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Minnesanteckningar regionala programrådet  Vård- 

och omsorgsprogrammet 

 
Tid Tisdag 20 november kl. 13.30-15.30 

Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

Lokal  Fjärdlång 

 

 
 Närvarande  
Ann Strandqvist  

Anders Broberg  

Mary Folkesson  

Aisha Amin  

Helena Johansson.  

 

Förhindrad att närvara:  
Lena Alksten  

Anna Ohlsen  

Johanna Ström, Storsthlm  

 

 

Dagordning: 

1. Mötet öppnades av Aisha Amin 

 

2. Val av sekreterare, Ann Strandqvist 

 

3. Dagordningen godkändes efter ändring av rubrik punkt 6 Regio Vux, till Vux statistik.  

 

4. Genomgång av föregående protokoll, lades till handlingarna.  

 

5. Gymnasieantagningen 2018 (samt vux). 

Vi skulle fått en dragning om denna av Johanna Ström men hon vare inte närvarande. 

Ökat antalet sökande och antagna till gymnasiet VO. Presenteras på nästa möte. 

 

6. Vux statistik 

Det finns ingen som har ansvaret att sammanställa denna, Aisha tar tag i denna punkt 

och följer upp med Storstockholm om vem som har ansvaret för denna statistik. 
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7. Nytt mål ska styra funktionshinderpolitiken 

Alla har läst målen och diskuterar om detta är något vi kan jobba med inom Regionala 

programrådet VO inom ramen för målen? Vi diskuterade även olika arbetsuppgifter 

som är möjliga, serviceassistenter mm. Kan vi lyfta detta till nationella 

kompetensrådet (NKR) och få draghjälp via dem? Ordförande följer upp och stämmer 

av med NKR gällande vilka aktiviteter och frågor som de driver idag inom ramen för 

”Nytt mål ska styra funktionshinderpolitiken). Vidare följer de olika utredningarna 

och avvaktar beslut. 

 

8. Programråden, uppföljning (nationella, regionala (ordföranden, konferens), lokala 

programråd?) 

 

Nationellt programråd – ordförande har fått protokollen från de 2 senaste mötena, 

februari, april 2018 som gås igenom (bilagor bifogas). Beslut tas att en ståendepunkt 

på dagordningen framledes lyfts in på området- uppföljning protokoll Nationella 

programrådet VO.  

 

Regionalt ordförandemöte, Aisha berättar om mötet (bilaga bifogas). 

 

Finns det flera regionala program i landet? Aisha följer upp.  

 

Lokala programråd finns dessa på alla gymnasieskolor inom VO? Kan Storsthlm 

hjälpa till med detta? Har de inte denna info så kanske en enkät kan genomföras, 

syfte: Lokala programrådet kan få stöd av det Regionala programrådet VO och vi kan 

få information om lokala utvecklingsbehov. Frågor vid ev. utskick av enkät: 

1. Finns det lokalt programråd? 

2.  Om ja på fråga 1, är det lokala programrådet aktivt? 

3. Om jag på fråga 2, vilka representanter/funktioner ingår? 

 

Vux har inga lokala programråd utan enbart representant för regionalt programråd. 

 

a. Hur sprider vi informationen vidare/Storsthlms hemsida? Vi har ännu inte 

fått klarhet gällande detta från Storsthlm. Vi lyfter frågan till Johanna. 

 

9. Regionala stödstrukturer, nuläge 

Nuläge – Anna Ohlsén och Lena Alksten skulle konkretisera och förtydliga så att alla i 

programrådet kan ställa sig bakom projektet. Nedanstående behöver beaktas inför 

nästa steg: 

1.    Vem ska ta del av materialet? 

Eftersom det endast är socialchefsnätverket på Storstockholm som kan ge uppdrag till 

Storsthlm så har vi tidigare bestämt att Anna pratar med de representanter hon kan, 

dvs de som finns i Carpes styrgrupp som är direkt underställda socialchefen som i sin 

tur deltar i nätverket på StorSthlm. Det som är lyft är språk, APL och behov av 

stödstruktur. 

  

2.    Vad har regionala programrådet VO för uppdrag och mandat i 

förhållande till projektet om stödstrukturer? 
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Vi har genom konferenser och arbete i det regionala programrådet identifierat 

behovet av stödstrukturer. Nu behöver vi en dialog med Storsthlm för att tydliggöra 

vår roll i nästa steg. 

·         Är vi rätt representanter? 

·         Hur når vi ut med det som kommer tas fram? 

·         Hur får sprids information uppåt och utåt från lokala programråd via regionala 

till nationella och vice versa? 

  

Uppföljning (Aisha) 

- Storsthlm (Åsa Danielsson) 

- SLL 

- Länsstyrelsen 

 

10. Marknadsföring 

a. Bazaren, Gymnasiemässan?  

Marknadsföring Bazaren 21-22 feb 2019 finns det plats för Regionalt 

programråd?  Gymnasiemässan i slutet av veckan, hade regionalt programråd 

plats där? 

11. Planering årlig konferens, prel. 6 mars- fm. Tema funktionshinder? 

Tema funktionshinder- nej det är förtidigt.  Få tag i representanter i lokala 

programråd och ha stormöte med dem om vår samverkan i syfte att få igång flera 

programråd? Vi behöver flytta tiden för konferensen. Ta fram punkterna för regionala 

programrådets funktion så att vi arbetar med det vi ska. Bilda arbetsgrupp vid nästa 

möte. 

 

12. Övrigt 

a. Uppföljning validering av APL inom vux 

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

5 §   Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna 

yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara 

minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av 

utbildningen som inte har validerats. 

Denna reglering och validering är svår att få ihop. Ann har ännu inte formulerat 

en text om svårigheterna runt detta till Nationella programrådet. Den är på gång 

men det är svårt. Det har varit rektorsmöte i Sthlm stad där riktlinjer för apl 

respektive validering diskuterats. Alla är villrådiga och nu har man börjat göra apl 

på sin arbetsplats- är detta etiskt- och juridiskt rätt? 

b. Nästa möte 21/1 kl.13.30-15.30, särskild inbjudan kommer. 

 

Minnesanteckningarna justerade av: 

Aisha Amin 

 


