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1 Arbete och hållbar tillväxt
Politiska satsningar och mål
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

Förvaltningsmål

Arbetet har bedrivits inom ramen för Semaforen.
Bristyrkena för 2020 har fastställts och varje
strategiskt bristyrke har fått en fastställd
handlingsplan med konkreta åtgärder. Utfallet
på utbildningsföretagens ansökningar för
yrkeshögskoleutbildningar har varit god och
antalet tillgängliga utbildningar har ökat
kontinuerligt i länet. Myndigheten för
yrkeshögskolan har prioriterat de strategiska
bristområden som beslutats i Semaforen.
Tillsammans med länets kommuner har det
bedrivits projekt i syfte att stödja och stimulera
till minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning
och en högre utbildningsnivå. Som exempel kan
nämnas SIfA, Stödjande Insatser för
Anställningsbarhet, som har bedrivits på Bollnäs
folkhögskola i samarbete med Bollnäs kommun
och Arbetsförmedlingen. Projektet avslutades
under året.
Från de projekt som bedrivits har 229 individer
ingått i en åtgärd och av de som avslutat en
åtgärd har 51 % gått vidare till studier eller
arbete.
Två nya utbildningar har startats,
Guideutbildning på Forsa folkhögskola och
Lärarassistentutbildning på Västerbergs
folkhögskola.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
bidra till högre utbildningsnivå,
utvecklingskraft och innovationsförmåga.
(Kultur och kompetens)
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2 Miljöansvar och hållbar utveckling
Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

Undersöka förutsättningar för att mer av
Kultur- och kompetensförvaltningens
verksamheter kan lokaliseras till fler orter i
regionen.

En kartläggning av var i länet förvaltningen
bedriver verksamhet har genomförts.
Verksamhet bedrivs i samtliga av länets
kommuner. Förvaltningen har varit lokaliserad i
sex av dessa kommuner. Bedömningen var att
ytterligare utlokalisering av verksamhet inte var
möjlig inom befintlig budget med bibehållen
omfattning.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
undersöka förutsättningar för att mer av
förvaltningens verksamhet kan lokaliseras
till fler orter i regionen.
(Kultur och kompetens)

I politiska ärenden skall det finnas
konsekvenser för jämlikhet och
jämställdhet.

Arbetet har påbörjats och det kommer att ske en
gemensam samordning för hela Region
Gävleborg. I förvaltningens ständiga
värdegrundsarbete ingår arbete med jämlikhet
och jämställdhet. Förvaltningen är HBTQcertifierad, vilket är en garant för kunskap inom
området.

I underlag till politiska beslut tydliggör
Kultur- och kompetensförvaltningen
eventuella konsekvenser för jämlikhet och
jämställdhet
(Kultur och kompetens)

Kommentar

Förvaltningsmål

På grund av Corona har
besöksnäringsföretagen fokuserat på de
omedelbara konsekvenserna av pandemin
istället för produktutveckling. Gävleborg var det
län som minskade minst avseende
besöksnäringen när det gäller totalt antal
gästnätter. Den särskilda satsningen med att
stärka socialt företagande har avslutats under
året och en ny satsning startas med särskilt
fokus på utrikesföddas företagande.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
bidra till utveckling och samverkansformer
som leder till ökad sysselsättning.
(Kultur och kompetens)

3 Kunskap och kultur
Politiska satsningar och mål
Bidra till utveckling och samverkansformer
som leder till ökad sysselsättning,
framförallt genom bättre matchning på
arbetsmarknaden. I första hand ska detta
ske genom grundläggande utbildning och
kompletterande utbildningar inom
bristyrken men också genom att underlätta
karriärväxling mitt i livet

Status
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Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

Tillsammans med kommunerna har ett arbete
inletts med att kartlägga eltillgången i länet och
vad som kan göras för att stärka såväl
kapaciteten som tillgången till mer kraft.
En kontinuerlig samverkan med
organisationerna Företagarna, Svenskt
Näringsliv och Mellansvenska
Handelskammaren har etablerats under
perioden.
Bidra till att såväl vana som ovana
deltagare upplever kulturaktiviteterna
tillgängliga.

Många av de planerade aktiviteterna har flyttats
fram på grund av Corona och arbetet har istället
inriktats på nya digitala lösningar och digitalt
utvecklingsarbete.
Verksamheten har samarbetat med nya
arrangörer, erbjudit scenkonstföreställningar
utomhus till äldreomsorgen och arbetat med
lärandeprocesser för ökad digital delaktighet.
Kulturutbudet kopplat till de nationella
minoriteterna har synliggjorts och
kunskapsdagar utifrån projektet Scen.se, som
arbetar med barn och unga med svåra kognitiva
funktionsnedsättningar, har genomförts. Inom
litteraturområdet har samarbete med P4
Gävleborg skett i projektet Månadens författare.
Genom att samarbeta i nya konstellationer, med
nya digitala lösningar och på nya platser har
möjligheten att nå nya målgrupper ökat.
Filmverksamheten har tillsammans med
biblioteksverksamheten utvecklat ”Film på
bibliotek”, möjlighet att ta del av film via sitt
bibliotekskort.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
bidra till att såväl vana som ovana
deltagare upplever kulturaktiviteterna
tillgängliga.
(Kultur och kompetens)
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Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

Trots att undervisningen har skett på distans på
folkhögskolorna under våren, har olika
kulturaktiviteter genomförts, bland annat i
streamat format.
Bidra till utveckling och samverkansformer
som leder till ökad användning av
folkhögskolorna.

Folkhögskolorna ställde om sin verksamhet till
följd av pandemin. Stora delar av
undervisningen skedde på distans och med
digitala kursträffar under våren.
Distansundervisningen medförde kraftig
reducering av beläggningen på internaten under
våren. Under hösten har beläggningen succesivt
ökat.
Två nya kurser har startats, Guideutbildning vid
Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning
vid Västerbergs folkhögskola. Alla kursplatser
fylldes.
Viss kulturverksamhet har förlagts på
folkhögskolorna under de perioder det har varit
möjligt under pandemin. Som exempel kan
nämnas repetitionstillfällen för
ungdomsorkestern GUBB och Forum Musik,
danssommarjobbarna samt
slöjdhandledarutbildning.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
bidra till utveckling och samverkansformer
som leder till ökad användning av
folkhögskolorna.
(Kultur och kompetens)

Barn och unga är en prioriterad målgrupp
för kultur.

Webbplattformen Kultimera för ökad
tillgänglighet till Kultur Gävleborgs och de
regionala institutionernas utbud till förskola och
skola har lanserats. Utbudsdagarna på våren
presenterade för första gången andra konst- och
kulturområden än scenkonsten. Förskolor och
skolor har erbjudits utomhusföreställningar
under pandemin, men kommunerna har haft
svårt att genomföra bokade föreställningar och

Kultur- och kompetensförvaltningen
genomför riktade kulturaktiviteter till barn
och unga.
(Kultur och kompetens)
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Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

aktiviteter.
Stöd till olika projekt har getts, som exempel till
Scen.se som arbetar med att nå ut till barn med
svåra kognitiva färdigheter samt till Bokstart
som arbetar med att stimulera små barns
språkutveckling genom läsning och tillgång till
böcker. Bokstart och Läs på recept har skett i
samarbete med Högskolan i Gävle,
barnhälsovården och länets bibliotek.
Talangutveckling har bedrivits inom flera
områden som till exempel danssommarjobb för
ungdomar, ungdomsorkestrar, stöd till unga
filmare samt Systrarna, som är ett
mentorsprogram där unga tjejer får lära sig om
textskrivande, scennärvaro och egen
produktion.
Verka för en ökad tillgänglighet i vård och
omsorg för professionell kultur och särskilt
beakta samverkan mellan
kulturverksamheter och kommuner.

Utomhusarrangemang inom scenkonsten har
arrangerats på äldreboenden i flera kommuner.
Dialoger har även påbörjats med Gävle
symfoniorkester angående symfoniorkesterns
arbete med digitala sändningar inom
äldreomsorgen.
Inom dansverksamheten har ett dansmaterial
för äldre lånats ut.
Verksamheten har fortsatt undersöka
möjligheter att erbjuda utbud till olika
målgrupper för såväl fysiska besök som i digital
form.

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
verka för ökad tillgänglighet i vård och
omsorg för professionell kultur och särskilt
beakta samverkan mellan
kulturverksamheter och kommuner.
(Kultur och kompetens)

Främja likvärdiga förutsättningar för
kulturlivet och göra det tillgängligt för alla i

För att stötta kultursektorn har två utlysningar av
särskilda uppdrag, på totalt 1 520 000 kronor till

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
främja likvärdiga förutsättningar för

Utskriftsdatum: 2021-01-27

8(9)

Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

hela länet.

67 kulturskapare genomförts. Dessutom har
verksamheten kunnat dela ut sammanlagt 300
000 kronor till 19 kulturföreningar i länet.
Olika digitala lösningar har gjorts, till exempel
streamade konserter, digitala utbudsdagar för
barnkultur och andra digitala lösningar som alla
kan ta del av, oberoende av geografisk
placering. Digitala lösningar kan dock vara
svårtillgängliga för en del personer.
Inom avdelningen Kultur Gävleborg har
forskning bedrivits inom området deltagarkultur.

kulturlivet och öka tillgängligheten.
(Kultur och kompetens)

Ska satsa på ökad lokal tillgänglighet till
kultur genom ökad digitalisering.

Olika digitala aktiviteter har genomförts när
planerade aktiviteter har fått ställas in eller
skjutits på framtiden. En utmaning har varit
kvalitén vid de digitala aktiviteterna, som har
varit sämre än vid fysiska arrangemang.
Under pandemin har checklista för trygga
arrangemang tagits fram, som ett stöd för
arrangerande föreningar.
Biblioteksverksamheten har drivit ett projekt
med statliga medel kring ökade kunskaper inom
digitalisering. Inom konstområdet har det gjorts
digitala konstvisningar och vernissager.
Kulturtinget, som sker årligen, har i år ersatts
med en podd.
Flera av världsarvsgårdarna har dokumenterats
i 360-format för besökare som fysiskt inte kan
besöka världsarvet. De internationella
kontakterna har stärkt arbetet med VRutvecklingen och fått internationell spridning,
bland annat genom ett samarbete med
University of Edinburgh där Världsarvet

Kultur- och kompetensförvaltningen ska
förbättra tillgängligheten till kultur genom
ökad digitalisering.
(Kultur och kompetens)
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Politiska satsningar och mål

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

Hälsingegårdar medverkat i projektet Prescribe
Culture (kultur på recept) som riktat sig till
människor som under pandemin lidit av psykisk
ohälsa.

4 God ekonomisk hushållning - Verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar
Politiska satsningar och mål
Förvaltningen ska generera ett ekonomiskt
överskott på minst 2 Mkr.

Status

Kommentar

Förvaltningsmål

Resultatet för förvaltningen blev +3,9 mnkr.
Pandemin har haft stor ekonomisk påverkan,
framförallt på folkhögskolorna. Folkhögskolorna
har haft minskade intäkter för
internatverksamheten, konferenser och för viss
kursverksamhet. Även inom kulturområdet har
det varit intäktsbortfall i samband med inställda
och uteblivna arrangemang. I och med den
förändrade verksamheten har kostnaderna varit
lägre för olika typer av köpta tjänster, främst
inom kulturområdet och för
förvaltningsgemensamma kostnader, vilket till
stor del bidragit till förvaltningens överskott.
Förvaltningen har haft löpande uppföljning av
verksamheterna. Nämnden har informerats
fortlöpande om den ekonomiska situationen och
eventuella behov av åtgärder.

Kultur- och kompetensförvaltningen
genererar ett överskott på minst 2 mnkr.
(Kultur och kompetens)
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