Protokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och kompetensnämnd

2021-02-02

Plats och tid

Lokal Tjädern samt Skype kl. 09:00-11:55

Beslutande ledamöter

Magnus Svensson (C) (ordförande)
Gunbritt Wallström (V) (vice ordförande)
Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande)
Daniel Johansson (S)
Bente Sandström (S)
Anna Frestadius (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Hellström (S)
Anna-Karin Åström (SD)
Marianne Larsson (SD)
Lars Österberg (KD)
Carmen Lundkvist (L)
Fredrik Röjd (SVG) ersätter Christer Bergman (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Hirsimäki (S)
Linda Pettersson Lind (S)
Åsa Norling (SD)
Bengt Samuelsson (MP)

Övriga närvarande

Lena Fagerlind (Controller)

Utses att justera

Mari-Anne Larsson (SD)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret , 2021-02-08 00:00

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Susan Wiklund

Ordförande

................................................
Magnus Svensson (C)

……………………………………….

Justerande

................................................
Mari-Anne Larsson (SD)

……………………………………….
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Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020 Kultur- och
kompetensnämnden. (KKN 2021/10)
Sammanfattning

Lena Fagerlind, Controller, informerar om Medelsförvaltning.
Projekt ValidX har utvecklat modell för branschvalidering och kompetensutveckling med
teknikstöd för yrket personlig assistent. En testmiljö för validering har iordningställts på
Bollnäs folkhögskola och en kompletterande utbildning har därefter utformats. De två första
valideringarna genomfördes i januari och uppstart för den kompletterande utbildningen
gjordes i februari. Corona har haft inverkan och färre valideringar än planerat har genomförts
eftersom de innebar närkontakt. Totalt 11 kursintyg har utfärdats under året. I oktober hölls
avslutningar för två kursgrupper som startade inom SIfA-projektet 2019 och som de sista fyra
månaderna under 2020 bedrivits inom ramen för projektet Nya eXtrastöd i Gävleborg.
Scenkonsten har live-streamat konserter, gjort inspelade avsnitt för barn och unga samt
erbjudit och genomfört utomhusföreställningar vid förskolor och äldreboenden. Liksom det
omgivande samhället har folkhögskolan utvecklat digitala lösningar. Bollnäs folkhögskola
deltog i Saco Studentmässa som för första gången genomfördes helt digitalt. Virtuell guidning
av utställningar på Hälsinglands museum. 13 kursdeltagare på guideutbildningen genomförde
guidningarna digitalt från olika platser i Sverige. Guidningarna kopplades ihop i Forsa
folkhögskolas hörsal och kunde följas från storbild i Hörsalen eller digitalt via TEAMS. Inom
ramen för barnkultursamarbetet Kultimera, mellan samtliga regionala aktörer och
kommunerna, har de första utbudsdagarna med andra konstformer än scenkonst genomförts.
Arrangemanget genomfördes digitalt. De politiska målen för Kultur- och kompetensnämnden
2020 har i många fall uppnåtts eller delvis uppnåtts.

Beslutsunderlag
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