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Minnesanteckningar Regional styrgrupp VO College 
Västmanland 

Dag: Fredagen den 25:e september klockan 09:00- 11:30. 

Plats: Teams – digital mötesplattform 

 

Närvarande:  

Tobias Åsell, Direktör, Vård- och omsorgsförvaltningen, Västerås stad      

Anna Björk, Studierektor VFU, Region Västmanland   

Richard Aspholm, Rektor Enheten för vuxnas lärande, Sala Kommun   

Mattias Pålsson, Rektor NVU, Fagersta Kommun   

Eva Saaw, Kvalitetschef, Vård & omsorg, Köpings kommun   

Susanne Olsson, Facklig företrädare, Kommunal  

Masoud Zadeh, Utbildningschef, Institute af Lärande  

Annelie Nyström, Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen   

Maria Zakariasson, Enhetschef, Bemanningsenheten vård och omsorg, Sala kommun   

Barbara Laaksonen, Områdeschef Surahammar  

Caroline Wickholm, HR-konsult, Fagersta kommun   

Tomas Bandh, Rektor, Ullvigymnasiet, Köpings kommun   

Helena Sandelin, Rektor Vuxenutbildningscentrum, Västerås stad  

Johanna Hyltberg, tidigare Processledare Vård och Omsorgscollege Västmanland  

Presentationsrunda och GDPR 

Nya representanter i Regional styrgrupp hälsas välkomna: Barbara Laaksonen som ny 

ordförande för VO College Västerås, Caroline Wickholm som ny ordförande VO College 

Norra Västmanland, Tomas Bandh från Ullvigymnaiset Västra Mälardalens college, 

Helena Sandelin som tillfällig representant från VUC Västerås. Jonas Lostelius ny 

processledare kunde tyvärr ej delta, ersatt i detta möte av tidigare processledare 

Johanna Hyltberg. Kort presentation av övriga styrgruppsmedlemmar. Samtliga 

godkänner att namn får publiceras på webbplats. 

Föregående minnesanteckningar 

Uppföljning av frågan om utlandspraktik. Johanna har haft kontakt med VO College kansli 

och beskedet är att det går bra att räkna utlandspraktiken som APL. Anteckningarna 

godkänns. 
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Verksamhetsuppföljning - Uppsamlingsverktyg 

Svarstiden har nu gått ut. Svaren från enkäterna kan förhoppningsvis ligga till grund för 

diskussioner om måluppfyllelse i återcertifieringsarbetet. Enkätresultat presenteras vid 

regional styrgrupp 13 november 2020.  

Återcertifiering 

Västmanlands nuvarande certifieringsperiod går ut den 31 december 2021. Deadline för 

ansökan om återcertifiering är den 31 augusti 2021. Arbetet med återansökan pågår. 

Johanna redogör tillsammans med lokala representanter för arbetet på lokal nivå samt 

planering och arbetsupplägg. Certifierings-avgiften ska fördelas, ta viss höjd i kommunala 

budgetar. Fördelningsnyckel efterfrågas. Gruppen enas om att Västra Mälardalen blir det 

lokala college som ska besökas av certifierare.  

Jonas har delvis utifrån protokoll gjort förslag till text i kapitel Inledning, kapitel 1 och 

kapitel 2 i den regionala ansökan som bifogades kallelsen. På mötet gås dessa kapitel 

igenom. Vissa ändringar föreslås. Diskussion kring målformuleringar och svårigheter att 

mäta vissa mål. Johanna och representanter från arbetsgruppen för återcertifiering 

återkopplar till Jonas för vidare arbete i återcertifieringsgruppen. 

APL HT20 

Minderåriga, praktik och risk för smitta av Covid-19. Enligt SKR:s webb (se nedan) så 

råder inget generellt förbud men riskbedömning ska göras. Klart är att minderåriga inte 

ska utföra arbetsuppgifter inom vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet eller 

förskolan om det finns patienter, brukare eller barn med konstaterad eller misstänkt 

covid-19. Info SKR:s webb:  

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarb

etsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b133

0778d4 

Diskussion om APL-platser relaterat till Covid. Om APL uteblir, vad görs istället? 

I Köping har 2 minderåriga elever flyttat sin praktik till våren istället samt förlängt den. 

Kungsör har frånsagt sig minderåriga elever. Sala har inga ”egna” minderåriga elever och 

har valt att säga nej till förfrågningar utifrån. Susanne lyfter att riskbedömning bör göras 

även för elever som ej är minderåriga samt att riskbedömning bör göras både från 

skolans håll och arbetsgivarens. Flera upplever det svårt att definiera ”misstänkt smitta”. 

Västerås stad erbjuder annan APL- placering om konstaterad smitta uppstår. Massoud vill 

betona vikten av att eleverna har kunskap om basala hygienrutiner inför sin praktik. 

Jonas har skapat ett dokument ”Riskbedömning praktik i Coronatider” detta presenteras 

på mötet. Intresse finns av att ta del av detta dokument. Senaste uppdaterade versionen 

av dokumentet bifogas därmed med mötesanteckningarna. 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4
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Ev. samordning kring innehåll i den nya programfördjupningen 

Önskan från utbildarna i Västerås om att undersöka vad arbetsgivarna skulle vilja se i den 

nya programfördjupningen. Frågan om innehåll har diskuterats i lokalt VO College 

Västerås. Finns det en poäng i att försöka samordna sig inom länet om innehåll i nya 

programfördjupningen? 

Frågan togs upp i ”APL- handledargruppen” tidigare i veckan. Arbete pågår med att hitta 

ett lämpligt upplägg.  

Anna har ett material att dela med sig av. Bifogas anteckningarna. 

Skolverket ska komma ut med ett stödmaterial dock oklart när. 

Rekrytering/Marknadsföring 

• VO College veckan, vecka 42.  

Surahammar och Carlforska planerar handledarträff. Norra Västmanland 

kommer att ha en lokal utmärkelse av året handledare, planer finns också på att 

göra en film. Nationella VO-college har producerat kortfilmer i 

marknadsföringssyfte, finns intresse av dessa kontakta processledare. 

 

• Ny VO College logga presenterades 17 augusti. Filer och instruktioner finns. 

Kontakta processledare för att ta del av materialet. 

Information från Processledare 

• Frågor utifrån Jonas genomgång av hemsidan: 

o Behövs bilagda filen “Vägledning för verksamhets-/enhetschefer...”? 

Svar: Ja, den används av flera college samt kommunal. Däremot kan 

dokumentet behöva ses över och uppdateras. 

o Finns behov av att skriva ned arbetssätt/processer för hur man söker 

APL-platser inom VO College Västmanland? 

Svar: Absolut.  

 

• Språkombud. Bifogar inbjudan till språkombudsutbildar utbildning. Återkoppling 

till förra mötet där frågan om att anordna lokal utbildning togs upp. Västerås 

kommer att anordna utbildningen, deltagare från Sala kommer att vara med och 

ev. också deltagare från Köping. 

Omvärldsbevakning/lokala college 

Eva informerar om att planering pågår kring äldreomsorgslyftet. Återhämtning efter 

Covid. 

Caroline berättar att man i Norra Västmanlands college har flera nya representanter i 

styrgruppen. Mycket information och nya idéer på mötena och många aktiviteter på 
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gång. Planering fortgår kring serviceassistent. Man samverkar lokalt kring 

äldreomsorgslyftet.  

Mattias berättar att känslan är positiv kring serviceassistent. Man har ökat yrkessvenskan 

då behov finns av att öka språkkunskaperna. 

Maria informerar om att man i Sala har haft en tuff vår relaterat till Covid. I nuläget inga 

konstaterade fall men mycket pågående kohortvård. Samarbete mellan skola och 

arbetsgivare kring hygienrutiner. Fortsatt samarbete pågår kring äldreomsorgslyftet. 

Projektledare är nu utsedd för arbetet kring uppstart av kompetenscentrum i Sala. 

Styrgruppen har utökats med nya medlemmar.  

Rickard berättar att man nu provar att ha vissa ämnen på plats lokalt som man tidigare 

hållit på distans med hjälp av VUC och Hermods. Ex. SVA och samhällskunskap. 

Barbara och Anna meddelar att i Västerås lokala styrgrupp var frågan om APL för 

minderåriga och den nya programstrukturen huvudpunkter på dagordningen samt 

sammansättningen av styrgruppen (stor grupp med omsättning på representanter.) 

Övriga frågor 

o Äldreomsorgslyftet, fortsatt många frågetecken. Frågan diskuteras lokalt. 

Ta gärna med kommunal i frågan. Frågetecken också kring hur APL i 

äldreomsorgslyftet ska hanteras, 15%? Lättare för större arbetsgivare 

som kan placera på annan enhet i samma verksamhet. 

o Masoud lyfter frågan kring APL och vikten av att behålla handledare. 

Kartlägga handledare? 

o Mattias har märkt av ett ökat antal prövningsförfrågningar känns igen 

även av Helena. På VUC har man ”försvårat” genom att den som ska 

prövas måste komma till VUC. I Sala har man ”prövningsperioder” vår 

och höst. Utbildarna återkommer till varandra i ärendet. 

o Rickard berättar att man i Sala har gjort ett utkast till APL-planering i nya 

utbildningen. Masoud kan se att vissa kurser bör kopplas till APL. Olika 

hur långt olika utbildare har kommit i planeringen. En vinst kan ses i att 

delge varandra tankar och förslag. I nuläget finns inte behov av att starta 

en arbetsgrupp men utbildarna kan kontakta varandra för fortsatt 

diskussion. 

o Johanna tackar för den här tiden och lämnar nu processledarrollen, ny 

procesledare Jonas Lostelius. 

 

Nästa möte för Regional styrgrupp Västmanland  

Fredag 13 november 2020, kl. 09.00-11.30. 

Digitalt via Teams. 
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Minnesanteckningarna skrevs av: Johanna Hyltberg 

Kontakt/information rörande regionala styrgruppen 

Tobias Åsell, ordförande VO- College Västmanland                              

tobias.asell@vasteras.se  

Johanna Hyltberg eller Jonas Lostelius, Regionala Processledare VO-College Västmanland  

johanna.hyltberg@regionvastmanland.se eller jonas.lostelius@regionvastmanland.se  
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