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1 Arbete och hållbar tillväxt
Politiska satsningar och mål

Ansvarig

Kultur och kompetensnämnden ska bidra till utveckling
som leder till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Status

Prognos

Kommentar
Pågående arbete följer planen. Flertalet av årets
mätetal har redovisats i kvartal 1 och 2. Det regionala
kompetensförsörjningsarbetet följer sitt årshjul med i år
en viss fördröjning på grund av Arbetsförmedlingen
som senarelagt sin prognos. Under kvartal 2
fastställdes årets strategiska bristyrken.
Planering för kompetenshöjande insatser för
kulturskapare är genomförd och under våren har
särskilda utlysningar gjorts för att mildra effekterna av
pandemin.
Digitala möten och konferenser har genomförts och
verksamheten följer checklista för hållbara
evenemang.
Planering för förvaltningsgemensamt lärande om
Agenda 2030 pågår och en gemensam utbildningsdag
kommer att genomföras under hösten.

2 Kunskap och kultur
Politiska satsningar och mål

Ansvarig

Bidra till utveckling av folkhögskolorna.

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Status

Prognos

Kommentar
På grund av rådande pandemi är
konferensverksamheten obefintlig och antalet boende
på internatet är färre än planerat. Kommande
ombyggnationer på folkhögskolorna kommer också att
reducera antalet konferenser under hösten.
En gemensam fortbildningsdag för folkhögskolorna har
genomförts på temat digitalisering och lärande.
De planerade aktiviteterna för samverkan med olika
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Politiska satsningar och mål

Ansvarig

Status

Prognos

Kommentar
aktörer har påbörjats men med viss tidsförskjutning.

Kultur- och kompetensnämnden ska bidra till
utveckling som leder till högre bildnings- och
utbildningsnivå

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Undervisningen har skett som fjärrundervisning och på
distans under våren, vilket har medfört att en del
kursdeltagare har större problem med studierna när
deltagarna förlorar både rutiner och sammanhang.
Söktrycket till höstens kurser har varit högt och de
flesta kursplatserna är fyllda.
Rekryteringen till Studiemotiverande
folkhögskolekurser var god under våren, men ser ut att
bli lägre till hösten. Från och med i år tilldelas inte
folkhögskolorna ett visst antal platser, utan de kan ta
emot de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisar.
Dock finns de andra konkurrerande aktörer inom
området. Det kommer få nya deltagare till
etableringskurserna eftersom rekryteringsunderlaget
minskar.
Kulturverksamheten har nått nya målgrupper genom
bland annat balkongkonserter vid serviceboenden,
poddar samt dialogtillfällen under
kulturplaneprocessen. Fortbildningsinsatser för
kulturskapare har planerats och kommer att
genomföras under hösten. Fortbildning för arrangörer
har genomförts.
Pågående arbete följer planen. Flertalet av årets
mätetal har redovisats i kvartal 1 och 2. Det regionala
kompetensförsörjningsarbetet följer sitt årshjul med i år
en viss fördröjning på grund av Arbetsförmedlingen
som senarelagt sin prognos. Under kvartal 2
fastställdes årets strategiska bristyrken.

Kultur- och kompetensnämnden ska bidra till breddat
kulturliv och ökat deltagande i hela länet

Ansvarig
Jan-Olof

Kultur Gävleborg har genomfört balkongkonserter vid
serviceboenden. Verksamheten har också gjort poddar
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Politiska satsningar och mål

Ansvarig
Friman

Status

Prognos

Kommentar
kring nationella minoriteters språk och kultur samt
språkpaket för de yngsta. Inom
biblioteksverksamheten har arbete genomförts för
ökad digital delaktighet, möjlighet att kunna ta del av
film via bibliotekskortet och uppleva världsarvet i VR.
Inom ramen för kulturplaneprocessen och
biblioteksplaneprocessen har ett trettiotal dialoger
genomförts för att fånga in röster, tankar och åsikter
från andra organisationer, politiker och från kulturlivets
aktörer.
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