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Inledning 
 

Utveckling i lokalt VO-College 
Under certifieringsperioden har ett stort antal personer bytts ut i den lokala styrgruppen för Vård- 
och omsorgscollege (VO-College) Bollnäs-Ovanåker, varav ordförande vid två tillfällen. Nuvarande 
ordförande är verksamhetschef inom äldreomsorgen i Bollnäs kommun, vilket haft en positiv 
inverkan på samarbetet då den funktionen är viktig i ordföranderollen. Samarbetet mellan främst de 
kommunala arbetsgivarna och utbildarna har utvecklats under certifieringsperioden genom att goda 
förutsättningar har skapats för t ex validering. Under certifieringsperioden har VO-College Bollnäs-
Ovanåker jobbat för att kunna bedriva utbildningen på flera olika sätt. Detta har medfört att VO-
college Bollnäs-Ovanåker kunnat utbilda fler personer än om VO-College Bollnäs-Ovanåker skulle 
bedriva det endast på Vård-och omsorgsprogrammet för ungdomar och reguljär vuxenutbildning mot 
vård (VO-Collegediplom). 
 
VO-College Bollnäs-Ovanåker har under de senaste åren arbetat för att hitta bra former som 
inkluderar och engagerar alla deltagare i den lokala styrgruppen. Det finns ett stort engagemang i 
gruppen och arbetet för att stärka samarbetet i gruppen fortskrider. 
 

Vision 
Hos arbetsgivare i VO-College Bollnäs-Ovanåker är det attraktivt att arbeta. Alla arbetsgivare har ett 
gott samarbete med utbildarna och med varandra. VO-College Bollnäs-Ovanåker skapar tillsammans 
goda förutsättningar att kompetensutvecklas för personer som vill arbeta hos de lokala arbetsgivarna 
och för personer som redan har en anställning hos de lokala arbetsgivarna. 
 
VO-College Bollnäs-Ovanåker ligger i framkant vad gäller hållbart arbetsliv, lärande och utveckling, 
med fokus på mångfald. 
 

Övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet  
VO-College Bollnäs-Ovanåker kommer att arbeta aktivt med marknadsföring för att locka nya 
medarbetare till våra verksamheter. I och med omcertifieringsarbetet har engagemanget i gruppen 
ökat och styrgruppen ser goda förutsättningar att utveckla samverkan ytterligare. 
 
VO-College Bollnäs-Ovanåker följer nationella riktlinjer för validering och handledning och arbetar 
aktivt med validering av redan anställd personal samt med handledning av de elever samt andra 
personer som praktiserar i våra verksamheter. 
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Tidigare mål och genomförda aktiviteter 
 

1. Varför VO-College 
Mål 1 
Att bli återcertifierade för en 5-årsperiod för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet för 
kvalitativa utbildningar som stämmer överens med anställningsbarhet för individen. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
VO-College Bollnäs-Ovanåker har 
arbetat enligt kvalitets- och 
kommunikationsplaner. 

 Målet 
uppfyllt 

 

 

2. Samverkan 
Mål 2 
Att elever som avslutar utbildning inom Bollnäs-Ovanåker VO-College har fått information om 
körkortets betydelse för anställningsbarhet. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Diskuteras ofta spontant under 
studietiden och vid arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL). 

Målet 
uppfyllt 

I dagsläget finns ej behov av rutin för 
detta. 
 

Mål 3 
Att bibehålla samarbetsformen med lokal styrgrupp. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
En gemensam APL-samordnare är en 
länk mellan utbildning och arbetsgivare. 

Målet 
uppfyllt 

 

Den lokala styrgruppen sammanträder 
enligt kvalitetsplanen. 

 KIVO-projektet t ex tar mycket tid. I 
dagsläget förvaltar den lokala 
styrgruppen mer än utvecklar. 
 

Mål 4 
Att bibehålla bredden i representation i styrgruppen. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Den lokala styrgruppen är väl 
representerad både från arbetsgivare, 
såväl offentliga som privata och 
utbildare. 

Målet 
uppfyllt 

 

Bevaka och kontakta nya arbetsgivare.   
Mål 5 
Att ha en uppdaterad digital plattform för alla gemensamma dokument. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
En digital plattform, som hålls 
uppdaterad, är skapad.  

Målet delvis 
uppfyllt 
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Mål 6 (Nytt mål under perioden) 
Möjliggöra kunskapsöverföring. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Stående punkt på mötesagenda  
 

Målet 
uppfyllt 

Möjlighet att lyfta upp aktuella problem 
och erfarenheter från verksamheter - 
utbildning för att snabbt kunna hitta 
lösningar. 

 
Mål 7 (Nytt mål under perioden) 
Tydligare gemensam aktivitetsplanering i lokala styrgruppen 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Skapa gemensamt årshjul med 
aktiviteter, tydlig mötesagenda med 
stående punkter 
 

Målet delvis 
uppfyllt 

Arbetet påbörjat men är inte fullt ut 
implementerat ännu 

 
3. Lokalt perspektiv 

Mål 8 
Att alla intressenter (arbetsgivare, kommuner och landsting) har en länk från sin hemsida till den 
nationella hemsidan. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
 Målet delvis 

uppfyllt 
 

Efter uppdatering av websidor har länken 
fallit bort, detta åtgärdas i dagsläget. 

Mål 9 
Upprättad lokal kommunikationsplan ska följas upp minst fyra gånger/år. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Aktiviteterna som ingår i 
kommunikationsplanen utförs, men har 
inte följts upp enligt plan.  
 

Målet delvis 
uppfyllt 

Den lokala kommunikationsplanen har 
följts upp vid färre tillfällen än planerat 
då andra aktiviteter har prioriterats vid 
mötena. 
 

  Samarbetet med gymnasiets 
marknadsföringsaktiviteter bör fördjupas 
och utvecklas.  

Mål 10 
Att vård- och omsorgsutbildningen bibehåller eller ökar antalet sökande, både bland ungdomar 
och vuxna. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Lokal kommunikationsplan är framtagen 
med aktiviteter som genomförts enligt 
plan 

Målet 
uppfyllt 
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4. Infrastruktur för utbildningen 

Mål 11 
Att Bollnäs-Ovanåkers studie- och yrkesvägledare är informerade om vård och 
omsorgsutbildningarna som erbjuds inom Bollnäs-Ovanåker VO-College. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
 Målet 

uppfyllt  
Stort och aktivt deltagande av SYV:ar 
både från Bollnäs och Ovanåker. Någon 
SYV deltar i stort sett vid samtliga lokala 
styrgruppsmöten. 

 
5. Hälsoperspektivet 

 
Mål 12 
Att samarbetet mellan arbetsgivare och utbildare har fördjupats inom förflyttningskunskap. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Inga aktiviteter har genomförts. Målet ej 

uppfyllt 
Rekryteringsproblematik bland 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter 
vilket är de funktioner som har hållit i 
utbildningarna. 

  Länge sedan förflyttningsinstruktörer 
utbildats. Planer finns för ytterligare 
utbildningsinsatser 

 
6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 

Mål 13 
Gemensamt utbildningsupplägg i dokumentation och dokumentationssystem. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Lärarna går igenom hur man ska 
dokumentera men gemensamt 
utbildningsupplägg saknas. 

Målet delvis 
uppfyllt 

Ej aktuellt att utbilda i 
dokumentationssystem, då de ser mycket 
olika ut inom de olika verksamheterna 

 

7. Lärformer och arbetssätt 
Mål 14 
Alla elever följer sin individuella studieplan. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Alla elever gör en individuell studieplan 
tillsammans med SYV. Uppföljning sker 
tillsammans med kurslärare 
kontinuerligt. 

Målet 
uppfyllt 
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Mål 15 
90 % av eleverna får VO-Collegediplom inom två år för vuxenstuderande, samt inom 4 år för 
ungdomselever. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
 Målet delvis 

uppfyllt 
I genomsnitt har 90% av de 
vuxenstuderande fått VO-Collegediplom 

 
8. Lärande i arbete 

Mål 16 
Ökat samarbete skola/handledare för att ge eleven större förståelse om vad som krävs för att vara 
anställningsbar. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Handledarträffar (lärare/handledare) 1 
gång/år. 

Målet 
uppfyllt 

Vid handledarträffarna lyfts denna fråga. 
Under praktiken tydliggör handledarna 
för eleverna vad som krävs. 

 

Mål 17 
Bättre svarsfrekvens på handledar-/praktikantenkäterna. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Uppmaning till handledare och elever 
att fylla i enkäten efter APL 

Målet delvis 
uppfyllt 

Elevernas svarsfrekvens har ökat 

 

Mål 18 
Minst 15 % av personalen ska ha handledarutbildning. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Under perioden har 127 handledare 
utbildats.  

Målet delvis 
uppfyllt 

Totalt antal handledare är 230, varav 122 
inkluderingshandledare  och 
valideringshandledare.  
Ca 15% av medarbetarna i de kommunala 
verksamheterna har handledarutbildning. 
Se under kriterie 10. 
 

 
9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 

Mål 19 
Att lokala styrgruppen vet hur elever och handledare upplever samarbetet inom VO-College 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
 Målet ej 

uppfyllt 
Ingen mätning har genomförts. 
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Mål 20 
Att lokala styrgruppen går igenom kvalitetsplanen minst 4 gånger per år. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Följt upp kvalitetsplanen i samband 
med självskattning av lokala mål varje 
höst samt vid planering av arbetet i 
lokala styrgruppen; upprättat nytt mål 
kring årshjul för att skapa tydlighet 
kring mål och aktiviteter. 

Målet delvis 
uppfyllt 

Kvalitetsplanen har följts upp vid färre 
tillfällen än planerat på grund av att det 
tar mycket tid och blir för svårt när 
planen är så pass omfattande med 
många mål. 

 
10. Avtal och överenskommelser 

Mål 21 
Att det skrivs handledaravtal med eventuella nya arbetsgivare. 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Kontakt har tagits med nya arbetsgivare 
men handledaravtal har ej skrivits. 

Målet delvis 
uppfyllt 

De arbetsgivare som har kontaktats har 
inte varit intresserade av att ta emot 
praktikanter 
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Nya mål  
VO-College Bollnäs-Ovanåker har varit med och tagit fram de gemensamma målen på regional nivå. 
Därefter har lokala aktiviteter kopplade till målen tagits fram. 

Aktivitetsplan 
Aktiviteterna har processats fram vid en workshop i den lokala styrgruppen samt vid lokala 
styrgruppsmöten. Aktiviteterna följs upp lokalt och målen som helhet följs upp av regional styrgrupp, 
där VO-College Bollnäs-Ovanåker bidrar med rapportering kontinuerligt. 
 

*Projektet Fyskollen syftar till att mäta den fysiska förmågan hos gymnasieelever i syfte att förbereda 
dem inför arbetslivet och de fysiska krav yrket ställer. Projektet drivs av VO-College Gävleborg i 
samverkan med Högskolan i Gävle. 
 

Mål 1 
Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Utbilda steg 1-2 handledare utifrån arbetsgivarnas 
och utbildningarnas behov. VO-College Bollnäs-
Ovanåker ser positivt på att eleverna går 
Skolverkets handledarutbildning under skoltid. 
Bedömning av behov görs genom behovsanalys. 

Framtid 
 
 
 
 

Lokal 
styrgrupp/rektorer 
 
 
 

1, 2, 10 

På sikt eventuellt införa språkombud som funktion. Framtid Lokal styrgrupp 1, 2 
Vi följer det regionala projektet Fyskollen* som 
genomförts i Söderhamn och kommer att ta del av 
studien för senare beslut om vilka åtgärder som 
Bollnäs-Ovanåker vill genomföra. 

Framtid Lokal styrgrupp 
kommer besluta 
om ansvarig 

1, 5 

Mål 2 
Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på 
Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens. 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Studerande vid både ungdoms- och vuxenutbildningen ska 
ha gått utbildning i dokumentation 

- Läggs till i checklista i APL 
- Ta upp frågan om dokumentation vid tre-

partssamtal 
- Utgår från fallbeskrivningar vid orienteringskurs 
- Testa ute med handledaren – få stöd av 

handledaren 

Framtid Rektorer 1, 2, 9 

Genomföra en behovsinventering hos arbetsgivarna vad 
gäller utbildningsbehov samt en möjlighetsinventering hos 
utbildarna vad gäller möjligheter att möta dessa behov. 
Behovsinventeringen ska genomföras halvårsvis i 
september och mars. Inventeringen ska gälla t ex flexibla 
undervisningstider, te x kvällstid, distans, ökad 

Pågår Arbetsgivare 
och rektorer 

1, 2 ,3, 8, 
9 
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Mål 3 
Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg. 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Den lokala partsgemensamma 
marknadsföringsgruppen arbetar aktivt med 
åtgärder för att marknadsföra utbildningen och 
jobben: 

- Identifiera arenor för marknadsföring 
- Skapa förslag till handlingsplan 
- Lokala styrgruppen formulerar uppdrag 

vid respektive tillfälle och tillsätter 
deltagare 

- Samordna marknadsföring för 
Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) 
och lokalt college 

Pågår Lokal 
marknadsföringsgrupp 
på uppdrag av lokal 
styrgrupp 

1, 2, 4 

Ungdomar som går VO-programmet prioriteras 
till feriearbete inom omvårdnad i kommunal 
verksamhet 

Pågår Arbetsgivarna 1, 2, 4 

Arbeta fram förslag på hur gymnasieelever med 
VO-Collegediplom och goda referenser kan 
erbjudas en 6-månaders provanställning efter 
avslutad utbildning inom någon verksamhet i 
VO-College Bollnäs-Ovanåker. 

Framtid Lokal styrgrupp 1, 2, 4 

 
  

tillgänglighet till studielokaler, ökad tillgänglighet till 
datorer. 
Skapa rutin för att regelbundet uppdatera lärare om olika  
datasystem i samtliga verksamheter.. 

Framtid Att utses 1, 2, 9 
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1. Varför Vård- och omsorgscollege?      

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
Bollnäs kommuns befolkning beräknas öka från 27 496 personer år 2019 till 28 488 personer år 2024. 
Samtidigt minskar antalet personer mellan 16-64 år med 0,8 % mellan år 2018-2025. Antalet 
inrikesfödda i åldersspannet beräknas minska med 848 personer samtidigt som antalet utrikesfödda i 
åldersspannet beräknas öka med 719 personer. Ovanåkers kommuns befolkning kommer att öka från 
11 895 personer år 2019 till 12 370 personer år 2024. Samtidigt minskar även i Ovanåker antalet 
personer mellan 16-64 år med 3,4 % mellan år 2018-2025. Antalet inrikesfödda i åldersspannet 
beräknas minska med 393 personer medan antalet utrikesfödda i åldersspannet beräknas öka med 
174 personer. (Källa SCB och Arbetsförmedlingen).  

Om dagens befolkningsutveckling fortsätter ställs vi inför en fortsatt ökad försörjningskvot inom 
kommunerna, där färre ska försörja fler. Försörjningskvoten ser ut att öka betydligt och enligt 
prognoser vara hög under en 20 års period.  

Gruppen 80 år och äldre kommer att öka markant med en toppnotering om cirka 15 år. Detta 
innebär ökade kostnader för välfärden och ska ställas mot att antalet yrkesarbetande minskar. 
 

Figur 1. Befolkningspyramider för Bollnäs och Ovanåkers kommuner år 2020 och 2030. 

 

   

   
 

Bollnäs och Ovanåker har fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda. Det kommer 
att krävas satsningar för att få fler i arbete. Socialförvaltningarna samarbetar med 
Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet. 

 
Kompetensbehov 
Människor behöver välfärdstjänster under livets alla skeden, men behovet är oftast störst för dem 
som är yngre än 20 år och äldre än 75 år. Fler äldre innebär med andra ord en ökad efterfrågan på 
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välfärdstjänster. Detta resulterar även i ökade kostnader för kommunen då skatteintäkterna minskar 
samtidigt som välfärdskostnaderna ökar vilket i förlängningen kommer att ställa högre krav på 
kommunerna för att de ska kunna upprätthålla välfärden. Som en följd av detta kommer 
rekryteringsbehovet att öka. 

Ovanåkers kommuns socialtjänst befinner sig sedan ett par år tillbaka i en generationsväxling och har 
tagit fram rekryteringsprognoser som visar att hälften av förvaltningens personal kommer att gå i 
pension före 2030. Givetvis kommer detta att innebära att möjligheten att få jobb ökar och att 
arbetslösheten minskar men det innebär även stora utmaningar då nyckelpersoner försvinner och 
det kommer att bli brist på arbetskraft inom välfärdsområdet. Med utgångspunkt i detta tittar både 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner på välfärdsteknologiska lösningar (vilket resulterar i att nya 
välfärdsjobb skapas) men det är svårt att beräkna hur de påverkar det framtida rekryteringsbehoven. 

 
År 2019-2023 förväntas det finnas ett sammantaget behov i VO-College Bollnäs-Ovanåker att anställa 
192 personer i tjänster som kräver gymnasial utbildning, enligt den inventering som genomförts i 
slutet av 2018. Huvudsakligen handlar det om undersköterskor inom äldreomsorgen, men även inom 
funktionsnedsättningsområdet beräknas skötare, boendestödjare och 
habiliterare/habiliteringspersonal behöva anställas. Ett mindre antal personliga assistenter behöver 
rekryteras och där utbildnings- och kompetenskrav kan variera. 
Utöver detta rekryteringsbehov kommer också Region Gävleborg behöva anställa 700 
undersköterskor/skötare i Gävleborgs län under en femårsperiod, där huvudparten förväntas 
anställas på sjukhusen i Gävle respektive Hudiksvall. I och med att Bollnäs sjukhus övergår till att 
drivas i Region Gävleborgs regi 1 november 2019 kan en justering behövas vad gäller behovet för 
hälso- och sjukvården. I inventeringen har Aleris rapporterat sitt rekryteringsbehov, vilket främst 
gäller för Bollnäs sjukhus i nuvarande regi. Uppgifter saknas från år 2022, då det avtal som funnits för 
driften av Bollnäs sjukhus skulle avslutas år 2021. 
 
Utöver rekryteringsbehov av medarbetare med utbildning på gymnasienivå förväntas en handfull 
vårdbiträden anställas årligen, främst inom äldreomsorgen. Ett stort antal timvikarier kommer också 
att behövas. 
 
Tabell 1. Rekryteringsbehov 2019-2023 i Bollnäs-Ovanåker. 

Område 2019 2020 2021 2022 2023 
Äldreomsorg 15 16 21 30 28 
Funktionsnedsättning 6 15 11 18 20 
Varav Personlig 
assistans 

1 2 1 3 0 

Hälso- och sjukvård 1 2 9 - - 
Totalt 22 33 41 48 48 
Hälso- och sjukvård 
(Region Gävleborg) 

Kan 
tillkomma 
mindre del av 
140  

Kan 
tillkomma 
mindre del 
av 140  

Kan 
tillkomma 
mindre del 
av 140  

* * 

*Kan tillkomma mindre del av 140 samt okänt behov på grund av övertagandet av driften av Bollnäs sjukhus. 
 
Tabellen redovisar behov av personal med fullständig vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. 
Vårdbiträden är ej medräknade. För personliga assistenter kan kompetens- och utbildningskrav 
variera. 
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Under kommande treårsperiod (2019-2021) bedöms antalet som slutför en VO-Collegecertifierad 
utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen i Bollnäs kunna motsvara det rekryteringsbehov som 
arbetsgivarna har samt ge ett överskott av utbildad personal. Prognosen är baserad på en 
uppskattning av antalet vuxenstuderande som slutför utbildning med 1500 poäng/VO-Collegediplom 
under kommande treårsperiod samt antalet inskrivna gymnasieelever, med justering för att en del av 
de studerande går vidare till andra studier, byter bransch eller av annan anledning inte påbörjar 
arbete inom vård och omsorg. 
 

Andel medarbetare med adekvat utbildning 
Arbetsgivarna i VO-College Bollnäs-Ovanåker har en stor andel adekvat utbildade medarbetare. På 
Hedens omvårdnadcenter har ca 80 % av medarbetarna adekvat utbildning. På Bollnäs 
boendekooperativ samt hos Aleris och Region Gävleborg har samtliga medarbetare adekvat 
utbildning. I Bollnäs kommun har 92,8 % av medarbetarna inom vård- och omsorgsboende adekvat 
utbildning, 76,3 % av medarbetarna inom hemtjänst, 95,7 % inom personlig assistans, 100 % inom 
socialpsykiatri och 85,9 % inom boende och stöd LSS. I Ovanåkers kommun har 86 % av 
medarbetarna inom vård- och omsorg adekvat utbildning. Hos Neuropsyk i Bollnäs AB varierar 
antalet medarbetare med adekvat utbildning; på Utredningsenheten samt Boheden har 81 % adekvat 
utbildning, på Stenbacka gård har 50 % adekvat utbildning och på Rengsjö vårdcenter har ca 90 % av 
medarbetarna adekvat utbildning.  
 

Aktörer i samverkan 
 
Bollnäs kommun 
Bollnäs kommuns äldreomsorg har 275 platser på särskilda boenden, varav 18 är korttidsplatser. Det 
finns hemtjänst i alla de fyra geografiska områdena Rengsjö, Arbrå, Kilafors och Bollnäs. Ungefär 650 
brukare har hjälp/stöd från hemtjänsten. Drygt 230 personer har även stöd från den kommunala 
hemsjukvården. I äldreomsorgen arbetar cirka 600 medarbetare. 
 
Inom Bollnäs Kommun OF (omsorgen om personer med funktionsnedsättning) finns tio 
gruppbostäder inom LSS. Kommunen bedriver även ett fritidshem som riktar sig till barn/ungdomar 
över 12 år som har föräldrar som förvärvsarbetar samt daglig verksamhet.  
Inom socialpsykiatrin (SoL) bedriver kommunen tre boenden, boendestöd, uppsökande verksamhet, 
personliga ombud och daglig verksamhet. Inom OF arbetar 40 medarbetare som 
omvårdnadspersonal och 156 medarbetare som habiliteringspersonal. 
Bemanningsenheten inom socialförvaltningen består av en korttidspool med 20 tillsvidareanställda 
medarbetare som arbetar på kortare frånvaroturer inom äldreomsorg, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning samt boende för ensamkommande. Det finns även en tillfällig omställningspool 
som arbetar med att ta hand om övertalig personal. Utöver detta finns omkring 165 aktiva 
timvikarier inom Bollnäs kommun. 

Ovanåkers kommun 
Ovanåkers kommun har tre särskilda boenden för äldre, tre hemtjänstområden, kortidsboende och 
dagverksamhet för äldre med sammantaget cirka 300 anställda. Inom LLS finns tre gruppbostäder, 
tre servicebostäder, kortids samt fyra dagliga verksamheter. Ungefär 80 personer arbetar inom dessa 
verksamheter. Vardagsstöd inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har cirka 30 anställda. 
Resursenheten är en enhet där för tillfället 14 anställda jobbar. Dessa hoppar in vid sjukdomar och 
vikariat. Det finns även cirka 120 aktiva timvikarier i Ovanåkers kommun 

https://www.ovanaker.se/stodochomsorg/aldreomsorg/gruppboende.1069.html
https://www.ovanaker.se/stodochomsorg/aldreomsorg/gruppboende.1069.html


 
 

16 
 

 
Aleris 
Aleris har tre verksamhetsområden medicin-akut, operation och primärvård och har ca 50 
undersköterskor. Aleris driver Bollnäs sjukhus enligt avtal med Region Gävleborg. I november 2019 
övergår ansvaret för driften till Region Gävleborg i väntan på eventuell ny upphandling. 

Neuropsyk 
Neuropsyk i Bollnäs AB består av 63 platser fördelade på fyra enheter; Utredningsenheten, Boheden, 
Stenbacka gård samt Rengsjö vårdcenter. Inom dessa enheter arbetar 102 tillsvidareanställda 
medarbetare samt ett antal timvikarier. Neuropsyk är en del av HUMANA. 

Hedens omvårdnadscenter 
Hedens omvårdnadcenter (HOC) har 56 platser uppdelat på sex enheter. Där bor vuxna kvinnor och 
män från 20 år. I dagsläget finns 54 boende. På HOC arbetar 45 boendestödjare, fyra gruppchefer 
samt tre sjuksköterskor förutom kökspersonal och chefer. 

Bollnäs boendekooperativ 
På Bollnäs boendekooperativ arbetar för närvarande nio personer, varav en sjuksköterska, fyra 
undersköterskor och fyra skötare. 

Region Gävleborg 
I VO-College samverkan finns Region Gävleborg representerade som arbetsgivare lokalt och regionalt 
utöver att ansvara för processledning och formalia kring regionala organisationen. Praktikplanering 
sker mellan Region Gävleborgs praktiksamordnare och praktiksamordnare hos utbildarna. Hälso-och 
sjukvårdens verksamheter deltar på VO-College marknadsföringsarrangemang och inom sitt uppdrag 
samordnar Region Gävleborg viss övergripande aktivitet inom bland annat hälsoperspektivet och 
valideringsuppdraget. Region Gävleborg har också samordnare anställda i Hudiksvall respektive 
Gävle, vilka arbetar med ett strukturerat PRAO-upplägg för högstadieelever. 
 
Region Gävleborg bedriver hälso- och sjukvård i hela Gävleborgs län med totalt ca 5500 medarbetar 
inom 23 verksamhetsområden. Två sjukhus finns, i Gävle och i Hudiksvall. Från 1 november 2019 
övertar Region Gävleborg också driften av Bollnäs sjukhus, vilket fram till dess drivs av Aleris enligt 
avtal. I Region Gävleborg fanns 888 tillsvidareanställda undersköterskor och 133 tillsvidare anställda 
skötare år 2018. Undersköterskor ingår ofta i vårdteamens samlade kompetens och nyutbildade 
undersköterskor deltar i en obligatorisk yrkesintroduktion och krav ställs på kontinuerlig 
kompetensutveckling samt att medarbetarna bidrar till verksamhetsutveckling. 

Kommunal 
Kommunal organiserar över 500 000 medlemmar som arbetar inom kommun, landsting, privata 
företag, församlingar, kooperativ och lantbruk. I den lokala styrgruppen finns en representant för 
Kommunal från Bollnäs kommun och en representant från Ovanåkers kommun. 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och de arbetar för att så effektivt som 
möjligt föra samman de som söker medarbetare med de som söker jobb. Arbetsförmedlingen Södra 
Hälsingland består av Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. 
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Hälsinglands utbildningsförbund 
Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) är ett kommunförbund mellan Bollnäs, Söderhamn och 
Nordanstigs kommuner. I Bollnäs driver HUFB både Torsbergsgymnasiet och CFL Bollnäs 
(vuxenutbildning), vilka båda är certifierade av VO-College. 
 

Elevantal 
 
Tabell 2. Elever på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs 2017-2018. 

 
År  Antal 

elever 
åk 1 

Antal 
flickor 
åk 1 

Antal 
pojkar 
åk 1 

Antal 
förstahandssökande 
till programmet 

Antal 
elever 
åk 2 

Antal 
elever 
åk 3 

Antal elever 
som gått ut 
under året 
med 
gymnasie-
examen och 
VO-
Collegediplom 

2017 19 17 2 25 16 17 10 

2018 18 12  6  23  18 16 12  

 

Tabell 3. Antal elever på CFL Bollnäs 2017-2018. 

 



 
 

18 
 

 

2. Samverkan 
I VO-College Bollnäs-Ovanåker är arbetsgivarna i majoritet och innehar ordförandeposten.  
 

Arbete för att få fler sökande till arbete och utbildning  
Under certifieringsperioden har den lokala VO-Collegesamverkan arbetat med att utveckla 
gemensam marknadsföring för att visa bredden och möjligheten med arbete i branschen. Exempelvis 
har arbetsgivare deltagit vid Öppet hus på gymnasiet och mässor. Torsbergsgymnasiet har också 
satsat på aktiviteter för att visa upp utbildningen, både i samhället och via sociala medier. 
Information om utbildningsmöjligheter via vuxenutbildningen har kommunicerats till anställda som 
inte har formell utbildning.  

 
Utveckling av samverkan 
Samverkan har utvecklats under certifieringsperioden genom att utformning av utbildningar planeras 
i dialog. Exempel på detta är att HUFB tillhandahåller fem-sex olika utbildningsspår inom vård och 
omsorg efter dialog med arbetsgivare; ordinarie gymnasieutbildning, flexlärling (validering), 
kompetenslyftet, KomVux och tidigare även Trainee. HUFB signalerar när det finns utrymme att 
starta en kurs och då samlar arbetsgivaren in deltagare. Arbetsgivare, utbildare och fackliga 
samverkar även runt arbetsmarknadsdagar. De offentliga arbetsgivarna anpassar verksamheten för 
att skapa förutsättningar för medarbetare att kombinera arbete och utbildning.  
 
I samverkan är det viktigt att alla aktörer känner sig lika delaktiga. Detta har lyfts i lokala samverkan 
och åtgärder har vidtagits för att utveckla samverkan även med de privata aktörerna. Bland annat har 
den lokala marknadsföringsgruppen väckts till liv igen och där ingår offentliga och privata 
arbetsgivare, fackliga samt utbildare. 
 

Kollektivavtal 
Samtliga parter i lokal samverkan har kollektivavtal. 

3. Utbildningsutbud 
Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) är den utbildningsanordnare som ingår i vår samverkan, i 
HUFB ingår CFL Bollnäs samt Torsbergsgymnasiet. De levererar ett flertal utbildningsinsatser inom 
vård- och omsorg. 
 
I Ovanåkers kommun finns på vuxenutbildningen en vård- och omsorgsutbildning mot vårdbiträde 
om 1250 poäng som inte är certifierad inom ramen för VO-College. Dialog har förts med 
utbildningsanordnaren som inte önskat certifiera sig och ingå i samverkan. 

CFL Bollnäs 
På CFL Bollnäs erbjuds flera olika utbildningsvägar mot vård och omsorg. 

Flexlärling  
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Flexlärling är utbildning för redan anställd men ej behörig personal inom Bollnäs kommun 
(äldreomsorgen). Eleverna har lärlingsplats och handledare på sin arbetsplats. En halvdag i veckan är 
eleven på skolan för undervisning, i kombination med stor del hemstudier. Mycket stor del av 
innehållet i flera kurser valideras individuellt och kompletteras med undervisning för att nå 
kunskapsmålen i de nationella kurserna. 
 
 
Trainee 
Traineeupplägget innebär en kombination med 50 % studier och arbete på traineeplats inom 
offentlig hälso- och sjukvård. Traineeanställningen sker genom ett samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet. 
  
Kompetenslyftet 
Detta är en bieffekt av den lokala samverkan, vilken möjliggjort ett samarbete mellan Bollnäs 
kommun och HUFB och där tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
kunnat kombinera 50 % studier via statsbidrag parallellt med arbete. Anställningen har här funnits i 
Bollnäs kommun, framförallt inom äldreomsorgen.  
 
Fördjupningskurser som erbjuds för VO-utbildningen. 
Fördjupningskurser har erbjudits inom Äldreomsorg, Funktionsnedsättningsområdet, Psykiatri och 
Akutsjukvård inom följande kurser: 

• Psykiatri 2 
• Specialpedagogik 2 
• Akutsjukvård 
• Socialpedagogik 
• Vård- och omsorg vid demenssjukdom 

  

Torsbergsgymnasiet 
Torsbergsgymnasiet följer innehållet för Vård- och omsorgsprogrammet enligt Skolverkets regler. 
Följande fördjupningskurser erbjuds: 
 

• Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng 
• Medicin 2, 100 poäng 
• Akutsjukvård, 200 poäng 
• Specialpedagogik 2, 100 poäng 

 
 

Kompetensutveckling för befintliga medarbetare 
Förutsättningar för kompetensutveckling för befintliga medarbetare inom Bollnäs kommun sker 
genom anpassning av både arbetsschema och utbildningsschema för att möjliggöra att kombinera 
arbete och studier.  
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4. Regionalt/lokalt perspektiv 
VO-College Bollnäs-Ovanåker är representerade i regional styrgrupp och det finns en ständig dialog 
mellan styrgrupperna vad gäller frågor som behöver lyftas på respektive nivå. Representanter från 
Bollnäs-Ovanåkers parter deltar i VO-College regionala utvecklingsarbete, bland annat genom 
deltagande i regionala arbetsgrupper och i framtagande av gemensamt material. 

 
Genusperspektiv och mångfald 
Den lokala styrgruppen har inte arbetat aktivt med genusperspektivet däremot har 
mångfaldsperspektivet uppmärksammats till följd av de bieffekter som KIVO-projektet 
(Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation) medfört för den lokala VO-
Collegesamverkan. Drygt 50 % av de ca 30 nyanlända som har ingått i KIVO-projektet i Bollnäs 
kommun har varit män. Dessa deltagare har exempelvis genom olika typer av praktik och 
utbildningsinsatser fått stöd genom projektet i syftet att bli anställningsbara som undersköterskor 
inom vård och omsorg. 

 
Marknadsföring 
Den lokala marknadsföringsgruppen i lokala VO-College har varit vilande under några år. Den 
marknadsföring som har genomförts har främst handlat om att både privata och offentliga 
arbetsgivare samt fackliga har deltagit vid arbetsmarknadsdagar på Torsbergsgymnasiet. HUFB 
marknadsför utbildning bland annat genom sociala medier. Nyligen har en ny marknadsföringsgrupp 
bildats i samverkan och identifiering av olika kanaler samt planering av insatser har påbörjats. 

 
Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning sker genom nyhetsbrev, bevakning av nyheter inom området samt deltagande 
vid mässor m m. Processledare ger oss regelbundet input och parterna i VO-College Bollnäs-
Ovanåker delger även varandra nyheter. 
 

5. Hälsoperspektivet 
Hälsoperspektivet finns som ett helhetstänk i lokal samverkan och hos parterna. I utbildningen ingår 
kursen hälsopedagogik. Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar när det gäller 
förflyttningsteknik.  
 
VO-College Bollnäs-Ovanåker följer det projekt som har genomförts i Söderhamn gällande fysisk 
hälsa (Fyskollen) och lokala styrgruppen kommer att ta del av studien. Därefter kommer gruppen 
fatta beslut om också VO-College Bollnäs-Ovanåker vill delta i den fortsatta utvecklingen av 
projektet. 
 
Den hälsoenkät som undersöker både elevers och handledares erfarenheter av APL genomförs 
kontinuerligt och redovisas både lokalt och till regional styrgrupp. Detta ger en möjlighet att utveckla 
genomförandet av APL samtidigt som det ger en bild av förutsättningar för både elever och 
handledare. 
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6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 
VO-College Bollnäs-Ovanåker följer de validerings- och handledningsriktlinjer som finns beslutade 
regionalt. Under certifieringsperioden har VO-College Bollnäs-Ovanåker arbetat löpande med 
kvalitetsarbete och uppföljning enligt den modell som funnits på regional nivå. VO-College Bollnäs-
Ovanåker avser att följa den modell för kvalitetssäkring som den regionala styrgruppen tar beslut om 
under kommande återcertifieringsperiod. 
 

7. Avtal 
VO-College Bollnäs-Ovanåkers samverkan styrs av de regionala avtalen för samverkan och APL. 
Lokala acceptansavtal skrivs för tillkommande lokala parter. 
 

8. Kreativ och stimulerande lärmiljö 
Utbildningarna i lokala samverkan har projektorer/kanoner i alla klassrum och arbetar aktivt för att 
utöka de digitala lärmiljöerna utifrån inköp av surfplattor, bärbara datorer, uppdaterade datasalar 
och interaktivt material såsom ”simulerande dockor”. Samtliga elever på gymnasiet har egen dator. 
 
En gemensam lärplattform i form av Office 365 har implementerats. Genom tydliga ramar 
underlättar denna kommunikation mellan utbildaren och eleverna och skapar möjligheter för 
eleverna att aktivt delta i undervisningen trots frånvaro som uppstår pga sjukdom, vård av barn eller 
liknande. Under certifieringsperioden kommer lärplattformen att kompletteras med ett än mer 
kunskapsfokuserat undervisningssystem i form av Unikum. Denna komplettering ger eleverna en 
tydligare bild över sin kunskapsutveckling utifrån ett formativt perspektiv. 
 
För att öka förståelsen för olika typer av teknik- och dokumentationssystem ska eleven under APL 
bekanta sig med dokumentationssystemen i verksamheten. Under första praktiken presenteras 
systemen och under tredje praktiken krävs att eleven formulerar sig i dokumentationen. Samarbetet 
mellan skola och arbetsgivare behöver utvecklas för att få igång en lärande process för eleverna när 
det gäller dokumentation. Arbetet fortskrider med olika former av samverkansgrupper där 
representanter från personalen och arbetsgivaren diskuterar arbetsmiljöfrågor och 
utbildningsinsatser.  
 

9. Läroformer och arbetssätt 

Erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv 
Som en stående punkt på de lokala styrgruppsmötena finns punkten ”Återkoppling från 
verksamheterna”. Under denna punkt lyfter de olika verksamheterna sådant som är på gång. Då finns 
goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och möjlighet att utveckla samverkan. Konkreta exempel på 
erfarenhetsutbyte är också samverkan kring utbildning i förflyttningsteknik. 
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Studerandeinflytande 
Studerandeinflytande har säkerställts under certifieringsperioden genom att det har implementerats 
ett forum för samråd inom vuxenutbildningen. I detta möts elevrepresentanter för att diskutera 
utbildningarnas upplägg och utformning, fysisk och psykisk arbetsmiljö samt likabehandlingsfrågor. 
Gemensamt programråd (vux och gy) genomförs minst en gång per termin i samband med lokala 
styrgruppsmöten. Inför programråden skickas frågeställningar ut till eleverna. Eleverna har även 
möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter vid programråden. 

Läraren arbetar kontinuerligt för ett ökande studerandeinflytande vid planering av kurs och vid 
halvtidsutvärderingar. I slutet av varje kurs görs en webbaserad kursutvärdering. Läraren kontaktar 
SYV vid eventuella förändringar av studerandes studieplan och elevens resultat i kursen 
dokumenteras regelbundet i ett bedömningsunderlag som tydligt visar elevens progression. 

 

Lärarsamverkan och ämnesintegrering 
Lärarsamverkan och ämnesintegrering säkerställs genom att det på vuxenutbildningen görs 
tjänstefördelning utifrån elevernas behov av kontinuitet och pedagogernas behörigheter för att 
skapa största möjlig fokus på elevernas förutsättningar för kunskapsutveckling. Delade tjänster 
mellan utbildningsformerna möjliggör också utbyte av erfarenheter och kunskaper. Pedagogiska 
forum planeras och genomförs löpande utifrån pedagogernas behov av kunskapsutveckling för att 
möte varierande elevgrupper. I dagsläget finns två huvudspår inom detta – digitalisering och den 
interkulturella processen (språk och kultur). Ämnesintegrering sker även genom att lärarna planerar 
in samma uppgift i olika kurser, där det så är möjligt. Stöd och hjälp erbjuds vid behov, individuellt 
och/eller i grupp. Kontinuerlig självskattning och formativ bedömning i elevgrupperna genomförs i de 
olika kurserna. 

 

Validering 

Elever i vuxenutbildningen erbjuds möjligheter till lokal validering vid påbörjande av studierna. Ett 
flertal alternativa utbildningsupplägg i form av flexlärling, trainee och kompetenslyftet har 
genomförts under certifieringsperioden. Utgångspunkten i dessa utbildningsupplägg är ett 
validerande förhållningssätt. De lärdomar som framkommit kommer att renodlas för att kunna 
användas i större omfattning i den reguljära utbildningen. Valideringarna utförs i olika former och på 
olika sätt beroende på kursernas karaktär. Bollnäs och Ovanåkers kommuner har representanter i 
den regionala valideringsgruppen. Komvux Vård erbjuder validering i ett flertal vård- och 
omsorgskurser. VO-College Bollnäs-Ovanåker har flera utbildade medbedömare i verksamheterna 
som validerar validandens praktiska yrkeskunskaper. 

 

Sammanhållna arbetsdagar 
Både utbildare och arbetsgivare arbetar för att skapa sammanhållna arbetsdagar i så hög grad som 
möjligt. Det ska vara möjligt att kombinera studier med arbete. De olika arbetsgivarna har olika 
förutsättningar för att organisera för sammanhållna arbetsdagar.   

Möjlighet till distansutbildning (gäller Vux) har genomförts i form av flexlärling, trainee och 
kompetenslyftet, där varierande delar av utbildningen skett på arbetsplatsen. Från en eftermiddag i 
veckan till två dagar per vecka. 
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Flexibilitet i genomförande av utbildningen 
Genomförande av kurs/vuxenstuderande: 
Utbildningen bedrivs med stor flexibilitet i både teori och praktik genom att genomförandet av kurs 
utgår från studiehandledningen där kursens olika moment finns beskrivna och de olika momenten 
genomförs genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, rollspel, scenarioträning, seminarier, 
skriftliga test, webbaserade tester, workshops, praktiska övningar, värderingsövningar, film, estetiska 
uttryck. Studiebesök och inbjudna gäster från verksamheterna är regelbundna inslag i kursernas 
genomförande.  
 
Genomförande med ungdomselever: 
Genomförandet av vård- och omsorgskurserna utgår från Skolverkets mål, centrala innehåll och 
kunskapskrav. De olika momenten genomförs genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, 
rollspel, scenarioträning, seminarier, skriftliga test, webbaserade tester, workshops, praktiska 
övningar, värderingsövningar, film, estetiska uttryck. Studiebesök och inbjudna gäster från 
verksamheterna är regelbundna inslag i kursernas genomförande. 

Stöd och hjälp erbjuds vid behov, individuellt och/eller i grupp och HUFB strävar efter att tillmötesgå 
elevernas olika lärstilar. Kontinuerlig självskattning och formativ bedömning i elevgrupperna 
genomförs i de olika kurserna. Läraren arbetar kontinuerligt för ett ökande studerandeinflytande vid 
planering av kurs och vid halvtidsutvärderingar. I slutet av varje kurs görs en kursutvärdering. 

10. Lärande i arbete 
Under certifieringsperioden har ett stort antal nya handledare utbildats. Andelen utbildade i de olika 
verksamheterna varierar. I Bollnäs respektive Ovanåkers kommuner är 19 respektive 12 procent av 
alla medarbetare utbildade handledare. Under våren 2019 kommer VO-College Bollnäs-Ovanåker 
implementera Steg 2-handledarutbildningen. 
 
Eleverna erbjuds idag ett arbetsplatsförlagt lärande med god kvalitet. Vård- och omsorgsprogrammet 
för ungdomar genomför 5 veckors APL per läsår och Vård- och omsorgsutbildningen för vuxna 
genomför 4 veckors APL per termin. Alla elever har en utsedd handledare på sin APL-plats.  
 
Varje elev får möjlighet att önska plats inom det aktuella APL-området och praktiksamordnaren 
planerar och fördelar platserna till respektive arbetsplats. Då eleverna går ut på sin APL har de fått 
information om sekretess, kurs och kunskapskrav samt vad som gäller ute på praktiken ex. arbetstid 
och basala hygienrutiner. Information, närvaro, kursens centrala innehåll och bedömningsblankett 
tar eleven själv med ut på APL-platsen. 
 
Trepartssamarbetet (lärare, handledare och praktikant) görs en till två gånger under APL-placeringen, 
för pedagogiskt stöd till handledaren samt för medverkan under den studerandes lärprocess och 
bedömning. 
 
Lärare är betygsättande i kurs. Handledaren bidrar till betygsunderlaget genom trepartssamtalet och 
det skriftliga bedömningsunderlaget. 
 
Efter genomförd praktik fyller handledare/praktikant i en webbaserad utvärdering, den så kallade 
”Hälsoenkäten”. Utvärderingarna återkopplas sedan till lokala styrgruppen, enhetschefer och till 
handledarna på de årliga handledarträffarna.  
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Tabell 4. Antal personer inom VO-College Bollnäs-Ovanåker som har gått handledarutbildning, 
antal/år. 
 

 

 

 

 

 

 
Medbedömarutbildningen innehöll delar om validering, yrkesroll och ansvar, kommunikation och samtal, 
bedömning, blanketter och checklistor samt en praktisk valideringsuppgift som redovisades på en 
uppföljningsträff.     

Inkluderingshandledare har utbildats inom ramen för KIVO-projektet och kommer i förlängningen också vård- 
och omsorgselever samt medarbetare ute i verksamheterna till nytta. Utbildningen har fokus på språkutveckling 
och kultur. 

 
 
 

År Handledare steg 1 Medbedömarutbildning Inkluderingshandledare 
2012 58  1 
2013 33 6  
2014 26   
2015 43   
2016 21  27 
2017 17  65 
2018 20  19 

 218 6 112 
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