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Verksamhetsplan och budget 2020
Sammanfattning
Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens
folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige
beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin
verksamhet.
Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med
invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan
realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och
stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i,
flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en
uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla
krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid
tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja
Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för
alla från fjäll till kust.
Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och
utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för
2020 fram i förslaget till verksamhetsplan.
Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 9610 kr, jämfört med 2019 års
budgeterade nettokostnader som uppgick till 9419 tkr.
De åtgärder som vidtogs våren 2019 har föranlett att Folkhögskolestyrelsen år 2020 kan
lägga en budget i balans.
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Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar
Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020 enligt förslag
Bedömda resultat och konsekvenser
Västerbottens folkhögskola verkar på sju orter, både i storstad och glesbygd. Detta
ger goda möjligheter för att fler att utbilda sig och få en starkare ställning på
arbetsmarknaden. Bredden på utbildningar leder till positiva konsekvenser för
individen, men även för länets privata och offentliga aktörer. Design- och
hantverksutbildningarna är ett viktigt bidrag till länets kulturliv och de
hälsofrämjande utbildningarna bidrar till att fler får verktyg att påverka sitt eget och
andras mående. Folkhögskolans pedagogik uppmuntrar människor till delaktighet
och samhällsengagemang vilket stärker demokratin.
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