
 

 

 

Minnesanteckningar Regionalt programråd  

11 september 2018  
 

Tid:  Tisdag den 11 september 

Plats:  Storsthlm, Södermalmsallé 

Lokal:  Fjärdlång 

 

Närvarande  

Ann Strandqvist 

Anna Ohlsen 

Anders Broberg 

Mary Folkesson 

Aisha Amin 

Lena Alksten 

Helena Johansson.  

 

Förhindrad att närvara:  

Lotta Starlander, Kommunal 

Karin Soffiantini Yildiz, Storsthlm 

Johanna Ström, Storsthlm 

 

 

 
Dagordning:  
 

1 Mötet öppnas 

Aisha hälsar alla välkomna och alla i gruppen presenterar sig.  

 

2 Val av sekreterare 

Mary Folkesson. 

 

3 Godkännande av dagordning,  

Ja. 

 

4 Genomgång av föregående protokoll 

Ann tog upp fråga 9 d. kring Förordning yrkesvux, den tas upp under punkten övrigt i denna 

anteckning. 

 

5 Representation Gysär/LärVux-  

Helena Johansson informerade. 

Gysär- det finns två skolor som har vård och omsorgsprogrammet på gymnasienivå.  

Byggtekniska i Kista är en av skolorna och Botkyrka är den andra skolan. 



 

 

 

Det finns en skola som har Lärvux (Stockholms stad). På Lärvux finns det 10 elever som läser  

vård och omsorg. De läser 900 poäng på ett år. Det är lätt att få APL platser men det är ibland 

svårt att få förståelse för funktionsnedsättningar hos den handledande personalen.  

När eleverna är klara med sin utbildning kan de bli anställda som vårdbiträden/ 

serviceassistent men det kan vara problem med en reguljär anställning. Ibland anställs de på 

lönebidrag. Skolans SYV stöttar i kontakt med arbetsgivare. 

  

 Aisha redogjorde för - Nytt mål ska styra funktionshinderpolitiken (pp och sammanställning 

av information med länkar bifogas minnesanteckningarna). 

 

Kan det bli ett tema att lyfta detta vid den årliga konferensen? Kan vi gå ut med en 

förfrågan/information till Strategiska nätverket för socialchefer? Gruppen läser igenom och 

tar ställning till hur vi ska hantera detta till nästa möte. 

 

6 Gymnasieantagningen 2018 (sammanställningen bifogas minnesanteckningarna när den är 

färdig). Det var 68 % fler förstahandssökande till första antagningen jämfört med året innan, 

men analysen är inte klar över hur det slutligen blev.  

 

Finns ingen som har ansvar för sammanställningen av vux på Storsthlm. Vår grupp behöver få 

svar på vem som har ansvar för den statistiken (statistik från Skolverket bifogas).  

 

7 Programråden, uppföljning (nationella, regionala (ordföranden, konferens), lokala 

programråd). 

Nationella programrådets mötesanteckningar, Aisha hittade ingen information om detta på 

Skolverkets hemsida. Vi behöver få tillgång till de mötesanteckningarna. Aisha kollar upp 

det. 

Av de regionala programrådens ordförande var det fyra av sju som kom till möte den 7 maj. 

Blir ett nytt möte den 1 oktober. Vård och omsorg har kommit längst i sitt arbete.  

Tidigare har det diskuterats om regionala programråden kunde lägga sina mötesanteckningar 

på Storsthlm hemsida men än finns det inget beslutat om det. 

Den 23 november finns ett möte inbokat kring fortsatt regional dialog, där kommer respektive 

programråds ordförande medverka. 

 

Lokala programråd - Lotta berättade vid förra mötet att Kommunal gärna vill komma in på de 

lokala programråden. Hur många finns det?  Aisha tar på sig att höra med Storsthlm om vilka 

som har lokala programråd. Det finns lagstadgat att det ska finnas lokala programråd så 

egentligen borde varje skola ha det. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Regionala stödstrukturer, nuläge 

Vid förra mötet bestämdes att ett PM skulle skrivas ihop från regionala programrådet för att 

kunna presenteras för Storsthlm. Anna, Lena och Aisha fick det uppdraget. 

 

a) Presentation av PM (bifogas)  

Stödstrukturer inom vård- och omsorg 

Nuläge: 

 Stort behov av vård- och omsorgsutbildade, motsvarande undersköterskekompetens 

 Många medarbetare saknar rätt yrkeskompetens 

 Många medarbetare är svaga i svenska språket  

 Svårt att få tag på praktikplatser och utbildade handledare* 

* Visst stöd finns i dag utvecklat tex. samverkansavtal och handledarutbildning. 

Regional stödstruktur för att stödja kompetensförsörjning och rekrytering inom vård- och 

omsorg i Stockholmsregionen 

 Verksamhetsbaserat lärande/praktik som PRAO, APL, LIA, VFU.  

 Språkstöd i svenska kopplat till arbetsplatsförlagt lärande 

 Stärkt rekrytering 

Vad behövs? 

• Storsthlm, Kommuner inom Storsthlm, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen och 

Arbetsförmedlingen behöver vara överens om att stödstruktur inom vård- och omsorg 

behövs 

• Parter enligt ovan ger Storsthlm i uppdrag att driva stödstrukturen 

• Söka medel för att driva och förvalta strukturen med stöd av ESF-medel 

(programområde 1:2) 

• 1 kontaktperson per kommun/organisation 

 

Vad krävs av deltagande parter? 

• Verka för att Storsthlm tar uppdraget 

• Vara med i en ev. ESF ansökan med organisationens namn 

• Deltagande parter medverkar i styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper i projektet 

• Inga kostnader förutom arbetad tid 

Skicka synpunkter till alla i gruppen, Anna och Lena sammanställer så att alla i gruppen 

kan ställa sig bakom detta.  

 

b) Avrapportering arbetsgrupp vårdmässa. Anna berättade att det blev dålig uppslutning 

till den arbetsgruppen. Finns ingen möjlighet att få igång någon vårdmässa när det är 

dåligt intresse. Aisha kollar av med Storsthlm om vi kan göra någon aktivitet på 

Baazaren. 

 

 

 



 

 

 

9 Regio Vux, vi för över den punkten till nästa möte. 

 

10 Årlig konferens, vi bestämde preliminärt datum till onsdag den 6 mars 2019 på 

förmiddagen.  Aisha kollar lokal.  

 

11 Övrigt 

 

- Anna kommer inte vara kvar nästa år. Någon annan representant från Carpe kommer 

träda in i stället. 

- Lena redogjorde för Vård och omsorgsspelet.  För medarbetare som har svårt att 

tillgodogöra sig information undersökte Stockholms stad om de kunde konstruera 

information via spel. Det finns ett antal frågor som medarbetaren ska besvara. Man ska 

kunna skicka ut det i medarbetarens telefon. Chefen ska kunna kontrollera hur många som 

har gjort det och om det är någon specifik fråga som behöver lyftas t ex. på ett APT.  

- Ann tog upp frågan från förra minnesanteckningarna 9 d Förordning yrkesvux 2016: 937, 

om att 15 % av utbildningen ska vara APL. I läroplan för vuxenutbildningen står att man 

ska validera inom olika yrken. Läroplan och förordning för vux står emot varandra vilket 

gör att det är svårt att veta vad som faktiskt gäller. Skolverket behöver bli tydligare anser 

regionala programrådet. Det är viktigt ur rekryteringssynpunkt. Ann skriver ihop något 

och Aisha lyfter detta till nationella programrådet. 

 

a) Nästa möte 20/11 kl. 13.30-15.30 

b) Inga möten för 2019 bokades in. 

12 Mötet avslutas 

 

 

 

Minnesanteckningarna justerade av Aisha Amin, 2018-09-18 

  

 

 


