
Minnesanteckningar från Bollnäs-Ovanåker lokal styrgrupp 
Vård- och omsorgscollege 2019-01-23 

Deltagare 

Susan Almé  Bollnäs kommun 

Ola Wikman  Vårdlärare, HUFB 

Ann-Sofie Johansson kommunal Bollnäs 

Örjan Larsson  Bemanningsenheten 

Anders Danielsson Lans HUF 

Eva Lahenkorva Socialförvaltningen, Bollnäs kommun 

Ulrika Lövgren  Vårdlärare, HUFB 

Weronica Bodin Bollnäs Kommun 

Astrid Skoglund Voc College Gävleborg 

Linnea Lindqvist Enhetschef Ovanåkers kommun 

Imo Olsson  Kommunal Ovanåker 

Lena Bertilsson  Bollnäs kommun 

Marie Nordin  Humana Neuropsyk 

Magnus Keller  Region Gävleborg 

 

1. Välkomna 

2. Val av justerare 

Susan Almé 

3. Föregående protokoll 

Hälsoperspektivet: Beslut behöver tas om det finns vilja att delta i hälsofrämjande projekt. 
Kan ske via samarbete med HiG genom examensarbeten. 

Övningssystem kan finnas tillgängligt via inköpt dokumentationssystem för Bollnäs kommun. 
Återkoppling kommer från socialförvaltningen då systemet är i fungerande drift.  

4. Protokoll Regional styrgrupp 

Genomgång av lokala ansökningar. Mer likartad struktur och layout för att bättre uppfylla de 

nationella kraven.  

Återkoppling från vård- och omsorgsdagarna i Gävle, med deltagare från Bollnäs kommun i ett av 

aktivitetsrummen. Högt deltagande, men spridda grupper. En grupp nära och en längre ifrån. 

Resursanvändande för deltagande i VOC för att skapa effektiv samverkan. 

Antal timmar i APL, vad gäller i de lokala collegen? Avstämning med lokal hantering utifrån 

Skolverkets regler och klargörande/återkoppling till lokala styrgrupper behövs. Uppdatering 

kommer att ske regionalt av information i handledarpärmen.   

5. Falsk hemsida  

VOCgavleborg.se 
Utlandsbaserad ”hosting” polisanmälan förbereds. 
 

 



6. Omcertifiering 

Uppdatering av viss statistik utifrån regionala ansökningen. 

Enklare hantering genom regionala avtal för handledare/APL och samverkan. I fråga om avtal 

med privata aktörer kommer lokala college fortsatt att vara delaktiga i processen. 

7. Ordinarie deltagare i lokal styrgrupp 

Respektive verksamhet tar med sig frågan utifrån de behov man ser, med fokus på att ”skapa 

verkstad” för operativ samverkan. Viktigt att deltagare ska ha tillräckligt mandat för att ta beslut 

eller tillräckligt kunna påverka beslut.    

8. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov (stående punkt) 

 

9. Marknadsföring och kommunikation  

Viktigt att få möjligheter att kunna informera ungdomar och vuxna i Ovanåker. 

Sociala medier som en viktig del i marknadsföringen, där ett Instagramkonto med ett roterande 

innehåll/ansvar från olika arbetsplatser skulle kunna bredda perspektivet kring vad man kan 

jobba med inom vården. 

  

10. Mötet avslutas 

 

11. Kommande möten  

Fredag   2019-03-22, 8.00-11.00 

Tisdag   2019-05-21, 9.00-11.00 Programråd 

Fredag   2019-09-20, 8.00-10.00 

Fredag   2019-11-22, 8.00-11.00 Programråd 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Anders Danielsson Lans  Eva Lahenkorva Susan Almé 


