Stadgar för Vård- och Omsorgscollege Uppsala län
Antagna av regional styrgrupp 15-05-01 och reviderade av den samma 19-09-06

§ 1 Säte
Region Uppsala är huvudman för Vård- och Omsorgscollege Uppsala län.

§ 2 Ändamål
Branschorganisationens ändamål är att främja regionala och lokala satsningar som leder till att
behovet av personal- och kompetensförsörjningen inom hälsa, vård och omsorg tillgodoses, utifrån
arbetslivets krav och behov. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare.

§ 3 Syfte
Syftet med stadgarna är att skapa en hållbar grund för samverkansstrukturen med tydliga
ansvarsområden och arbetsformer.

§ 4 Organisationsform
Vård och Omsorgscollege Uppsala län är en branschorganisation inom hälsa, vård- och
omsorgsområdet bestående av aktörer från utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund.
Medlemskap och certifiering ges till de aktörer se ovan som uppfyller kvalitetskriterierna från den
nationella föreningen Vård- och Omsorgscollege. En förutsättning är att parterna tecknar
samverkansavtal som reglerar samverkan för att nå målen i ansökan och handledaravtal om
parternas gemensamma ansvar vid arbetsplatsförlagt lärande (apl) och lärande i arbetslivet (LIA).
Arbetsgivare och utbildningsanordnare som ansluter sig till ett lokalt VO-College har tecknat
acceptansavtal enligt kriterierna i Vård- och Omsorgscollege Uppsala läns ansökan. Universitet och
högskolor som är med i samverkan skriver en avsiktsförklaring där de förklarar sin avsikt att stödja
regionalt Vård- och Omsorgscollege.

§ 5 Verksamhet
Vård- och Omsorgscollege nationellt ansvarar för att driva och utveckla arbetet kring kriterier och
certifiering av regionala och lokala Vård- och Omsorgscollege.
Övergripande samordnas och leds arbetet av en regional styrgrupp och en regional processledare.
Region Uppsala är arbetsgivare till den regionala processledare, vilken har sin arbetsplats i Uppsala.
Den regionala processledare uppgift är att stödja, driva, informera och samordna de regionala
frågorna på strategisk nivå och på uppdrag av regional styrgrupp eller dennes arbetsgivare. Regional
processledare administrerar regionala dokument och hemsidan, och är stöd till lokala styrgrupper.
Samverkansorganets funktioner
•

Regional styrgrupp
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• Lokala styrgrupper
Arbetsgivarens representanter utgör majoritet i alla styrgrupper.
Regionala styrgruppen arbetar med strategiska länsgemensamma utvecklingsområden utifrån
ansökan och verksamhetsplanen och är det högsta beslutande organet i Vård- och Omsorgscollege
Uppsala län.
De lokala styrgrupperna är det högsta beslutande organet i respektive lokalt Vård- och
Omsorgscollege.
Den regionala styrgruppen stödjer det lokala arbetet genom att:
•
•
•

Ta beslut om, och godkänna, resultat från regionala arbetsgrupper och om regionala frågor.
Sprida informationen från Vård- och Omsorgscollege nationellt
Informera om aktuella kurser, konferenser, kompetensförsörjningsfrågor, utredningar,
litteratur, artiklar mm

Regional och lokala styrgruppers: Ansvar
•
•
•
•
•
•

Leda och agera utifrån syfte och mål i verksamhetsplan
Ägnar sig åt strategiska frågor
Fatta beslut och ser till att beslut genomförs
Analysera resultat och följa upp
Stimulera till erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte
Årligen redovisa en verksamhetsberättelse

Ledning
•
•
•
•

Ordförande- och vice ordförandeposten innehas av en chef eller funktion med motsvarande
mandat hos en arbetsgivarpart
Ordförande och vice ordförande utses för en period av två år, både lokalt och regionalt
Ordförandeuppdraget ska fördelas och cirkulera mellan de lokala styrgrupperna enligt
förbestämd ordning, se bilaga 1
Styrgruppen är beslutsför när mer än hälften av antalet styrgruppsledamöter är närvarande

Styrgruppsledarmötena
•
•
•
•
•

Prioriterar närvaro och avsätter tid
Är väl förankrad och har mandat att styra processer och förändra i egen organisation
Kopplar behov i egen organisation till resultat från collegearbetet, t.ex. i verksamhetsplan
Ska inför styrgruppsmöten ha läst in utsänt material i förväg, ha analyserat och reflekterat
över det
Ska aktivt medverka till att styrgruppen fattar så bra beslut som möjligt

Möten
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Kallelse
• Styrgruppen sammanträder enligt plan som styrgruppen fastställer, dock minst fyra gånger
per år, och i övrigt när ordförande finner det behövligt eller om minst hälften av ledamöterna
begär det
• En styrgrupp kan när som helst adjungera vem den vill till sina möten och denna någon kan
spela en precis så aktiv roll i arbetet som styrgruppen i övrigt tillåter. Adjungerad ledamot i
styrgruppen har närvarorätt men bara rösträtt när ordinarie ledamot är frånvarande.
• Kallelse till styrgruppsmöten, jämte dagordning, ska sändas ut till ledamöterna minst fem
arbetsdagar innan mötet
Dagordning
•
•

Normfallet ska vara att frågor anmäls i förväg till ordförande eller annan av ordförande
utsedd person och förs upp på dagordningen som skickas ut
Punkten övriga frågor ska i första hand innehålla ärenden som dykt upp från den tidpunkt när
kallelsen och dagordningen sändes ut och fram till styrgruppsmötet.

Protokoll
•

Styrgruppens protokoll justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som styrgruppen
utser.

§ 6 Budget
Region Uppsala ansvarar för Vård- och Omsorgscollege budget samt fördelning av och
medfinansiering från medlemskommunerna.

§ 7 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie eller extra regionalt styrgruppsmöte. För beslut om
ändringar krävs att samtliga styrgruppsledamöter är överens.

§ 8 Utträde
Medlemsorganisationen äger utträde ur samverkansorganet efter skriftlig uppsägning av
medlemskapet enligt villkor i samarbetsavtal.
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Bilaga 1

Ordning för rotation av ordförandeskap/vice ordförandeskap mellan
medlemsorganisationerna i Vård- och Omsorgscollege Uppsala län
Ordförandeskapet/vice ordförandeskapet i Vård- och Omsorgscollege Uppsala län roterar mellan
lokala college och regionen enligt följande förbestämda ordning.
Lokalt VO-College
Östhammar
Tierp
Enköping/Håbo
Heby/Knivsta/Uppsala

Vice Ordförande
2026-2027
2018-2019
2020-2021
2022-2023

Ordförande
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

Den lokala styrgrupp som står på tur för ordförande/vice ordförandeposten ansvarar för att föreslå
representant till respektive post. Formellt beslut fattas av regionala styrgruppen. Den representant
som förslås till regional ordförande/vice ordförande ska finnas med i ett lokalt Vård- och
Omsorgscollege.
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