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Utgångspunkter och styrande dokument  
 
Regionplan Liv, hälsa och hållbar utveckling  
Region Västernorrlands övergripande vision är ”Liv, hälsa och hållbar utveckling. I 
regionplanen beskrivs långsiktiga strategiska målområden samt prioriteringar för att nå 
visionen.  
 
Regional utvecklingsstrategi  
Den regionala utvecklingsstrategin, ligger till grund för regionplanen. 
Utvecklingsstrategin beskriver gemensamma principer, målområden och långsiktiga 
prioriteringar för Västernorrland 2020 – 2030. 
 
Regeringens proposition 2913/14:172 Allas kunskap – allas bildning 
Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en 
demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens fyra 
syften med folkbildningen. 
 
Statens syften med folkbildningen 

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

i samhället.  
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 
 
Huvudmannens uppdrag till folkhögskolorna 
I dialogprocessen har vi samlats kring fem målområden som beskriver hur vi ska arbeta 
tillsammans för ett samlat folkhögskolelän: 
 

1. Hållbar kompetensutveckling/kompetensförsörjning 
2. Utjämna utbildningsklyftor 
3. Livslångt lärande 
4. Samhällsutmaningar 
5. Folkhögskolan som kulturaktör 



 

 

 

 
   

  Datum  Dnr  Sida

      2(3)

 

Postadress  Besöksadress  Telefon  E‐post 
       

       

 

 
Vi har valt att samla mål i nya målområden i folkhögskoleplanen. Dessa målområden 
skiljer sig något från statens fyra syften, men ambitionen är inte att frångå dessa utan att 
samla frågor inom nya områden till en regional kontext. 
 
 
Hållbar kompetensutveckling/kompetensförsörjning 
Folkhögskolorna ska: 

‐ Vara närvarande i och bevaka samhällsutveckling, yrkesstatistik samt den lokala 
arbetsmarknaden för att bättre kunna anpassa vårt utbud och fokus. 

‐ Skapa förutsättningar för goda dialoger mellan regionens alla folkhögskolor om 
kursutbud. 

‐ Medverka till god samverkan inom Region Västernorrland vad gäller praktik 
och LIA (lärande i arbete). 

‐ Erbjuda fortbildning för skolornas personal för att stärka och bibehålla 
folkhögskolans särart. 

‐ Bidra till att höja intresset och statusen för behörighet till yrkeshögskolan.  
 
 
Utjämna utbildningsklyftor 
Folkhögskolorna ska: 

‐ Bidra till att rusta länets framtida vuxna att bli delaktiga i en demokratisk 
samhällsutveckling, att kunna fatta egna beslut, bygga självförtroende och 
kompetens. 

‐ Stärka utbildningsformen folkhögskola inom den lokala utbildningssektorn. 
‐ Utveckla integrationsarbetet för deltagare från olika kulturer och 

samhällsbakgrund. 
‐ Utveckla arbetet med att bryta digitalt och socialt utanförskap. 
‐ Fördjupa samverkan med externa aktörer som t ex arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 
 
Livslångt lärande 
Folkhögskolorna ska: 

‐ Bredda utbudet av kurser för att möta målgruppen vuxna i alla ålderskategorier. 
‐ Utforska möjligheter att erbjuda kurser för kompetensväxling. 
‐ Sträva efter att vara en långsiktig, hållbar och relevant utbildningsaktör.  

 
 
Samhällsutmaningar 
Folkhögskolorna ska: 

‐ Tydligt verka för att belysa demokratifrågor i undervisningen. 
‐ Aktivt arbeta för att motverka psykisk ohälsa genom ökat samarbete med 

Enheten för folkhälsa och Samordningsförbunden. 
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‐ Utveckla nya former för att möta ungdomar som inte klarar grund- och 
gymnasieskolan, t ex genom individuella anpassningar och motivationshöjande 
insatser.   

‐ Utveckla samverkan med rörelsefolkhögskolorna för att hitta strategier och möta 
gemensamma utmaningar. 

 
Folkhögskolan som kulturaktör 
Folkhögskolorna ska: 

 Samverka för ett brett utbud av kulturutbildningar och stärkta möjligheter för 
professionella utövare att leva och utvecklas. 

 Vara kulturella nav i sin närmiljö och erbjuda föreställningar, föreläsningar, 
fortbildning för yrkesverksamma och annan kulturell verksamhet. 

 Bidra till kulturplanens genomförande genom samverkan med övriga 
kulturaktörer i länet. 

 
 
Förutom detta ska folkhögskolorna under planperioden bidra till: 

- en stark folkbildningsregion 
- ett brett folkhälsoarbete 
- ett aktivt påverkansarbete för att utveckla och stärka den statliga 

finansieringsmodellen 
 
 
 
 


