
Expedieras till
Utbildningsdepartementet
Beslutsunderlag







10.

Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU
2019:69
Svar på remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
SOU 2019_69(359464) (0)_TMP
§44 KKN Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt
lärande SOU 2019:69
Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
Remiss - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU
2019:69 - missiv

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, förlängning - INFORMATION och
BESLUT
Frédéric Thiabaud
(KKN 2017/313)
Förslag till beslut
1. Kultur- och kompetensnämnden föreslår regionfullmäktige att
förlänga Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 - ”När konstens
och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare
ett år till och med 2022.
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Sammanfattning
Framtagande av en regional kulturplan är baserat på samverkan med länets kommuner och
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.
På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en
meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna
utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från
berörda aktörer.
Beslutsunderlag


11.

Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, förlängning

Regional biblioteksplan Gävleborg 2020 - 2021, förlängning - INFORMATION och
BESLUT
Frédéric Thiabaud
(KKN 2019/19)
Förslag till beslut
1. Kultur- och kompetensnämnden föreslår regionfullmäktige att förlänga
Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 ytterligare ett år till och med 2022.
Sammanfattning
Framtagande av en regional biblioteksplan är bland annat baserat på samverkan med länets
kommuner.
På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en
meningsfull och demokratisk biblioteksplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna
utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från
berörda aktörer.
Beslutsunderlag


12.

Regional biblioteksplan Gävleborg 2020 - 2021, förlängning

Ansökan om utvecklingsbidrag 2020 - DansPlats Skog (år 2) - INFORMATION
och BESLUT
Frédéric Thiabaud
(KKN 2019/60)
Förslag till beslut
1. Den ideella föreningen PHIDR beviljas ett utvecklingsbidrag på
maximalt 450 000 kronor år 2020, som motsvarar maximalt 42,9 %
av kostnaderna under projektets andra år och avser perioden fram
till och med maj 2021.
2. Slututbetalning kommer att ske efter rekvisition som ska innehålla
en ekonomisk redovisning samt en rapport om hur det andra året
av detta treåriga projekt har genomförts.
3. Om föreningen önskar driva projektet vidare 2021 måste en ny
ansökan skickas in senast 31 mars 2021, med en utvärdering
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av andra årets resultat, samt uppdaterad budget och finansieringsplan.
4. Medel anvisas ur nämndens anslag för utvecklingsbidrag.
I övrigt hänvisas projektägaren till allmänna villkor för utvecklingsbidrag.
Sammanfattning
Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell
dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom
utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på
konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, samt säkerställa en finansieringsmodell.
Expedieras till
Föreningen PHIDR
Ekonomifunktionen
Beslutsunderlag





13.

Ansökan om utvecklingsbidrag 2020 - DansPlats Skog (år 2)
Ansökan - Projektbidragsansökan - Utvecklingsbidrag - DansPlats Skog År 2
Budget PHIDR - Projektbidragsansökan - Utvecklingsbidrag - DansPlats
Skog År 2
Projektbidragsansökan - Utvecklingsbidrag - DansPlats Skog År 2

Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2019 - INFORMATION
(KKN 2020/159)
Beslutsunderlag
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Arkiv Gävleborg
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