
 

 

 

 

Minnesanteckningar Regionalt programråd 1 

februari 2018 
 

Möte inför konferensen den 8 februari. 

 

Närvarande Ann Strandqvist, Anna Ohlsen, Anders Broberg, Mary Folkesson, Aisha Amin, 

Lena Alksten 

Förhindrad att närvara: Kommunal Lotta Starlander, Inga Birath von Sydow 

 

Ulrika Pudas gör sin sista dag på Storstockholm den 15 februari, kommer jobba på uppdrag av 

regeringen. Ersättare ej ännu klar. Just nu ligger uppdraget tillfälligt hos Karin Soffiantini 

Yildiz på Stor Stockholm. 

 

Genomgång av anmälningar 

Inbjudan har gått ut, i dag 29 anmälda varav 14 från arbetsliv och 12 från utbildning, fack 2 

och Äldrecentrum 1. 

Inte lika stor spridning som önskat. Är det Bazaren som hindrar? 

 

Genomgång och justering programmet 

Hantverkargatan 2F Konferenslokal 

 

Vad har det regionala programrådet jobbat med 2017? 

Gemensamma utmaningar:  

 om språk 

 äldreomsorg i utbildningen 

 rekrytering – jobben finns i äldreomsorgen och inom funktionshinderområdet 

 APL-platser och fördelning 

 APL- språkstöd och marknadsföring –hur får vi unga att söka vård och omsorg?  

 Behov av samordning av praktikplatser och annat stöd för arbetsplatslärande, ev digitalt 

system likt Göteborg stads 

 Samtal om skyddad yrkestitel/legitimation 

 

Körschema 

tid innehåll vem vad 

Kl. 

09.00              

Regionala programrådet för 

vård och omsorg hälsar 

välkommen! 

Aisha “Föräldraskräcken” 

Kl. 9.20             Goda exempel från 

utbildning och arbetsliv 

 

 Gemensamma utmaningar:  

 

 språk äldreomsorg i 

utbildningen 



 

 

 rekrytering – jobben finns i 

äldreomsorgen och inom 

funktionshinderområdet 

 APL-platser och fördelning 

 APL- språkstöd och 

marknadsföring –hur får vi 

unga att söka vård och omsorg?  

 Behov av samordning av 

praktikplatser och annat stöd 

för arbetsplatslärande, ev 

digitalt system likt Göteborg 

stads 

 Samtal om skyddad 

yrkestitel/legitimation 

 

9:20 Goda exempel för ökad 

attraktivitet till vård- och 

omsorgsutbildning 

 

Lena Jönsson, 

Förstelärare 

Kungsholmens 

Västra gymnasium 

 

 

9:35 Yrkestävling, föreningen 

Vård- och omsorgscollege 

 

Ann Gripenlöf  

9:50 Utvecklingsrådet på 

Kungsholmen 

 

Anders Broberg VD 

Temabo och Lena 

Slotte Enhetschef 

Stockholms stad, 

 

10:10 Nationella apl-utvecklare  

 

Kristoffer Nilsson, 

Skolverket. 

 

10:30 Språkutvecklande arbetssätt 

  

Yvonne Nyman 

Processtödjare 

Kravmärkt 

Yrkesroll  

Eva Ahlberg 

Biträdande rektor 

Centrum Vux, 

Haninge kommun  

,                                                  

 

 

Kl. 

10.45             

Workshop och kaffepaus  

Intro 5 min 

 

Anders och Ann ”Bajsmyten” 

 

Dialogfrågor: 

Vård och omsorgsmässa 

Intressant? Vem kan delta? Vad kan 

du bidra med? Arbetsgrupp? 

 

Input till regionalt programråd 



 

 

Vilka frågor är viktiga för regionalt 

programråd för dig? 

Hur lockar vi fler kommuner att 

delta likt i dag? 

 

Kl. 

11.45             

Redovisning  

 

 

 

 

 

Anders och Ann Grupper förs i förväg – Ann och 

Anders fördelar 

 

6 grupper 

2 min /grupp 

12:20 Sammanfattning av dagen.  

Hur går vi vidare? 

 

Aisha  

Kl. 

12.30              

 

 

Avslut Aisha  

 

 

(Se Göteborgs stads filmer ”Bajsmyten” Föräldraskräcken”)  

 

 

 

 

 

/ Minnesanteckningar Lena 

 

 


