
 

              

Minnesanteckningar   

Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 

Datum: 7 november 2013 

Plats: Komvux Vård 

Närvarande:  Nina Larsson U, Gunilla Liljendahl U,  Helena Mattsson A Ovanåker, Åsa Dahlöf A Bollnäs 

kommun, Ewa Hellman A Aleris, Weronica Bodin A Bollnäs kommun,Helena Westh F Kommunal 

Ovanåker,Ewa Sjöbom Ag Bollnäs Boendekooperativ, Rose-Marie Worén Utb, Monica Embretsén A 

Bollnäs kommun, Inger Abrahamsson och Ingegärd Hedberg SYV Bollnäs, Eva Persson SYV Ovanåker, 

Elisabet Järmens Wallin U 

 

Rapport från regional styrgruppsmötet 4 november 2013: 

Nina tar med sig frågan om vårt valideringsarbete stämmer med regionala valideringsmodellen samt  

vem ska vara deltagare i regionala arbetsgruppen. 

Återcertifieringsplanen. Vi ska arbeta med samverkanskriteriet i den regionala återcertifieringen (av 

7 kriterier) plus våra egna 10 kriterier.  

Genomgång av återcertifieringsupplägg-tidplan 

Ansökan vi gjorde från början; Vad skrev vi i den?/Nuläget/Framåt. 

Våra deltagare i arbetsgrupper regionalt: 

Validering: Lena Bertilsson, Jannett Källänge.  

Marknadsföring: Hillevi Sjöberg, Eva Sjöbom 

Hälsa: Nina Larsson 

Praktikgruppen: Gunilla Liljendahl 

Branchgruppen: Monica Embretsen, Helena Mattsson, Eva Sjöbom, Magnus Edling, Åsa Dahlöf 

Programförjupningsgruppen: Elisabet Järmens Wallin 

Handledargrupp: Marie Helin Lindblom 

 

Monica beskriver läget i s.k. Bollnäsmodellen. (Marianne Mickelsson Af har varit med och arbetat 

fram den)Trögt med att få praktikanter. Varför? Diskuterades. Kan det vara möjligt för ungdomar? 

Monica  E följer upp orsaken till att det går trögt. Borde finnas efterfrågan. 



 

Information från Monica om nya anställningsformer: 

BUI   (upp till 23 år nu ev höjd åldergräns senare)Avtal mellan SKL och Kommunal , en satsning för att 

motverka ungdomsarbetslöshet. Personen ska ha Vård- och omsorgs- utbildning.                                 

75% arbete/25%utveckling.  Ingen arbetsgivaravgift. Medel för handledare till arbetsgivaren är 

2000/mån. Går före företrädesrätt. Ger ej LAS-dagar. 

BAL  viss tids anställning (upp till 23 år) för den som  saknar utbildning men är intresserad .  75 % som 

vikarie/25% väcka intresse m.m. Inga LAS dagar. 

Diskussion om att det finns personer med färdig vård och omsorgs utbildning som fortfarande inte 

får jobb .Kan Bollnäsmodellen vara en idé eller BAL/BUI. Språknivån kan vara orsak trots utbildning. 

Majlis Persson Gladh informerar om sitt jobb som administrativ chef i Hälsingeutbildning. Projektet 

som startat den 1 oktober finansieras av region Gävleborg. 6 milj på tre år för Teknik college  

Hälsingland, Teknikcollege Gästrikland och VOC Gävleborg tillsammans = VOCollege Gävleborg. 

Projektstyrgrupp som ska bestå av förvaltningschefer finns. Inga Malm Bollnäs ingår.  

Alla kommuner har skrivit på medfinansieringsintyg.  

Om någon som inte jobbar i projektet är med vid möte kan den tidrapporteras på lista (300 kr 

generell lönenivå). )region Gavleborg.se har blanketter.  Största kostnaden i projektet är för 

processledare Kristina Flank Elffors . 

Första rapport i dec. Tidrapport, aktuell lönespecifikation ska med ( om lönehöjning). Alltid med varje 

kvartal  

Timlönekostnad: kolla med personalavdelning  

Årsarbetstid. Kollas med personalavdelningen pga t.ex läraravtal 

För in timlönen i tidrapporten. Eget namn, månad, Projekttitel  VOC College Gävleborg.  

Bollnäs kommun eller Ovanåkers kommun ska anges om arbetsplats. 

Observera att tidrapporten ska vara underskriven av närmaste chef. 

Pappersform läggs i kuvert och skickas till den ekonom som fått uppdraget att administrera.  Senast  

5 arbetsdagar efter periodens slut. Vem det blir tar Majlis reda på av Inga Malm, Bollnäs respektive 

Solveig Landar, Ovanåker. 

Återcertifieringsmöten  

Sista Januari ska vi  vara klara med återblick och nya mål. Omcertifieringsprocessen blir ett stort 

arbete som vi alla måste lägga tid på. 

Första extramötet blir den 21 nov 13-16. Alla ska ha läst igenom tidigare ansökan. Tänk ut vilka 

kriterier som du vill jobba med.  

5/12 ordinarie styrgrupp 

13/12 13.00-15.00 

8/1 8.30-12.00 



 

23/1 8.30-12.00 

30/1 8.30-12.00 

Monica bjuder in Jannett Källänge och Lena Bertilsson till den 21 nov 

Hillevi Sjöberg och Marie Helin Lindblom kallas till den 21 nov 

Handledarträffar genomfördes 15 och 22 sept. 100 handledare bjöds in. 60 st kom. Gunilla Liljendahl 

delar ut minnesanteckningar från dessa. 

Möjlighet ges att validera sin handledarutbildning och lägga till det som saknas till betyg i kursen 

Vårdpedagogik och handledning 100 p. 46 personer nappade på det.  

Modell att hantera en elev som inte har varit tillräckligt på APL-plats för att få en bedömning  

diskuterades. Ingen tydlig lösning finns.  Individuella lösningar krävs. 

Om det inte fungerar mellan handledare och elev bör läraren signalera till handledarens närmaste 

chef. 

Ersättningsfrågan till handledarna skiljer sig mellan kommunerna vilket upplevs som orättvist av 

handledarna i Ovanåker. Helena Mattsson tar frågan med sig så att det blir förmedlat till Ovanåkers 

kommun. 

Sekretessfrågan diskuterades. Placering vid APL kan bli besvärlig om man har några kopplingar till 

kunder eller personal. Samma grundresonemang finns i Bollnäs kommun vid sammansättning av 

arbetslag. I möjligaste mån ska nära relationer undvikas vid APL-placering. 

Rapport från Elisabet om diskussioner med elever om APL placering. Kvalitetssäkring, 

förordning,ekonomi och programmets praxis måste ligga till grund. Formella beslutet och ansvaret 

som måste tas av Elisabet, ansvarig för yrkesinriktningen. Lars Nilsson, rektor för Torsbergsgymnaiets 

Vård och omsorgsprogram är informerad om konflikten. 

 

Mötesanteckningar  

Elisabet Järmens Wallin 

 

 

 

 


