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1 Hela Gävleborg ska leva och utvecklas
Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Status

Kommentar

Bidra till att såväl vana som ovana
deltagare upplever kulturaktiviteterna
tillgängliga.

Lena Fagerlind

Folkhögskolorna anordnade och genomförde kulturaktiviteter i samarbete med
lokala och regionala kulturaktörer samt i egen regi.
Kultur Gävleborg samarbetade med flera nya arrangörer/samarbetsparter inom
scenkonsten. Projekt med koppling till digital delaktighet bedrevs inom olika
kulturområden, t ex dialog med pensionärsorganisation om digital delaktighet.
Olika projekt bedrevs vid Kultur Gävleborg, t ex kring små barns språkutveckling
tillsammans med barnhälsovården, logopedi och Högskolan Gävle. Det
genomfördes även utforskande konstprojekt i nya sammanhang och miljöer.
Genom VR-teknik har Världsarvet "Bortom Åa" gjorts tillgängligt på länets
bibliotek.
Metodutvecklande arbete genomfördes, som exempel kan nämns
dansverksamhetens arbete för äldre personer och personer med Parkinson. Ett
annat exempel är musikverksamhetens arbete med arrangemanget av
riksfinalen Imagine" för unga musiker, vilket skapat ett lärande för alla
inblandade.

Barn är en prioriterad målgrupp för
kultur.

Lena Fagerlind

För att förbättra och utveckla möjligheter för barn och unga att ta del av kultur
har länsgruppen för barnkulturfrågor haft regelbundna träffar. Utvecklingsarbetet
för en regional kulturgaranti för barn och unga, Kultimera, fortsatte. En ny
webbplats öppnades samt arbetet med ett subventioneringssystem för resor till
kultur och ny form på utbudsdagar startades. Arbetet gjordes tillsammans med
aktörer från länets institutioner och kommuner.
Flera projekt pågick, till exempel Bokstart som avser små barns språkutveckling.
Projektet gjordes tillsammans med BVC, biblioteken och förskolan i länets
kommuner.
Arbetet inför att Barnkonventionen blir lag intensifierades. Som exempel kan
nämnas att en modell för implementering av konventionen inom
biblioteksverksamheten, Löpa lina ut, lanserades.
För att möjliggöra förutsättningar för barn och unga att ta del av professionell
kultur genomfördes olika aktiviteter bland annat utbudsdagar för scenkonst för
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Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Status

Kommentar
skola/förskola, danssommarjobb för ungdomar under ledning av professionell
koreograf och stöd har givits till kommuner som vill arbeta med Skol-bio.

Att främja likvärdiga förutsättningar för
kulturlivet och göra det tillgängligt för
alla i hela länet.

Lena Fagerlind

Kulturverksamheten arbetade med nya samarbetspartners och på nya platser.
Aktiviteter genomfördes i länets alla kommuner.
Information om befintliga bidragsformer genomfördes med syfte att öka
spridningen av bidrag i länet, vilket resulterade i att minst ett
projekt/arrangemang i varje kommun erhöll bidrag. En återlansering av
bidragsformen CrowdCulture genomfördes vilket medförde att flera nya projekt
startades.
En pilotomgång för en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola
startade tillsammans med Hudiksvall, Ljusdal och Bollnäs. Dialoger skedde med
X-trafik om eventuell subventionering av resor till kultur.

Satsning på ökad lokal tillgänglighet till
kultur genom ökad digitalisering ska
göras.

Lena Fagerlind

Tillgänglighetsplanen uppdaterades och syntolkning används på sociala medier.
Vid starten av kulturportalen Kultimera.se mot skolor, har arbete med
tillgänglighet genomförts.
Genom VR-teknik har Världsarvsgården "Bortom Åa" och "Folkmusik 360" gjorts
tillgängliga. Arbetet med VR-lösning för kulturskolan startade.
För att öka tillgängligheten för äldre inleddes dialog med
pensionärsorganisationerna för ökad kompetens inom det digitala området.

2 En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå
Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Bidra till utveckling och
samverkansformer som leder till ökad
sysselsättning, framförallt genom bättre
matchning på arbetsmarknaden. I första
hand ska detta ske genom

Lena Fagerlind

Status

Kommentar
Inom ramen för uppdraget att samordna regional kompetensförsörjning
identifierades strategiska bristyrken och en handlingsplan upprättades. Antalet
beviljade yrkeshögskoleplatser ökade jämfört med 2018.
För att utveckla och driva investeringsfrämjandet tecknades avtal med Business
Sweden.
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Politiska satsningar och mål

Målansvarig

grundläggande utbildning och
kompletterande utbildningar inom
bristyrken men också genom att
underlätta karriärväxling mitt i livet

Ska bidra till utveckling och
samverkansformer som leder till högre
utbildningsnivå både i syfte att förbättra
individers hälsa och att förbättra
Gävleborgs utvecklingskraft och
innovationsförmåga.

Status

Kommentar
Fyra nya utländska företagsetableringar skedde under året. Microsofts
etablering i länet innebar arbete för att skapa kontakter med företag som på
olika sätt är eller blir underleverantör till företaget.
Det pågående projektet för att fler ska starta eget företag har förlängdes till
halvårsskiftet 2020. Projektet har hittills resulterat i att drygt 1 000 personer har
gått nyföretagarutbildningen och fler än 200 företag har startat.
Inom projekt ValidX har en modell för branschvalidering och
kompetensutveckling utvecklats. Gävleborg rankas som en av tre regioner i
Sverige som kommit längst och som bedöms ha en struktur på plats. På Bollnäs
folkhögskolan startade en testmiljö för validering av yrkesgruppen personliga
assistenter.

Lena Fagerlind

Projektet SIfA, Stödjande Insatser för Anställningsbarhet, genomfördes under
året och de tre första utbildningsomgångarna avslutades under hösten.
Deltagarna varvade praktik/arbete med utbildning på folkhögskolorna. Knappt 70
personer deltog i projektet. Färre deltagare än planerat nådde grundläggande
nivå i det svenska språket. Främsta orsaken var att deltagarnas grundläggande
utbildning var lägre än planerat. Under november månad förlängdes projektet på
Bollnäs folkhögskola med en grupp utrikesfödda kvinnor. Projektet ska pågå till
och med första halvåret 2020.
På nationell nivå har platserna för Studiemotiverande folkhögskolekurs och
Etableringskurs minskat från 7000 till 5000 platser, vilket har medfört att färre
platser har tilldelats folkhögskolorna. Dessutom har Arbetsförmedlingens
omorganisation påverkat antalet deltagare som anvisats till dessa
utbildningsplatser.
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