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1. Varför behövs en handbok? 
Vård- och omsorgscollege Skaraborg (hädanefter kallat VOC Skaraborg) är en viktig 
samverkansform inom vård- och omsorgsområdet som har funnits i Skaraborg 
sedan 2010. Genom åren har deltagare av naturliga skäl kommit och gått men det 
är inte alltid som det funnits möjlighet att förmedla kunskap vidare till den som 
tagit över uppdraget. För att minimera risken för kunskapstapp samt för att 
underlätta för nya deltagare att komma in i sitt uppdrag så har regional styrgrupp i 
VOC Skaraborg fattat beslut om att tillskapa denna handbok.  
 
I handboken beskrivs följande: 

 Uppdrag, syfte och mål 
 Organisation 
 Mötesstruktur 
 Funktioner/roller 
 Mandat/ersättare 
 Kommunikation 
 Övergripande planering – årshjul 
 Återcertifieringsprocessen 

 

2. Vad är VOC? 
VOC är en samverkansform där aktörer möts för att säkra kvaliteten i utbildningen 
och i förlängningen bidra till framtidens kompetensförsörjning. För att få kalla sig 
VOC krävs att organisationen och processen certifierats utifrån åtta 
kvalitetskriterier, något som sker en femårsperiod i taget. Certifieringen ombesörjs 
av Föreningen Vård- och omsorgscollege med säte i Stockholm. I skrivande stund 
finns tjugotvå certifierade VOC i landet varav Skaraborg är ett. 
 
I samverkan i Skaraborg ingår huvudsakligen,  

 arbetsgivare i kommuner i offentlig och privat regi  
 arbetsgivare i VGR i offentlig och privat regi (SkaS och Primärvården) 
 fackliga representanter i kommuner och i VGR 
 vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial nivå  (både på 

ungdomsgymnasier och inom vuxenutbildning, i offentlig och privat regi)  
 Skövde yrkeshögskola 
 Högskolan i Skövde 
 Arbetsförmedlingen  

 
2.1 Uppdrag och syfte 
De samverkande parternas uppdrag är att tillsammans arbeta för att uppnå målen i 
certifieringsansökan. I det ingår att fastställa behov av personal/utbildning inom 
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området samt kvalitetssäkra certifierade utbildningar och 
apl/LIA/handledning/mottagande på arbetsplatserna.  
 
Syftet är, 

 att rätt utbildningar ska finnas i tillräcklig omfattning 
 att rätt mängd personal ska utbildas  
 att utbildningarna ska ge rätt kunskap  

 
Utbildningsanordnarnas uppdrag är att lyssna in arbetsmarknadens behov och 
anpassa utbildningsutbud och innehåll efter behovet. Utbildningsanordnarna ska 
också hålla handledarutbildningar löpande, utifrån nationella riktlinjer för 
handledarutbildning. 
 
Arbetsgivarna ska vara i majoritet i samverkan eftersom det är arbetsgivarna som 
vet vilka utbildningar som behövs och vad dessa måste innehålla för att motsvara 
behovet på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas uppdrag är att fastställa sitt personal-
/kompetensbehov löpande och arbeta aktivt med kompetensförsörjningsprognoser. 
Det är också arbetsgivarnas ansvar att tillhandahålla handledare i tillräcklig 
omfattning på arbetsplatserna samt att samordna fördelning av apl-/LIA-platser 
med hjälp av webbverktyget Praktikplatsen (www.praktikplatsen.se, administration, 
drift och support ombesörjs av Skaraborgs Kommunalförbund). 
 
2.2 Vision 
VOC i Skaraborg har antagit en gemensam vision. Vid behov revideras visionen i 
samband med återcertifiering (sker vart femte år).  
 
Vision 2023–2028, antagen av regional styrgrupp Skaraborg: 
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2.3 Mål 
Till visionen finns sex gemensamma mål kopplade och till målen finns aktiviteter och 
mätetal. Målen är desamma på både regional och lokal nivå medan mätetal och 
aktiviteter i viss mån kan skilja sig åt. Målen är framtagna i samband med 
återcertifieringen 2023–2028 och gäller främst under den perioden. 
 
 Mål 2023-2028, antagna av Regional styrgrupp Skaraborg: 
 

 Elever, medarbetare och chefer inom vård och omsorg ska regelbundet få 
information om att vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan 
arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga.  

 Utbildningsutbudet inom vård- och omsorgscollege i Skaraborg ska motsvara 
behovet på arbetsmarknaden.  

 Genom samverkan ska apl/LIA/handledning/mottagande hålla hög kvalitet.  
 Elever ska erhålla VO-Collegediplom och arbetsgivare ska efterfråga 

diplomet. 
 Tydliga karriärvägar ska finnas inom vård och omsorg utifrån de utbildningar 

vi har i Skaraborg. 
 Ett aktivt arbete ska ske för fler och bättre språkinsatser på utbildningarna 

och hos arbetsgivare. 
 
Aktiviteter och mätetal kan ändras under certifieringsperioden och finns därför inte 
med i handboken utan anges i separata dokument i regionalt/lokalt college. 
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3. Hur ser organisationen i VOC ut? 
Organisationen i VOC har huvudsakligen tre nivåer – nationellt VOC, regionalt VOC 
och lokalt VOC. 

  
3.1 VOC Kansli 
Föreningen Vård- och omsorgscollege drivs av fackförbundet Kommunal 
tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.  
 
Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten och består av 
representanter för de organisationer som ingår i föreningen.  
 
Operativt arbete i föreningen drivs av ett kansli (hädanefter VOC Kansli).  
 
Nationella rådet är ett rådgivande organ som stöder VOC Kansli i dess arbete. 
Liksom styrelsen består nationella rådet av representanter från de organisationer 
som ingår i föreningen.  
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3.2 Regionalt VOC 
Regionalt VOC Skaraborg omfattar samtliga femton kommuner. Kommunerna och 
VGR bemannar regionalt college med processledare, vars roll är att samordna 
samverkan. 
 
I regionalt VOC finns en styrgrupp där representanter från utbildningsanordnare och 
vård- och omsorgsverksamheter, från SKAS och primärvården inom VGR samt från 
Högskolan i Skövde och Arbetsförmedlingen ingår. Flera av representanterna ingår 
även i något av de fyra lokala collegen. 
 
3.3 Lokalt VOC 
Det finns fyra lokala VOC i Skaraborg: 
 
VOC Norra  Gullspång 
   Mariestad 
   Töreboda 
    
VOC Södra  Falköping 
   Tidaholm 
 
VOC Östra  Hjo 
   Karlsborg 
   Skövde 
   Tibro 
    
VOC Västra  Essunga  
   Grästorp 
   Götene 
   Lidköping 
   Skara 
   Vara 
    
 
I de lokala styrgrupperna ingår representanter från kommunernas verksamheter, 
från kommunala utbildningsanordnare, fackliga representanter samt från 
Arbetsförmedlingen. Även privata utbildningsanordnare och utförare är 
representerade. 
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4. Hur ser mötesstrukturen i VOC ut? 
Inom VOC Skaraborg finns fyra typer av möten: 

1. styrgruppsmöten  
2. nationella/regionala nätverksträffar för enskilda funktioner 
3. särskilda samverkansmöten enskilda områden/frågor 
4. arbetsgruppsmöten, både på regional och lokal nivå 

 

 
4.1 Styrgruppsmöten, nationell styrgrupp 
Nationella styrgruppsmöten ombesörjs av VOC Kansli.  
 
4.2 Styrgruppsmöten, regional styrgrupp 
Regional styrgrupp i VOC Skaraborg träffas fyra gånger årligen, två på hösten 
(september och december) och två på våren (februari och maj). Kallelse till nästa års 
möten skickas ut under oktober månad till styrgruppsdeltagare. Ett par veckor före 
respektive styrgruppsmöte genomförs en beredningsträff där ordförande, vice 
ordförande samt regional processledare sätter dagordningen. Regional 
processledare ansvarar för att skicka ut kallelse och dagordning samt föra protokoll. 
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Justerare utses vid mötet. Protokollet sänds efter justering ut till deltagare via mejl 
och originalet förvaras i pärm hos regional processledare. 
 
Vid mötet utbyts information och avhandlas frågor som berör hela VOC Skaraborg 
och eventuella styrgruppsbeslut fattas. Vid behov fattas styrgruppsbeslut per 
capsulam mellan mötena, dessa protokollförs i förekommande fall vid nästa möte. 
 
Respektive deltagare i styrgruppen har till uppgift att föra information/beslut vidare 
ut till lokala college och förankra där. 
 
4.3 Styrgruppsmöten, lokal styrgrupp  
Även lokala styrgrupper i Skaraborg träffas regelbundet, mötena förläggs vanligen 
strax efter regional styrgrupp. Lokal koordinator kallar till mötena och för protokoll.  
 
Vid mötet utbyts information och avhandlas frågor som berör lokalt VOC och 
eventuella beslut från regional styrgrupp förankras. Även lokal styrgrupp fattar vid 
behov beslut på lokal nivå. 
 
Respektive deltagare i lokal styrgrupp har till uppgift att föra information/beslut 
vidare ut till utbildningsanordnare/verksamheter i kommuner/VGR/övriga och 
förankra där.  
 
4.4 Nationella/regionala nätverksträffar för olika funktioner 
Nätverksträffar samlar en viss typ av funktion/yrkesroll men behandlar olika frågor.  
 
Samtliga regionala processledare i landet ingår i ett nationellt nätverk som träffas 
regelbundet fyra till sex gånger per år. VOC Kansli kallar till och planerar dessa 
möten. Vid mötena delas erfarenheter samt sprids viktig information som omfattar 
vård- och omsorgsutbildningar-/verksamheter i hela landet.  
 
Även på regional nivå finns nätverk. Regional processledare i VOC Skaraborg ingår i 
ett sådant nätverk tillsammans med sin motsvarighet i Göteborgsregionen, 
Boråsregionen, Halland samt Fyrbodal. Regional processledare har ansvar att föra 
information fram och tillbaka mellan det nationella/regionala nätverket och 
regional styrgrupp/lokala koordinatorer i Skaraborg. 
 
Även för andra funktioner finns nationella/regionala och lokala nätverk. Exempel på 
nätverk är: 
 

 Nätverk för språkombud 
 Nätverk validering 
 Nätverk för vårdlärare 

 



Version 230227 
 

8 
 

4.5 Särskilda samverkansmöten enskilda områden/frågor 
Samverkansmöten kan samla olika funktioner men behandlar ett område/en fråga. 
 
Samverkansmötena drivs av dem som har en roll i specifik samverkan. I mån av tid 
deltar regional processledare vid samverkansmöten regionalt/lokalt. 
 
Exempel på särskilda samverkansmöten: 

 Apl-samordnarträffar 
 Programråd  

 
4.6 Arbetsgruppsmöten vid behov - nationellt, regionalt och lokalt 
Ibland behöver representanter från VOC arbeta koncentrerat med en fråga för att få 
fram en operativ lösning. Arbetsgrupper kan finnas både på nationell, på regional 
och på lokal nivå. Det kan handla om att ta fram ett nytt nationellt 
valideringsverktyg, skapa en marknadsföringsfilm för Skaraborg, ta fram förslag till 
nya apl-dokument, planera insatser för VO-collegeveckan eller skriva en ansökan i 
samband med återcertifiering.  
 
Som regel startas arbetsgrupper upp vid behov, består av personer/funktioner med 
rätt kompetens för uppdraget och avslutas när arbetet är klart. OBS! Det finns 
undantag i några lokala college som förutom styrgrupp också har en stående 
arbetsgrupp som hanterar operativa frågor.  
 
I varje arbetsgrupp finns någon som är ansvarig arbetsgruppsledare, som kallar till 
arbetsgruppsmöten och håller ihop arbetet. 
 
Mötesfrekvensen skiljer sig åt mellan olika arbetsgrupper, en del träffas intensivt 
under en period för att lösa en fråga tillsammans medan en annan grupp ses mer 
sällan under en längre tid då mycket av arbetet behöver ske mellan mötena. 
Löpande arbetsgrupper har stående möten, ofta i anslutning till styrgruppsmöten. 
 
Vid arbetsgruppsmöten tas anteckningar för att arbetet ska gå att följa över tid. 
Arbetsgruppsledaren utser den som antecknar eller antecknar själv. 
 
Det är inte alltid som arbetsgruppernas deltagare har en aktiv roll i VOC:s löpande 
organisation (ingår i styrgrupp/nätverk/samverkansgrupp). En deltagare i en 
arbetsgrupp kan lika gärna vara någon från till exempel en vårdverksamhet i en 
kommun eller en lärare/elev från en utbildningsanordnare, någon som har särskild 
kunskap som är viktig i just den arbetsgruppen.
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5. Vilka funktioner/roller finns och vilka uppdrag har dessa? 
Den som ingår i VOC:s organisation kan ha en eller flera roller. Vissa sitter med i 
lokal styrgrupp men ingår också i regional styrgrupp och/eller deltar i ett 
nätverk/samverkansgrupp eller i en tillfällig/löpande arbetsgrupp.  
 
5.1 Styrande faktorer när en deltagare utses att ingå i VOC:s organisation 

 Ordförande, både regional och lokal, är alltid från arbetsgivarsidan och 
innehar posten i mellan ett och två år.  

 Lokal koordinator är alltid från utbildningssidan. Hur länge koordinator 
innehar posten regleras i lokalt college. 

 Ordinarie ledamot utses utifrån ansvarsområde och representerar alltid en 
större helhet än enbart sig själv/sin egen skola/sin egen kommun/sin 
verksamhet (ex. en rektor från gymnasieskolan i regional styrgrupp 
representerar gymnasieskolan i sin helhet i Skaraborg och förväntas i sitt 
uppdrag föra information till och från kollegor på andra gymnasieskolor i 
andra kommuner). Det finns inget fastställt beträffande hur länge en 
ledamot kan inneha posten.  

 Regional processledare är en tillsvidareanställning som innehas av en 
person med kunskap från vård- och omsorgsområdet och/eller 
utbildningsområdet samt med processledarkompetens/samordningsvana. 
Rekrytering ombesörjs av Skaraborgs Kommunalförbund vid behov. 

 Deltagare i nätverk ingår i nätverket utifrån funktion, exempelvis vårdlärare 
i nätverk för vårdlärare, språkombud i nätverk för språkombud och så 
vidare. 

 Deltagare i samverkansgrupp ingår i samverkan kring en specifik fråga/ett 
specifikt område. Det kan till exempel vara när elever, lärare, rektor, 
representanter från vårdverksamhet, elevhälsa med flera träffas i ett 
programråd för att prata om hur en utbildning kan/behöver utvecklas. Det är 
alltså olika funktioner som möts runt gemensamma frågor. 

 Deltagare i arbetsgrupp utses utifrån kompetens. En tillfällig arbetsgrupp 
har ett uppdrag från regional eller lokal styrgrupp och ska komma fram med 
en specifik lösning inom en avsatt tid. Därefter upplöses gruppen. Löpande 
arbetsgrupper har som regel ett övergripande uppdrag samt ges specifika 
uppdrag vid behov. 

 
5.2 Gemensamt för alla med uppdrag i VOC Skaraborg – regionalt och lokalt 
Olika funktioner i organisationen har olika uppdrag men gemensamt för alla som 
ingår i VOC Skaraborgs organisation, regionalt såväl som lokalt är, 

1. att man är en viktig informationsbärare i organisationen  
2. att man utifrån kompetens och ansvarsområde bidrar till utveckling av 

samverkan 
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5.3 Roller/uppdrag i regional styrgrupp 
I regional styrgrupp finns ordförande, vice ordförande, processledare samt 
ledamöter/suppleanter.  
 
Ordförande i regional styrgrupp - ansvar: 

 Att tillsammans med processledare företräda regionalt VOC i övergripande 
frågor 

 Att tillsammans med vice ordförande och processledare planera regionala 
styrgruppsmöten vid beredningsträff  

 Att säkerställa att styrgruppens mötesagenda är adekvat utifrån regional 
aktivitetsplan och årshjul för VOC Skaraborg 

 Att säkerställa att styrgruppen håller regelbundna möten under 
verksamhetsåret 

 Att leda regionala styrgruppsmöten 
 Att tillsammans med processledare säkerställa att information förs mellan 

regionalt VOC och Socialchefsnätverk/Skolchefsnätverk  
 Att tillsammans med processledare säkerställa att styrgruppen 

upprättar/följer regional aktivitetsplan 
 Att tillsammans med processledare säkerställa att styrgruppen genomför 

uppföljning av regional aktivitetsplan årligen  
 Att efter styrgruppsbeslut tillse att regionala arbetsgrupper tillsätts och 

avvecklas utifrån behov 
 Att vid behov bidra med kompetens i tillfälliga regionala arbetsgrupper  
 Att delta i årlig nationell nätverksträff för regionala ordföranden och 

processledare 
 Att tillsammans med regional processledare medverka vid certifiering av nya 

deltagare i regionalt VOC  
 Att tillsammans med regional processledare i god tid samordna arbetet inför 

och under återcertifiering (sker vart femte år) 
 

Vice ordförande i regional styrgrupp - ansvar: 
 Att ersätta regional ordförande vid behov 
 Att tillsammans med regional ordförande och processledare planera 

regionala styrgruppsmöten vid beredningsträff 
 
Regional processledare - ansvar 
Processledarens roll är huvudsakligen att samordna arbetet i regionalt VOC och 
verka för att utveckling sker enligt fastställda mål/aktiviteter. Processledaren är den 
enda som är avlönad centralt och tjänsten (80 % år 2023) är organiserad vid 
Skaraborgs Kommunalförbund. 
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Processledarens uppdrag för regionalt VOC Skaraborg 
 Att stötta ordförande och övriga deltagare i regionalt VOC i deras respektive 

uppdrag  
 Att tillsammans med ordförande företräda regionalt VOC i övergripande 

frågor 
 Att bereda och kalla till regionala styrgruppsmöten samt föra protokoll 
 Att tillsammans med ordförande säkerställa att information förs mellan 

regionalt VOC och Socialchefsnätverk/Skolchefsnätverk 
 Att bevaka att VOC Skaraborgs årshjul följs 
 Att verka för ett långsiktigt och strategiskt perspektiv i VOC Skaraborg 
 Att verka för att arbetet i regionalt VOC strävar mot fastställda mål 
 Att verka för att regional aktivitetsplan upprättas och följs 
 Att tillsammans med ordförande säkerställa att regional styrgrupp genomför 

uppföljning av regional aktivitetsplan årligen  
 Att vid eventuellt styrgruppsbeslut samordna regionala events/satsningar 
 Att vid behov bidra med kompetens i tillfälliga regionala arbetsgrupper  
 Att tillsammans med ordförande medverka vid certifiering av nya deltagare i 

regionalt VOC  
 Att tillsammans med ordförande i god tid samordna arbetet inför och under 

återcertifiering (sker vart femte år) 
 
Processledarens uppdrag i lokala VOC 

 Att delta vid lokala styrgruppsmöten, för att lyssna in det lokala arbetet 
 Att följa upp att lokala college utvecklas i linje med mål/aktivitetsplan 

 
Processledarens uppdrag nationellt/omvärld 

 Att delta i nationella nätverksmöten och möten inom collegesfären 
 Att hålla löpande kontakt med VOC Kansli 
 Att samverka med andra regionala college i relevanta frågor 

(Göteborgsregionen, Boråsregionen, Fyrbodal och Halland) 
 Att omvärldsspana i frågor som är relevanta för VOC Skaraborg 

 
Processledarens uppdrag avseende kommunikation 

 Att sprida information från kansliet/regional styrgrupp vidare ut till lokala 
college via lokala ordföranden/koordinatorer 

 Att uppdatera/publicera på nationell webbsida/i dokumentbank  
 Att uppdatera/publicera på VOC Skaraborgs Teamsyta 
 Att administrera sidor för digitala utbildningar inom vård- och 

omsorgsområdet på www.skaraborg.se 
 
Ordinarie ledamot i regional styrgrupp – ansvar: 

 Att delta vid regionala styrgruppsmöten och informera styrgruppen utifrån 
ansvarsområde 
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 Att föra information mellan regionalt VOC och den verksamhet/yrkesgrupp 
man representerar i Skaraborg   

 Att utifrån ansvarsområde bidra till att genomföra aktiviteter i regionala 
aktivitetsplaner  

 Att vid behov bidra med kompetens i tillfälliga regionala arbetsgrupper  
 Att bidra vid regional uppföljning  
 Att bidra i arbetet vid återcertifiering (sker vart femte år) 

 
Suppleant – ansvar: 

 Att ersätta ordinarie ledamot vid behov 
 Att hålla sig informerad om innehållet i styrgruppens protokoll 

 
5.4 Roller/uppdrag i lokal styrgrupp 
I lokal styrgrupp finns ordförande, lokal koordinator samt ledamöter/suppleanter. I 
lokala college finns också representation från privata/idéburna utbildnings-
anordnare och utförare.  
 
Ordförande i lokal styrgrupp – ansvar: 

 Att ingå i regional styrgrupp 
 Att tillsammans med koordinator företräda lokalt VOC i övergripande frågor 
 Att tillsammans med koordinator planera lokala styrgruppsmöten  
 Att säkerställa att den lokala styrgruppens mötesagenda är adekvat utifrån 

lokal aktivitetsplan och årshjul för VOC Skaraborg 
 Att säkerställa att den lokala styrgruppen håller regelbundna möten under 

verksamhetsåret 
 Att leda lokala styrgruppsmöten 
 Att tillsammans med koordinator säkra informationsflödet mellan lokalt VOC 

och företrädare för verksamheter/utbildningsanordnare/regional styrgrupp  
 Att tillsammans med koordinator säkerställa att styrgruppen upprättar/följer 

lokal aktivitetsplan 
 Att tillsammans med koordinator säkerställa att lokal styrgrupp årligen 

genomför uppföljning utifrån lokal aktivitetsplan  
 Att efter lokalt styrgruppsbeslut tillse att tillfälliga lokala arbetsgrupper 

tillsätts och avvecklas utifrån behov 
 Att vid behov bidra med kompetens i löpande lokal arbetsgrupp 
 Att tillsammans med koordinator medverka vid certifiering av nya deltagare i 

lokalt college 
 Att tillsammans med koordinator i god tid samordna arbetet inför och under 

återcertifiering (sker vart femte år) 
 
Lokal koordinator – ansvar: 
I vart och ett av de fyra lokala collegen i Skaraborg finns en koordinator som 
samordnar arbetet i lokalt college tillsammans med ordförande. Koordinatorn har 
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arbetstid avsatt för uppdraget inom sin befintliga tjänst (tjänstgöringsgraden ser 
olika ut i olika lokala college). Finansieringen av koordinatorstjänsten skiljer sig åt i 
de olika collegen (se Lokalt samverkansavtal). Koordinator håller löpande kontakt 
med processledare för regionalt VOC. 
 
Huvudsakligt ansvar, lokal koordinator: 

 Att tillsammans med ordförande företräda lokalt VOC i övergripande frågor 
 Att tillsammans med ordförande bereda lokala styrgruppsmöten  
 Att kalla till lokala styrgruppsmöten samt föra protokoll 
 Att tillsammans med ordförande säkra informationsflödet mellan lokalt VOC 

och företrädare för verksamheter/utbildningsanordnare/regional styrgrupp  
 Att tillsammans med ordförande säkerställa att styrgruppen upprättar/följer 

lokal aktivitetsplan 
 Att tillsammans med ordförande säkerställa att lokal styrgrupp årligen 

genomför uppföljning utifrån lokal aktivitetsplan  
 Att insända lokal uppföljning till regional styrgrupp (processledare) 
 Att vid behov samordna tillfällig arbetsgrupp alternativt samordna löpande 

arbetsgrupp 
 Att tillsammans med ordförande medverka vid certifiering av nya deltagare i 

lokalt college 
 Att tillsammans med koordinator i god tid samordna arbetet inför och under 

återcertifiering (sker vart femte år) 
 
Ordinarie ledamot i lokal styrgrupp – ansvar: 

 Att delta vid lokala styrgruppsmöten och informera styrgruppen utifrån 
ansvarsområde 

 Att föra information mellan lokalt college och den verksamhet/yrkesgrupp 
man representerar i området 

 Att utifrån ansvarsområde bidra till att genomföra aktiviteter i lokala 
aktivitetsplaner  

 Att vid behov bidra med kompetens i tillfälliga/löpande lokala arbetsgrupper  
 Att bidra vid lokal uppföljning  
 Att bidra i arbetet vid återcertifiering (sker vart femte år) 

 
5.5 Roller/uppdrag i regionalt/lokalt nätverk 
I nätverk ingår deltagare med samma funktion (yrkesroll). 
 
Mötesledare i regionalt/lokalt nätverk – ansvar: 

 Att planera, sätta samman dagordning och kalla till nätverksmöten 
 Att tillse så att anteckning förs och förmedlas (av mötesledaren eller av 

annan utsedd) 
 
Deltagare i regionalt/lokalt nätverk – ansvar: 
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 Att bidra med kunskap/information vid nätverksmöten 
 Att vidareförmedla information från nätverksmöten till berörda i den egna 

organisationen 
 
5.6 Roller/uppdrag i regional/lokal samverkansgrupp 
I samverkansgrupp ingår deltagare med olika funktioner och samverkar kring en 
specifik fråga/ett specifikt område. 
 
Mötesledare i regional/lokal samverkansgrupp – ansvar: 

 Att planera, sätta samman dagordning och kalla till samverkansmöten 
 Att tillse så att anteckning förs och förmedlas (av mötesledaren eller av 

annan utsedd) 
 
Deltagare i regional/lokal samverkansgrupp – ansvar: 

 Att bidra med kunskap/information vid samverkansmöten 
 Att vidareförmedla information från samverkansmöten till berörda i den 

egna organisationen 
 
5.7 Roller/uppdrag i regional/lokal arbetsgrupp 
I tillfällig/löpande arbetsgrupp ingår deltagare med olika kompetenser för att utföra 
uppdraget som tilldelats dem av regional/lokal styrgrupp. 
 
Mötesledare i regional/lokal arbetsgrupp – ansvar: 

 Att planera, sätta samman dagordning och kalla till arbetsgruppsmöten 
 Att tillse så att anteckning förs och förmedlas (av mötesledaren eller av 

annan utsedd) 
 Att tillse så att arbetsgruppen arbetar i linje med uppdraget 

 
Deltagare i regional/lokal arbetsgrupp – ansvar: 

 Att bidra aktivt för att utföra uppdraget 
 Att vidareförmedla information från arbetsgruppsmöten till berörda i den 

egna organisationen 
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6.  Vilka mandat har VOC Skaraborg? 
VOC Skaraborgs uppgift är att verka för att mål och aktiviteter framtagna i 
samverkan uppnås, på regional och/eller lokal nivå. Var och en som ingår i VOC 
Skaraborgs organisation behöver därför förankra på hemmaplan sitt mandat att 
fatta beslut och driva utveckling inom ramen för denna samverkan.   
 
6.1 Ordinarie och ersättare 
De olika verksamheterna som ingår i samverkan ska finnas representerade vid 
styrgruppsmöten och om en ordinarie ledamot har förhinder behöver en ersättare 
delta i dennas ställe. 
 
Verksamheter som måste finnas representerade vid styrgruppsmöten, på både 
regional och lokal nivå är: 
 

 arbetsgivare kommunal verksamhet (vid regional styrgrupp från samtliga 
lokala college och vid lokala college från samtliga anslutna 
kommuner/privata utförare) 

 arbetsgivare regionens verksamheter (endast regional styrgrupp) 
 utbildningsanordnare gymnasium (både regional och lokal styrgrupp) 
 utbildningsanordnare vuxenutbildning (både regional och lokal styrgrupp) 
 utbildningsanordnare YH-utbildning (i regional styrgrupp och i aktuellt lokalt 

college) 
 facklig representant Kommunal (både regional och lokal styrgrupp) 

 
Det är också viktigt att representant från högskolan samt från Arbetsförmedlingen 
deltar vid regional styrgrupp samt från Arbetsförmedlingen vid lokala 
styrgruppsmöten.  
 
6.2 Arbetsgivare i majoritet 
Arbetsgivare är i majoritet i samverkan och ska vara så också i beslutssammanhang. 
Av den anledningen är det av största vikt att det utses ersättare för 
arbetsgivarrepresentanter – om ordinarie ledamot får förhinder att delta vid 
styrgruppsmöte måste en annan representant med beslutsmandat ersätta. 
 
6.3 När ett uppdrag avslutas 
När ett uppdrag avslutas och en ny person ska tillsättas så är det i första hand den 
som avgår som har ansvar att föreslå/utse en efterträdare (eller ansvarig i dennas 
organisation). Om det är möjligt och lämpligt så kan den som är ersättare ta över 
ordinaries uppdrag och ny ersättare utses.  
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7. Vilka former för kommunikation finns inom VOC? 
Inom VOC Skaraborg finns viktiga digitala platser för kommunikation. Dessa 
administreras huvudsakligen av regional processledare och lokala koordinatorer. 
Några platser är tillgängliga för alla, såsom öppna hemsidor, medan andra är till för 
dem som ingår i VOC Skaraborgs organisation (se kapitel 5) såsom Teamsytan. 
 
7.1 VOC:s nationella hemsida: www.vo-college.se  
VOC Kansli är driftansvarigt för den hemsida som används av Föreningen för Vård- 
och omsorgscollege samt av alla regionala college ute i landet (i skrivande stund 
tjugotvå stycken).  
 
På hemsidan publiceras information som berör alla med det finns också undersidor 
som är specifika för VOC Skaraborg. Där finns information dels om regionalt college 
samt vilka som ingår i regional styrgrupp, dels om lokala college och vilka som ingår 
i lokala styrgrupper. På hemsidan publiceras viktiga dokument såsom till exempel 
certifieringar, styrgruppsprotokoll och avtal som gäller i samverkan.  
 
7.2 Webbsida på Skaraborgs Kommunalförbund: www.skaraborg.se/vo-college 
Eftersom Skaraborgs Kommunalförbund är paraplyorganisation för VOC Skaraborg 
så finns en undersida på förbundets hemsida som framförallt länkar vidare till den 
nationella hemsidan men som också beskriver VOC Skaraborg som samverkansform 
och länkar till annan viktig information. 
 
7:3 Samlade digitala utbildningar: www.skaraborg.se/digitalautbildningar  
På förbundets hemsida finns också en undersida där viktiga digitala utbildningar för 
dem som arbetar inom vård- och omsorgsområdet samlats. Utbildningarna är 
framställda och finansierade av olika organisationer såsom exempelvis 
Socialstyrelsen, Demenscentrum och Betaniastiftelsen.  
 
Sidorna är främst riktade till chefer och redan anställda medarbetare men kan även 
vara till nytta för utbildningsanordnare att ta del av. Innehållet på sidorna 
administreras av regional processledare men beslutas av MAS-nätverk, Äldrenätverk 
och Nätverk Funktionsnedsättning. 
 
7.4 Teamsyta för VOC Skaraborg  
På Teams finns en samarbetsyta som heter Vård & Omsorgscollege Skaraborg. Där 
samlas viktigt arbetsmaterial för olika grupperingar. Ytan är strukturerad i kanaler 
och det är roll/funktion som avgör vilka kanaler en deltagare kopplas till. När en ny 
deltagare utses i regionalt VOC så kopplar processledaren denna till rätt kanaler. 
Om det är en deltagare som utses i lokalt VOC så förmedlar lokal koordinator till 
processledaren vilka kanaler den nya deltagaren ska kopplas till.
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8. Hur ser den övergripande planeringen ut?  
I VOC Skaraborg sker samverkan på många nivåer hela tiden. När det gäller 
övergripande planering i årshjulet så avser den styrgruppsmöten, uppföljning av 
statistik/aktivitetsplaner, VO-collegeveckan samt nominering och uppvaktning av 
Årets handledare, en nationell tävling som genomförs varje år. Övrig planering inom 
VOC Skaraborg sker vid styrgruppsmöten och i andra konstellationer, såsom 
exempelvis nätverk och arbetsgrupper, utifrån årligen antagna aktivitetsplaner. 
 
8.1 Årshjulet som soldiagram 
Här presenteras årshjulet som ett soldiagram, eller snarare som en klocka, där 
januari finns i den första tårtbiten, februari i den andra och så vidare. Det är ett 
vanligt sätt att visualisera återkommande planering över en ettårsperiod. Under 
rubrik 7.2 finns samma planering i tabellform och där är ansvaret för respektive 
aktivitet förtydligat. 
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8.2 När, vad och vem 

 
8.3 Uppföljningsansvar i VOC Skaraborg 
Förutom att följa upp statistik årligen genomförs lokal och regional uppföljning av 
antagna aktivitetsplaner. I januari följer lokala college upp föregående år och 
rapporterar in till processledare som sammanställer helheten och återrapporterar 
till regional styrgrupp samt lämnar in verksamhetsuppföljning till VOC Kansli. 
 
Uppföljningen är viktig ur flera aspekter, dels för att ge en bild av den samverkan 
som sker i VOC Skaraborg och för att ha ett underlag vid fortsatt förbättrings- och 
utvecklingsarbete, dels för att statistiken visar behovet av personal och kompetens, 

Kvartal Månad Aktivitet Ansvar
1:a Jan Utskick mall Årets handledare

Uppföljning lokalt, statistik och aktivitetsplan 
föregående år

Koordinator skickar till lärare/elever/verksamheter

Koordinator/ordförande följer upp och lämnar in lokal 
uppföljning till processledare

Feb Styrgruppsmöten

Beslut om satsningar 
under VO-Collegeveckan

Uppföljning regionalt,  statistik och aktivitetsplan 
föregående år

Vid lokalt/regionalt styrgruppsmöte fattas beslut om 
eventuell satsning till höstens VO-Collegevecka

Processledare sammanställer lokala material och 
kompletterar med regionalt

Mar Inlämning verksamhetsuppföljning, till kansliet

Nominera Årets handledare lokalt

Processledare lämnar in verksamhetsuppföljning till 
VOC Kansli senast 1/3

Nomineringar lämnas in från elever/lärare/ 
verksamheter till koordinator senast 31/3

2:a Apr Styrgruppsmöten lokalt

Utse/uppvakta Årets handledare lokalt Utser Årets handledare vid lokalt styrgruppsmöte och 
uppvaktar därefter, koordinator skickar in vinnaren till 
processledare

Maj Styrgruppsmöte regionalt

Utse/uppvakta Årets handledare regionalt Regional styrgrupp utser Årets handledare i Skaraborg 
vid styrgruppsmötet och uppvaktar på plats i den 
verksamhet där handledaren arbetar

Jun Uppföljning delår, lokalt/regionalt Processledare/koordinator samt ordföranden 
genomför under sommaren uppföljning att presentera 
för styrgrupper i september

3:e Jul Sommaruppehåll (Arbete med uppföljning)

Aug Sommaruppehåll (Arbete med uppföljning)

Sep Styrgruppsmöten

Uppvaktning Årets handledare regionalt

Avstämning inför VO-Collegeveckan

Uppvaktning av Årets handledare i Skaraborg  vid 
regionalt styrgruppsmöte

Processledare inhämtar information från lokala om vad 
som är på gång och förmedlar till VOC Kansli

4:e Okt VO-Collegeveckan (v. 42)

Nominering Årets handledare nationellt

Lokala/regionala styrgrupper genomför satsningar för 
att visa upp VOC v. 42

Processledare skickar in årets vinnare i Skaraborg till 
den nationella tävlingen

Nov Årets Rikskonferens, nationellt Processledare och regional ordförande deltar samt 
ytterligare deltagare från VOC Skaraborg i mån av tid

Dec Styrgruppsmöten

Fastställa aktiviteter nästkommande år Vid regionalt/lokalt styrgruppsmöte fastställs 
aktiviteter inför kommande kalenderår
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något som är avgörande vid planering av utbildningsutbud och utbildningars 
innehåll. 
 
Statistikuppgifter som följs årligen är: 

 Prognos för kompetensbehov och pensionsavgångar 3-5 år framåt 
(arbetsgivarna rapporterar) 

 Antal utbildningsplatser vid ungdomsgymnasier, vuxenutbildning samt YH-
utbildningar (utbildningsanordnarna/antagningskansliet rapporterar) 

 Antal antagna/examinerade vid ungdomsgymnasier, vuxenutbildning samt 
YH-utbildningar (utbildningsanordnarna rapporterar) 

 Antal utdelade VOC-diplom (utbildningsanordnarna rapporterar) 
 Antal erbjudna platser inför apl/LIA hos olika arbetsgivare (administratör för 

gemensamt webbverktyg rapporterar) 
 Antal mottagna elever/studerande vid apl/LIA hos olika arbetsgivare 

(administratör för gemensamt webbverktyg rapporterar) 
 Antal handledare i verksamheterna samt antal handledare som gått 

handledarutbildning under året (utbildningsanordnare/arbetsgivare 
rapporterar) 

 Antal utbildade inom språkombudssatsningen såsom språkombudsutbildare, 
språkombud samt chefer (utbildningsanordnare/arbetsgivare rapporterar) 

 
VOC Skaraborg ska löpande samla in och förmedla vidare uppgifter om behovet av 
baspersonal/kompetens och vilka utbildningsmöjligheter som finns för att möta 
behovet. På så vis bidrar VOC Skaraborg till god kunskap om situationen och en bra 
grund läggs för beslutsfattande och rätt utveckling inom området.
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9. Hur genomförs återcertifiering? 
Vart femte år sker återcertifiering. I samband med det ska regionalt college och 
lokala college skriva ansökningar, teckna samverkansavtal och apl/LIA-avtal samt  
teckna avsiktsförklaringar med Högskolan i Skövde och Arbetsförmedlingen.  
Sammanlagt rör det sig om ett femtontal dokument som ska framställas utifrån 
mallar som tillhandahålls av VOC Kansli. För att arbetet ska löpa så bra som möjligt 
är det viktigt att börja i tid och förslagsvis startas en arbetsgrupp ansvarig för 
återcertifieringen cirka ett år innan det är dags att lämna in ansökan.  
 
I samband med återcertifieringen 2023 såg planeringen ut enligt följande: 
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9.1 Deltagare i arbetsgrupp 
I arbetsgruppen är det viktigt att rätt kompetenser ingår: 

 Lokala ordförande (varav en är ordförande regionalt) 
 Koordinatorer 
 Representanter från regionens verksamheter 
 Fackliga representanter 
 Regional processledare 

 
Övriga funktioner adjungeras vid behov. 
 
9.2 Ansvar 
Regional processledare samordnar arbetet, ansvarar för framskrivning av regional 
ansökan samt stöttar lokala college i deras ansökningsarbete. Regional 
processledare håller löpande kontakt med VOC Kansli som finns som ett nationellt 
stöd genom hela processen. 
 
Lokala ordförande och koordinatorer (lokala college) bidrar till innehållet i den 
regionala ansökan samt skriver lokal ansökan. 
 
Regional processledare samordnar framtagning av apl/LIA-avtal samt regionalt 
samverkansavtal.  
 
Lokala ordförande och koordinatorer (lokala college) samordnar framtagning av 
lokalt samverkansavtal. 
 
9.3 Förankring och beslut 
Vision, mål och aktiviteter för kommande certifieringsperiod lyfts för beslut i 
styrgruppen och när hela ansökan är färdigställd förankras samtliga dokument i 
regional styrgrupp.  
 
I samband med återansökan tas följande dokument fram: 
 

1. Regional ansökan VOC Skaraborg 
2. Lokal ansökan VOC Norra Skaraborg 
3. Lokal ansökan VOC Södra Skaraborg 
4. Lokal ansökan VOC Västra Skaraborg 
5. Lokal ansökan VOC Östra Skaraborg 
6. Regionalt samverkansavtal VOC Skaraborg 
7. Lokalt samverkansavtal VOC Norra Skaraborg 
8. Lokalt samverkansavtal VOC Södra Skaraborg  
9. Lokalt samverkansavtal VOC Västra Skaraborg  
10. Lokalt samverkansavtal VOC Östra Skaraborg 
11. Apl/LIA-avtal mellan regionens verksamheter och utbildningsanordnarna 
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12. Apl/LIA-avtal mellan kommunernas verksamheter och 
utbildningsanordnarna 

13. Avsiktsförklaring Högskolan i Skövde 
14. Avsiktsförklaring Arbetsförmedlingen 

 
Lokal ordförande och koordinator har ansvar att förankra ansökan i lokala 
styrgrupper/arbetsgrupper. 
 
9.4 Certifieringsbesök 
Efter att ansökan sänts in till VOC Kansli sker ett certifieringsbesök. Vid besöket 
träffar certifierarna ett lokalt college under en heldag samt regionalt college 
efterföljande dag, en halvdag. 
 
Plan för besök i lokala college enligt nedan:  
 
2013 Certifieringsbesök i VOC Västra Skaraborg 
2018 Certifieringsbesök i VOC Östra Skaraborg 
2023 Certifieringsbesök i VOC Södra Skaraborg 
2028 Certifieringsbesök i VOC Norra Skaraborg 
 
Efter att certifieringsbesöket avslutats får regional processledare återkoppling från 
de nationella certifierarna och eventuella kompletteringar görs. Vid godkänd 
ansökan löper certifieringen fem år. 
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Frågor om handboken? 
Om frågor uppstår beträffande handbokens innehåll, vänligen kontakta regional 
processledare. Kontaktuppgifter finns på VOC:s hemsida: www.vo-college.se  


