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Protokoll lokal styrgrupp VO-College Bollnäs-Ovanåker 
 
Tid: Torsdag 14 september, kl 8.30-12 
Plats: Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 
 
Närvarande ordinarie styrgruppsmedlemmar: 
Arbetsgivare 
Weronica Bodin  Bollnäs kommun, tf ordförande 
Ewa Hellman  Aleris Specialistvård 
Jannett Källänge  Bollnäs kommun 
Lisbeth Ohlsson  Ovanåkers kommun 
Magnus Keller  Region Gävleborg 
Eva Lahenkorva  Bollnäs kommun, tillträdande ordförande 
 
Utbildare 
Anders Danielsson Lans  KomVux, Bollnäs 
Fredrik Olofsson  Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 
Gunilla Liljendahl  KomVux, Bollnäs 
 
Fackförbundet Kommunal 
- 
 
Processledare 
Astrid Skoglund 
 
Adjungerade 
Inger Abrahamsson  Gymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund 
Madelene Månsson Asp  SYV, Bollnäs grundskola  
Anders Englund  SYV, Ovanåkers grundskola 
Pernilla Svensson  Komvux, Hälsinglands utbildningsförbund 
 

Frånvarande ordinarie medlemmar: 
Susan Almé   Lokal ordf, Bollnäs kommun (arbetsgivare) 
Marie Nordin  HUMANA (arbetsgivare) 
Kristina Ellström  Hedens Omvårdnadscenter (arbetsgivare) 
Ewa Sjöbom   Bollnäs Boendekooperativ (arbetsgivare) 
Lena Bertilsson  Bollnäs kommun (arbetsgivare) 
Helena Westh  Kommunal, Ovanåker (facklig rep) 
Björn Persson  Kommunal, Bollnäs (facklig rep) 
Aina Woxberg Kommunal, Region Gävleborg (facklig rep) 
Nina Larsson KomVux (utbildare) 
Anneli Persson Bollnäs kommun (arbetsgivare) 
Örjan Larsson Bollnäs kommun (arbetsgivare) 
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Anita Olsson Ovanåkers kommun (arbetsgivare) 
 
1. Välkomna 
För dagen tillförordnad ordförande Weronica Bodin hälsar välkomna. 
 
2. Sekreterare och justerare 
Astrid Skoglund skriver protokoll och Anders Danielsson Lans justerar. 
 
3. Nominerade och utsedda till årets handledare och årets arbetsplats 
Vinnarna och de nominerade uppmärksammas med blommor och diplom. 
Kommunikatör från Hälsinglands utbildningsförbund lägger upp en nyhet på hemsidan. 
 
4. Ny ordförande 
Eva Lahenkorva kommer att överta ordförandeskapet i lokala styrgruppen. Hon arbetar 
till vardags som verksamhetschef för äldreomsorgen i Bollnäs kommun. 
 
5. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter inkommer och anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
6. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov 
Utbildningen 
Fortbildning för lärare, ”läslyftet” pågår.  Syftet är att hitta nya sätt att nå fram till elever 
genom undervisningen, inte minst vad gäller elever med språksvårigheter. 
 
Vuxenutbildningen har startat ”Kompetenslyftet”, med hjälp av statsbidrag om 18 
platser. I nuläget går några platser tomma. En lärdom till eventuellt kommande omgång 
är att bättre nå ut med information och fylla upp platserna. 
 
Problem med elever som arbetar extra under utbildningen och ibland då missar 
undervisning pga detta. Diskussion idag kring att det är bäst att samtala direkt med 
berörda elever för att uppmärksamma eleven på problemet och förändra situationen. 
 
Förslag om perioder istället för terminer på vuxenutbildningen kan ge potentiella 
konsekvenser för arbetsgivarna.  
 
Ovanåkers kommun 
Ett boende ska stängas och personalen omplaceras. Detta kommer att få påverkan på 
hur många APL-elever man kan ta emot. 
 
Region Gävleborg 
Ny Regionledning vilket kan påverka organisationen. Denna vecka har 
undersköterskedagar genomförts. Arbete med lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård pågår. 
 
Bollnäs kommun 
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Sparkrav föreligger och verksamheter kan påverkas på sikt. Just nu genomförs 
konsekvensanalyser. 
 
Kort rapport från regional styrgrupp 
- Fler APL-platser behövs. Regionala handledningsgruppen får i uppdrag att se över 

vilka sätt som planering av platser kan fungera optimalt. VO-College Gävleborg har 
anmält intresse att delta mer aktivt i nationellt ESF-projekt som bland annat handlar 
om att utveckla handledningsmodeller. 

- Arbetsmarknadsutbildningar kan komma att starta på några platser i länet, 
eventuellt i Bollnäs. I närområdet kommer Arbetsförmedlingen undersöka 
arbetsgivarnas intresse för att anställa personer som gått en kortare utbildning. 
Intresse krävs för att utbildning ska starta. 

 
Diskussion vid dagens möte är att det fortfarande ställs höga krav på de eventuella 
deltagarna i en arbetsmarknadsutbildning, eftersom kurserna fortsatt ligger på 
gymnasial nivå. Det är viktigt att fastställa vilka svenskakrav som föreligger vid 
antagning. I nuläget är en av utbildarnas största utmaning svenskasvårigheter hos 
antagna elever. 
 
7. Marknadsföring och kommunikation 
- VO-collegeveckan v 42 
Veckan inleds med en regional konferens med målgrupp handledare. Platser till 
konferensen har fördelats mellan lokala VO-Collegegrupperna och anmälan sker via 
lokal ordförande. Weronica kontaktar Susan Almé om hur platser till regionala 
konferensen fördelas. 
 
Under konferensen efterfrågas från regionalt håll en representant från den lokala VO-
Collegesamverkan som kan berätta om lokalt arbete av relevans för målgruppen. 
 
Beslut: Aleris får i uppdrag att tillfråga Anette Frisk om hon är intresserad av att 
presentera Aleris grupphandledningsmodell på den regionala konferensen. 
 
- Vårddagarna 25-26 september 
Planeringen fortsätter både vad gäller Upplevelseverkstadsprogrammet för inbjudna 
deltagare och vad gäller rekryteringsmässan. Bollnäs kommun och HUMANA bidrar med 
medarbetare till upplevelseverkstadsrum. Påminnelse om att anmäla medverkande vid 
rekryteringsmässan till processledare så snart som möjligt. 
 
8. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper 
Krav och kompetensgruppen arbetar vidare på regional nivå och man försöker kartlägga 
kompetensbehov inom alla verksamhetsområden i vård och omsorg i länet. 
Funktionshinderområdet är representerat från Bollnäs och Ovanåkers kommuner.  
 
9. Kompetensutveckling 
Se under punkt 6. 
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10. Årshjul 
Presenteras vid kommande möte. 
 
 
11. Ytterligare möte under hösten (självskattning + marknadsföring) 
Några representanter från styrgruppen bedöms räcka för att gå igenom 
självskattningen. Förslag från lokal ordförande är att planera in ett möte under v 41. 
Eftersom få berörda av mötet närvarar i slutet av dagens möte får ordförande skicka ut 
förslag på tid via e-post. 
 
 
12. Mötet avslutas 
 
 
 
 
------------------------------------  ----------------------------------------- 
Sekreterare    Tf Lokal ordförande 
Astrid Skoglund   Weronica Bodin 
 
 
 
 
------------------------------------ 
Justerare 
Anders Danielsson Lans 
 
 


