
 

 

 

  

Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby                                          

Dag/Tid: 2017-11-09 Kl 08.30 – 

12.00 

Plats: Karlslunds äldreboende 
Sammankallande: Susan Almé, lokal 

ordförande 

Deltagare: Arbetsgivare och 

utbildningsanordnare från samverkande 

kommuner, fackliga parter och andra 

organisationer relevanta inom VO-

College Bollnäs/Ovanåker 

 

Syfte 
Koordinera och styra lokal samverkan 

mellan parterna. 
Fördela, genomföra och följa upp 

arbetet med kvalitetsplanen - utifrån 

målen för certifieringsperioden. 
Bereda ärenden, information och 

rapporter till regional styrgrupp 
Ha tidsperspektivet 0-5 år 
 

Mål 

Lokala college lever upp till de mål som 

ställts för certifieringen enligt Vård- och 

omsorgscollege Sveriges kriterier och 

för de beslutade regionala och lokala 

riktlinjer och anpassningar som finns. 
 

Agenda: 

1. Välkomna 

2. Föregående minnesanteckningar 

3. På gång i verksamheterna, problem – kort och 

vid behov (stående punkt) 

4. Marknadsföring och kommunikation (stående 

punkt) 

5. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper 

(stående punkt) 

6. Kompetensutveckling (stående punkt) 

7. Ny ordförande 

8. Självskattning 

9. Årshjul 

10. Uppdatering kontaktuppgifter 

11. Handledarenkät 

12. Nyhetsbrev 

13. Konferens 

14. Mötet avslutas 

Prioriterade 

områden 2017:  
 

- Marknadsföring  

 

- Anställningsbarhet 

 

- Kompetensutveckling 

 

 

Input: 
Uppdaterad om de aktiviteter resp 
deltagare är/kan vara ansvarig för. 
 
Relevanta erfarenheter, problemområden 
och omvärldsspaningar utifrån varje 

deltagare respektive verksamhetsområden. 
 
Information från regional styrgrupp. 

Output: 
Minnesanteckningar 
Uppdaterad kvalitetsplan 
Uppdaterat årshjul 
 
Arkivering: 

Dokument lagras digitalt på lokala hemsidan 

Mötesregler: 
Starta och sluta i tid 
Kom förberedd 
Om du måste ha telefonen på, tala om varför 
Öppen och ärlig kommunikation 
Respektera tilldelning av ordet 

Håll dagordningen 
Skicka ersättare 



 

 

Minnesanteckningar lokal styrgrupp 2017-11-09 
 

1. Välkomna 

Ordförande Susan Almé hälsade välkommen 

 

2. Föregående minnesanteckningar gicks igenom 

 

3. På gång i verksamheterna 

• Magnus Keller presenterade pågående och kommande satsningar inom hälsoområdet. Ökande 

sjukfrånvaro kräver nya satsningar. 

• Svag ekonomi i Bollnäs kommun och Utbildningsförbundet kan skapa svårigheter  

 

4. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

• Återkoppling från aktiviteterna från VOC-veckan (v42), som genomfördes som 

infokvällar på Torsbergsgymnasiet. Representanter från Ovanåkers kommun deltog  

 

5. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper (stående punkt) 

• Stora skillnader med vad som menas med att vara anställningsbar och hur olika 

arbetsgivares sätt att hantera nyanställningar påverkar anställningsbarheten. 

• Ovanåker har påbörjat sjukbiträdesutbildningar i samarbete med AF och Komvux där. 

• Diskussion kring hur APL-dokumentationen kan göras digital diskuterades.  

 

 

6. Kompetensutveckling (stående punkt) 

 

7. Ny ordförande 

• Eva Lahenkorva som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Bollnäs kommun tar över 

ordförandeskapet fr.o.m. nästa år.  

 

8. Självskattningen genomfördes 

 

9. Årshjul 

• En ny planeringsmodell presenterades, med syfte att samordna kvalitetsplan, 

kommunikationsplan och skapa en tydligare struktur. Anders Danielsson Lans ser över hur 

den kan göras tillgänglig via plattformen www.hufb.se/voc .  

 

10. Handledarenkät 

• Förslag på att en påminnelse läggs in på APL-dokumentationen. Detta för att elever, 

pedagoger och handledare ska påminnas att göra enkäten i samband med trepartssamtal/APL-

besök    

 

11. Nyhetsbrev 

 

13.  Konferens 
 

Mötet avslutas 

http://www.hufb.se/voc

