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FÖRSTUDIE 

 

Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har gett barn-och utbildningschefen i samverkan med 
arbetsmarknadschefen i uppdrag att utreda ”förutsättningarna att inrätta ett så kallat Vård-och 
omsorgscollege i Västerviks kommun”. Undertecknad har fått i uppdrag av de bägge cheferna att 
genomföra denna förstudie. 

 

Förstudien omfattar: 

• Vård-och omsorgscollege (VO-College) syfte 
• VO-college nationellt –regionalt - lokalt 
• Certifiering 
• Arbetsgivare Redovisar intresse från socialförvaltning och Västerviks lasarett 
• Fackliga organisationer Redovisar intresse från Kommunal 
• Utbildningsanordnare Redovisar intresse från Västerviks gymnasium, komvux och 

Campus Västervik 
• Grannkommuner Redovisar intresse från Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås, Högsby 

och Oskarshamn 
• Vård- och omsorgsutbildningar idag 
• Tidsperspektiv  
• Kostnader  
• Effekter 
• Förslag 
• Arbetsprocesser 
• Referensskolor 
• Referensperson landstinget 
• Bilageförteckning 

 

VO-COLLEGE, SYFTE 

På Vård-och omsorgscollege hemsida www.vo-college.se kan man läsa: 

”Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och 
utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. 
Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. 
Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifiering till VO-college är en kvalitetsstämpel.” 

Vid samtal med företrädare för VO-college noterar de att det idag finns drygt 70 lokala college och 
att inget college som startat har hoppat av. Man gör bedömningen att arbetsgivarna i framtiden 
kommer att ge förtur till sökande med diplom från VO-college vid anställning. Man lägger stor vikt vid 
det fördjupade samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare som växer fram genom VO-
college samt det kvalitetsarbete som konceptet medför. 

http://www.vo-college.se/
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VO-COLLEGE NATIONELLT – REGIONALT – LOKALT 

Nationellt 

Styrelsen består av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, 
Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO samt Pacta. Föreningen certifierar samtliga regionala 
och lokala VO-college, föreningens kansli finns i Stockholm. 

De utbildningar som kan omfattas av VO-college är vård- och omsorgsutbildningar på gymnasienivå, 
inklusive vux samt vård- och omsorgsutbildningar inom yrkeshögskolan. 

Regionalt 

Idag finns 17 regionala VO-college. Det finns inget i Kalmar län, men däremot i våra grannlän. För att 
bilda ett lokalt VO-college måste man ”knyta an” till ett regionalt VO-college. När det inte finns något 
kan man parallellt med arbetet på lokalt college också arbeta med och bilda ett regionalt college. En 
förutsättning är dock att minst tre kommuner deltar. Det andra alternativet är att knyta an till ett 
redan befintligt regionalt college. För Västerviks del regionalt college i Östergötland eller i Jönköpings 
län. En förutsättning är att man blir mottagen av det befintliga college. En nackdel är att man inte kan 
forma sina egna mål i samma utsträckning som om man startar ett eget regionalt college. Fördelarna 
är att det sannolikt blir billigare och mindre arbetskrävande. 

Lokalt 

Ett lokalt VO-college kan bestå av en eller flera kommuner och inom ett VO-college kan finnas en 
eller flera utbildningsanordnare. Både regionalt och  lokalt VO-college leds av en styrgrupp 
bestående av representanter för arbetsgivarna, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. 
Arbetsgivare skall vara i majoritet och även inneha ordförandeposten. Alla jag talat med påtalar hur 
väsentligt det är att styrgruppsmedlemmarna har ett tydligt mandat från sina respektive 
organisationer. Det är vanligt att styrgruppsmedlemmarna har höga positioner i sina organisationer. 

Styrgruppen arbetar med  att skapa helhetssyn, omvärldsbevakning, marknadsföring, 
kvalitetskontroll samt att följa arbetet med måluppfyllelsen efter certifieringen. 

 

CERTIFIERING 

För att få kalla sig VO-college måste man bli certifierad av föreningen. Reglerna för certifiering av 
lokalt och regionalt VO-college påminner om varandra. Ansökningskriterier och ansökningsprocess 
finns tydligt beskrivna på VO-college hemsida www.vo-college.se under rubriken certifiering. 

Det fösta steget mot ett lokalt VO-college  är att bilda en styrgrupp enligt ovan innan arbetet börjar. 
Styrgruppen bör knyta särskilda processledare till sig inför kriteriearbetet, förslagsvis en från 
arbetsgivarsidan och en från utbildningssidan.  

 

 

http://www.vo-college.se/
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Styrgruppen arbetar sedan med följande fastställda kriterier: 

1. Varför vård- och omsorgscollege 
2. Samverkan 
3. Lokalt perspektiv 
4. Infrastruktur för utbildningen 
5. Hälsoperspektivet 
6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 
7. Lärformer och arbetssätt 
8. Lärande i arbete 
9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 
10. Avtal 

Kriterierna beskrivs utförligt på www.vo-college.se 

Innan en ansökan skickas till regionalt VO-college skall alla kriterier vara genomarbetade och man ska 
också beskriva hur de kan uppfyllas under de år som VO-college är certifierad. Till ansökan skall 
bifogas samarbetsavtal mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, handledaravtal samt 
förteckning över den lokala styrgruppen. 

Elever som slutför sina studier på en skola knuten till ett lokalt VO-college får förutom betyg även ett 
diplom när vissa kriterier är uppfyllda.                

 

ARBETSGIVARE 

Företrädare för socialförvaltningen är positiv till VO-college och kommer att informera förvaltningens 
chefer. 

Företrädare för Västerviks sjukhus har diskuterat VO-college i chefsgrupp och med företrädare för 
landstinget i Kalmar. Man är positiva till att bilda VO-college men önskar att detta skallomfatta hela 
länet. 

 

FACKLIGA ORGANISATIONER 

I samtal med företrädare för kommunals sektion, äldreomsorg och Kommunals sektion, lasarettet 
framgår att Kommunal har ett stort intresse av att VO-college etableras. 

 

UTBILDNINGSANORDNARE I VÄSTERVIK 

I samtal med chefen för Campus Västervik och rektorerna på komvux och Västerviks gymnasium 
förklarar sig samtliga vara positiva till att bilda VO-college. Rektorerna uppger att även berörda lärare 
är positiva. 
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Det finns omständigheter på Västerviks gymnasium som talar för att arbetet inte bör starta förrän 
2015. 

GRANNKOMMUNER 

I samtal med rektorer på komvux respektive gymnasieskola i Hultsfred, Vimmerby, Mönsterås och 
Oskarshamn, strateg Nova Oskarshamn samt socialchef i Högsby förklarar sig samtliga vara 
intresserade av att ingå i VO-college. Uppfattningen har förankrats hos förvaltningschef i samtliga 
kommuner och företrädarna har uppmanats att informera respektive socialförvaltning. 

Företrädarna för Hultsfred och Vimmerby poängterar att deras arbete förutsätter ett samarbete med 
Västervik. Även företrädare i Oskarshamn är positiv till att Västervik har huvudansvar. 

Det finns flera som oroar sig för arbetets omfattning, främst de som nyligen inrättat teknikcollege. 

 

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGAR IDAG 

Elever i ungdomsgymnasiet och studerande på vux i avgångsklasser (motsvarande)  i norra länet 
beskrivs i nedanstående tabell. Antalet uppges vara relativt stabilt över tid. 

 

 Västervik Vimmerby Hultsfred Mönsterås Oskarshamn Högsby Totalt 
Gymnasium 25 0 15 8 15 0 63 
Komvux 40 30 20 20 20 0 130 
Summa 65 30 35 28 35 0  
 

• Antalet som avslutar sina studier  på komvux 2014 är dubbelt så många som i 
ungdomsgymnasiet! 

• Siffrorna beskriver endast elever som avslutar utbildning under 2014. En del av eleverna i 
ungdomsgymnasiet klarar inte alla kurser och är kanske inte ”anställningsbara”. 

• I  princip alla som söker vårdutbildningen på ungdomsgymnasiet kommer in. 
Intagningspoängen är låg och ett flertal elever har svårt att följa undervisningen. 

• Nästan alla kärnämneslärare i regionen är behöriga. Flera skolor har nära förestående 
pensionsavgångar och rektorerna räknar med att få svårt att rekrytera kompetent personal. 

• Flera av skolorna har fungerande programråd. 
• Samtliga elever på ungdomsgymnasiet får genomföra arbetsplatsförlagt lärande. 
• Någon komvuxenhet har infört en variant av arbetsplatsförlagt lärande. 

I Oskarshamn finns en yrkeshögskoleutbildning till specialistundersköterska. Nova har även 
genomfört ett antal uppdragsutbildningar inom ramen för omvårdnadslyftet. 
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TIDSPERSPEKTIV 

Det finns VO-college som arbetat flera år före certifiering. Om Västervik (med flera kommuner) 
knyter an till ett befintligt regionalt college är det sannolikt att certifiering kan ske efter drygt ett års 
arbete. Ex Arbete med avtal mellan kommuner och mellan kommunerna och regionalt VO-college, 
finansiering etc hösten 2014. Arbete med kriterier och ansökan våren 2015. Certifiering hösten 2015. 

KOSTNADER 

Regionalt college 

Om Västervik väljer att skapa ett regionalt vo-college fordras en processledare under 
genomförandeperioden, sannolikt på heltid. Uppskattad kostnad 500 tkr årligen. Certifiering medför 
en ”anslutningsavgift” på ca 40 tkr.  Dessutom tillkommer kostnader för sammanträden, förankring i 
organisationerna, skriva ansökan mm. Sannolikt kan mycket av detta rymmas i ordinarie tjänster. 
Kostnaden skall då delas mellan (minst) tre ingående kommuner samt landsting. 

Om Västervik väljer att knyta an till ett befintligt regionalt VO-college måste man sannolikt bidra 
ekonomiskt t ex med del av befintlig processledares lön. Detta torde bli väsentligt billigare än att 
starta eget regionalt college. Uppskattningsvis minskar kostnaden till hälften 

Det är sannolikt att Regionförbundet kan bidra med upp till hälften av de totala kostnaderna under 
genomförandeperioden. En förutsättning är att flera kommuner samverkar. 

Efter genomförandeperioden minskar sannolikt kostnaderna. 

Lokalt college 

Processledare förslagsvis en från utbildningssidan och en från arbetsgivarsidan kommer att ha hög 
arbetsbelastning under genomförandeperioden. Något exempel jag fått är en arbetsinsats på en 
arbetsdag i veckan. Det är inte självklart att detta helt kan inrymmas i befintliga tjänster. 
Styrgruppens arbete under genomförandefasen uppskattas till 10 sammankomster á 2 timmar. Till 
detta kommer informationsinsatser, skrivande etc. sannolikt kommer det också att fordras 
arbetsgrupper som arbetar med vissa av kriterierna. Efter genomförandefasen minskar 
arbetsbelastningen men är ändå högre än utan college. 

Även här kan regionförbundet förväntas bidra ekonomiskt under förutsättning att lokalt VO-college 
omfattar mer än en kommun. 

Vid certifiering tillkommer en besökskostnad på 28tkr per dag. 

 

 

EFFEKTER 

VO-college är en relativt ny företeelse och det finns inga utvärderingar av vilka effekter det får. Det 
som alla framhåller som den stora vinsten är att samarbetet mellan utbildningsanordnare och 
arbetsgivare blir mycket starkare. Arbetsgivarsidan har tex fått större intresse av att arbeta med 



6 
 

marknadsföring av vårdutbildningar. Inom flera VO-college har antalet förstahandssökande ökat. 
Kvalitetsbrister har synliggjorts och kunnat åtgärdas. 

 

 

 

FÖRSLAG 

Min uppfattning är att ett aktivt intresse från socialförvaltning och Västerviks sjukhus är en 
förutsättning för att VO-college skall kunna bildas. 

Om Västerviks kommun beslutar att inrätta VO-college föreslår jag att man begär att få ansluta sig till 
regionalt college i Jönköpings län. Detta blir sannolikt billigare och mindre tidskrävande än att starta 
regionalt college i Kalmar län. Eftersom Östergötland redan har fyra lokala college medan Jönköping 
bara har ett är sannolikheten större att Jönköping ”orkar” ytterligare ett lokalt college. 

Jag föreslår att Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby bjuds in att bilda VO-
college tillsammans med Västervik. Detta främst för att dessa kommuner gemensamt bildar 
upptagningsområde för sjukhusen i Västervik och Oskarshamn, men också för att samverkan mellan 
kommuner sannolikt är en förutsättning för ekonomiskt stöd från regionförbundet. Det finns 
självklart även andra vinster med sådan samverkan. Under processens gång bör kommunerna delas 
upp i två lokala college. 

Jag föreslår att Västervik hos regionförbundet ansöker om ekonomiskt stöd för genomförandet. 

 

ARBETSPROCESSER 

Steg 1    (Hösten 2014) 

• Utse processledare 
• Begära att få ansluta till reg. Vo-college samt enas om ekonomiska och andra villkor. 
• Inbjuda grannkommuner och enas om syfte och villkor. 
• Enas om villkor mellan arbetsgivare och utbildning 
• Begära stöd från Regionförbundet 
• Anslå medel till genomförande 
• Utse interimistisk styrgrupp 

Steg 2    (Våren 2015) 

Styrgruppen med arbetsgrupper arbetar med kriterierna och förankrar arbetet i sina respektive 
organisationer. Arbetet kan inledas med studiebesök på referenscollege t ex Teknikum i Växjö och 
med besök av en processledare för regionalt VO-college. Arbetet sker i nära samarbete med det 
regionala VO-college Ni valt att knyta an till. Dialogcaféer kan vara en bra metod att få många 
människor involverade i processen och samtidigt få ett rikt material inför kriteriearbetet. 
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Steg 3   (Hösten 2015) 

Lämna ansökan. Certifiering 

 

 

REFERENSSKOLOR 

Nyströmska skolan i Söderköping 

Teknikum i Växjö 

Eksjö 

Skolorna har rekommenderats av regionala processledare. Kontaktuppgifter finns i bilaga 
”Kontaktlista”. 

REFERENSPERSON LANDSTINGET 

Kontaktuppgifter finns i bilaga ”kontaktlista” 

 

BILAGEFÖRTECKNING 

B1.   Kontaktlista 

B2.  Minnesanteckningar från samtal med repr för centralt VO-college 

B3.   Kvalitetskriterier för ansökan till lokalt Vård-och omsorgscollege 

B4.   Styrgrupp för lokalt Vård-och omsorgscollege (blankett) 

B5.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Södermanland 

B5a. Målmatris VO-college Södra länsdelen Sörmland 

B6.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Östergötland 

B7.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Kronoberg 

B8.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Jönköping 

B8a.  Ansökan  VO-college, Höglandet 

B8b.  Organisation VO-college, Höglandet 

B8c. Regional styrgrupp, Höglandet 

B8d. Avsiktsförklaring Högskolan i Jönköping 
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B8e. Avtal APL- samordning, Höglandet 

B8f. Avsiktsförklaring Landstinget Jönköping 

B8g. Överenskommelse mellan kommunerna, Höglandet 

B9. Minnesanteckningar från samtal med rektor gymnasieskolan i Västervik 

B10. Minnesanteckningar från samtal med rektor komvux i Västervik 

B11. Minnesanteckningar från samtal med chefen Campus i Västervik 

B12. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Hultsfreds kommun 

B13. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Vimmerby kommun 

B14. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Mönsterås kommun 

B15. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Högsby kommun 

B16. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Oskarshamns kommun 

B17. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för socialförvaltningen i Västerviks kommun 

B18. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Landstinget 

B19. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Kommunal i Västervik 

B20. Minnesanteckningar från samtl med företrädare för regionförbundet 

B21. Minnesanteckningar från samtal om teknikcollege i Oskarshamn 

B21a. Ansökan om regionalt teknikcollege i Östra Småland 

B21b. Ansökan om lokalt teknikcollege i Oskarshamn 

 

 

 

Västervik 2014-01-14 

 

 

C-G Sunnergren 
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FÖRSTUDIE 2 

Fördjupning av redan genomförd förstudie avseende VO-college. 

Undertecknad har fått i uppdrag av barn- och utbildningschef Calle Söderberg  att fördjupa redan 
genomförd förstudie avseende VO-college. Avsikten är att: 

1. Säkerställa kommunernas intresse. 
2. Beskriva resursbehov och finansiering.  
3. Ge övergripande projektplan. 
4. Förbereda ingående organisationer på att utse styrgruppsmedlemmar. 

Sedan förra förstudien överlämnades har företrädare regionförbundet och landstinget gemensamt 
framfört önskemål om att hela länet skall ingå i regionalt VO-college. Jag har varit i kontakt med 
gymnasieförbundet i Kalmar. Gymnasieförbundet har haft ett politiskt uppdrag att göra en förstudie 
av VO-college. Endast resursskäl har gjort att man inte gått vidare. Om någon annan organisation tar 
huvudansvar är man mycket intresserade av att delta. Gymnasieskolan i Nybro säger att man 
kommer att delta om gymnasieförbundet deltar. 

Kommunernas intresse 

Regionförbundet är mycket intresserat av att VO-college bildas. Är angelägna att hela länet omfattas. 
Min bedömning är att regionförbundet kommer att bidra ekonomiskt. 

Landstinget är angelägna om att hela länet omfattas. Min bedömning är att landstinget kommer att 
bidra ekonomiskt. 

Högsby Sociala utskottet har behandlat frågan och förklarat sig positiva till att ingå i VO-college. 

Hultsfred Rektor och förvaltningschef kommer att ta upp ärendet för politiskt ställningstagande 
under mars/april. Tjänstemannabedömningen är att det blir positivt besked. 

Oskarshamn Tjänstemän i både bildningsförvaltning och socialförvaltning är positiva. Ärendet 
kommer att tas upp i socialnämnden i april. 

Kalmarsunds gymnasieförbund Direktionen har tidigare gett tjänstemännen i uppdrag att utreda 
frågan. Utredningen ledde inte till några åtgärder på grund av andra prioriteringar. Förbundschefen 
bedömer att gymnasieförbundet kommer att delta om VO-college bildas. 

Nybro Gymnasiechefens bedömning är att Nybro kommer att delta om Kalmarsunds 
gymnasieförbund deltar. Gymnasiechefen har informerat bl a omsorgsnämndens ordförande. 

Vimmerby Gymnasiechefen meddelar att Vimmerby är fortsatt intresserad av dialog ang VO-college. 
Politikerna kommer att informeras i april. Eftersom Vimmerby bara har vårdprogrammet på komvux 
utgår man från att kostnaden för medverkan blir lägre än för kommuner med vårdprogrammet även 
på ungdomsgymnasiet. 

Mönsterås I skrivande stund är det oklart hur Mönsterås ställer sig till att medverka i VO-college. 
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Övriga kommuner Övriga kommuner är inte tillfrågade i denna förstudie. Förbundschefen för 
Kalmarsunds gymnasieförbund och gymnasiechefen i Nybro har lovat informera övriga kommuner att 
bildande av VO-college är aktuellt. 

Resursbehov 

Om hela länet skall ingå så fordras en processledare på heltid. I den projektplan som skissas nedan 
förutsätts att denna resurs står till förfogande under tre år. Därefter kommer resursbehovet 
sannolikt att bli mindre. Eventuellt fordras dessutom vissa resurser under begränsad tid i arbetet 
med lokala college. Till detta kommer ett omfattande arbete av styrgrupper och internt i alla 
ingående organisationer.  Den totala kostnaden för processledare och reserver för arbete med lokala 
college samt kringkostnader torde bli ca 900 000 kr per år. Styrgruppsarbete och internt arbete 
betalas av respektive organisation och belastar inte gemensam budget. 

Finansiering 

I de diskussioner som förts mellan tjänstemän på landstinget och regionförbundet har man ställt i 
utsikt att dessa organisationer skall bekosta en tredjedel av projektet vardera och att finansieringen 
skulle omfatta tre år. Resterande del 300 000 kr per år skulle då delas mellan tretton kommuner samt 
Kalmarsunds gymnasieförbund. En fördelningsmodell kan vara att kostnaden delas efter invånarantal 
med hälften på ingående skolförvaltningar och hälften på ingående socialförvaltningar. 

Organisation 

Jag har förut föreslagit att norra länsdelen skulle söka medlemskap i Höglandets regionala VO-
college. När hela länet önskar ingå är detta inte praktiskt. Kalmar län bör därför bilda ett eget 
regionalt VO-college. Under detta bildas sedan tre eller två lokala VO-college. 

Det är avgörande för framgång att alla skolor och alla arbetsgivare (socialförvaltningar och landsting) 
är delaktiga i arbetet . Om alla organisationer skall delta i styrgrupp för regionalt VO-college blir detta 
mycket tungrott. Jag föreslår därför följande organisation: 

Styrgruppen för 
regionalt VO-college 
består av företrädare 
för 
 

Styrgruppen för lokalt 
VO-college söder 
består av företrädare 
för 
 

Styrgruppen för lokalt 
VO-college mitt består 
av företrädare för 
 

Styrgruppen för lokalt 
VO-college norr består 
av företrädare för 
 

Landstinget, 
ordförande 
Socialförv Kalmar, 
tillika ordförande i 
lokal styrgrupp söder 
Socialförv 
Oskarshamn, tillika 
ordförande i lokal 
styrgrupp mitten 
Socialförv Västervik, 
tillika ordförande i 
lokal styrgrupp norr 
Ytterligare en ledamot 

Socialförv Kalmar, 
ordförande 
En vardera från 
socialförv i Borgholm, 
Mörbylånga, Torsås, 
Nybro, Emmaboda 
Gymnasieförbundet 
Gymnasiet i Nybro 
Kommunal 
Landstinget 
 

Socialförv 
Oskarshamn, 
ordförande 
En vardera från 
socialförv i Högsby och 
Mönsterås 
Gymnasiet i 
Oskarshamn 
Gymnasiet i Mönsterås 
Nova i Oskarshamn 
Kommunal 
Landstinget 
 

Socialförv i Västervik, 
ordförande 
En vardera från 
socialförv i Hultsfred 
och Vimmerby 
Gymnasiet i Hultsfred 
Komvux i Vimmerby 
Komvux i Västervik 
Gymnasiet i Västervik 
Ytterligare en repr för 
ag 
Landstinget 
Kommunal 
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från arbetsgivarna 
Gymnasieförbundet 
Gymnasiet i Nybro 
Komvux i Västervik 
Nova i Oskarshamn 
Kommunal 
Arbetsförmedlingen, 
adjungerad 
Regionförbundet 
Linneuniversitetet 
 

 

 

Det förefaller viktigt att alla skolformer finns med i regional styrgrupp. Därför har Nova, som för 
närvarande har länets enda yh- utbildning inom vårdområdet, föreslagits få plats i den regionala 
styrgruppen. 

Jag föreslår att VO-college mitt och VO-college norr samarbetar under hela förberedelsefasen och att 
man först därefter avgör om kommunerna skall ingå i ett gemensamt lokalt VO-college eller om 
kommunerna skall delas i två. 

Ordförandena i styrgrupperna för de tre lokala VO-college utgör garanter för att alla kommuner och 
organisationer skall få insyn i och känna delaktighet i det regionala VO-college arbete. 

Ledamöterna i styrgrupperna skall kunna fatta beslut för sin organisations räkning och bör ha 
befattningar som rektorer respektive enhetschefer/områdeschefer eller motsvarande. 

Det finns ett stort värde i att samtliga styrgrupper tillsätts så fort beslut fattats om att VO-college 
skall inrättas även om inte alla styrgrupper kommer att bli verksamma på en gång. 

Övergripande projektplan 

Det är ett omfattande arbete att bilda regionalt VO-college samt två eller tre lokala VO-college och 
driva arbetet fram till certifiering. Det är sannolikt lämpligt att dela upp arbetet i flera delar som 
tidsmässigt förskjuts mot varandra. Mitt förslag är att börja med det regionala VO-college och att när 
det arbetet kommit igång (men ännu inte slutförts) börja med ett lokalt VO-college , förslagsvis de 
sex norra kommunerna och avsluta med lokalt VO-college för de södra kommunerna. 

Steg 1 

När processledare anställts och styrgrupper utsetts måste dessa  få möjlighet att lära sig mer om VO-
college och kraven för att bli certifierade. Detta kan ske genom att delta i kurser som föreningen 
anordnar (t ex processledare och ordförande i styrgrupperna), genom besök av företrädare för 
föreningen. Besök av processledare från andra VO-college, studiebesök etc. 

Steg 2 

Kunskap måste spridas ut i organisationerna för att arbetet skall bli framgångsrikt. Dialogcaféer kan 
vara en metod att sprida kunskap, men också bidra till att samla idéer från ”fältet” inför det 
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kommande arbetet. Detta behöver inte nödvändigtvis ske initialt överallt utan kan vara en parallell 
process under hela arbetet. 

Steg 3 

För att kunna uppfylla kriterierna som fordras för att certifieras som VO-college måste man 
genomföra en omfattande nulägesanalys. En del av analysen består i inventeringar av olika slag: 

• Vilken utbildning har våra anställda 
• Vilket rekryteringsbehov har vi 
• Hur många förstahandssökande har vi till vårdutbildningarna etc. 

De flesta av dessa uppgifter har vi en någorlunda korrekt bild av, men vid certifieringen fordras en 
noggrannhet som sannolikt få organisationer har åstadkommit hittills. Inventeringen kräver 
medverkan i hela organisationen. Om styrgruppen för regionalt VO-college börjar med detta arbete 
så kommer det med automatik att involvera styrgrupperna för de lokala VO-college och därmed alla 
kommuner och skolor. När detta arbete kommit igång kan styrgruppen för regionalt VO-college börja 
arbeta med kriterierna och när dessa är klara arbeta med de mål man vill uppnå med arbetet. 
Erfarenheter från andra regionala VO-college visar att detta arbete kommer att ta minst ett år och att 
styrgruppen behöver sammanträda ca en gång per månad, fyra timmar per tillfälle. 

Steg 4 

Mitt förslag är att VO-college mitt och VO-college norr gemensamt påbörjar sitt arbete när regionalt 
VO-college arbetat så länge att processledaren känner att det fungerar (men innan arbetet med 
regionalt VO-college är klart). Arbetet följer samma gång som översiktligt beskrivs under steg 3. 

Steg 5 

VO-college syd genomför processen 

Steg 6 

Regionalt VO-college slutför sitt arbete och begär att få bli certifierade. Detta kan sannolikt ske innan 
steg 4 och 5 är avslutade 

Steg 7 

De lokala VO-college slutför sitt arbete och begär att få bli certifierade. 

Ett tänkt scenario beskrivs i tidsplan nedan. 
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 Aug 14 jan 15 aug 15 jan 16 aug 16 jan 17 

Steg 1 ………………………. 

Steg 2 …………………………………………………………………………………….  

Steg 3        ……………………………………………….. 

Steg 4              …… …….………………………………… 

Steg 5    ……………………………………….. 

Steg 6                …. 

Steg 7                  ….  …. 

 

Styrgruppsmedlemmar 

I samtal med kontaktpersoner i kommunerna har jag påtalat att det är önskvärt att kommunerna 
utser styrgruppsmedlemmar under våren. Mig veterligen har inga konkreta  åtgärder vidtagits hittills. 

 

Västervik 2014-03-20 

 

C-G Sunnergren 

BILAGEFÖRTECKNING 

Detta är samma bilageförteckning som i tidigare förstudie. Bi är justerad och 6 a,b c har tillkommit. 

B1.   Kontaktlista (Justerad) 

B2.  Minnesanteckningar från samtal med repr för centralt VO-college 

B3.   Kvalitetskriterier för ansökan till lokalt Vård-och omsorgscollege 

B4.   Styrgrupp för lokalt Vård-och omsorgscollege (blankett) 

B5.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Södermanlan 

B5a. Målmatris VO-college Södra länsdelen Sörmland 

B6.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Östergötland 

B6a. Redigerat styrdokument  vo-college, Östergötland (Nytt) 

B6b. Omcertifiering  vo-college Östergötland (Nytt) 

B6c. Fokusområden och mål vo-college Östergötland (Nytt) 
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B7.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Kronoberg 

B8.   Minnesanteckningar från samtal med processledare för regionalt VO-college i Jönköping 

B8a.  Ansökan  VO-college, Höglandet 

B8b.  Organisation VO-college, Höglandet 

B8c. Regional styrgrupp, Höglandet 

B8d. Avsiktsförklaring Högskolan i Jönköping 

B8e. Avtal APL- samordning, Höglandet 

B8f. Avsiktsförklaring Landstinget Jönköping 

B8g. Överenskommelse mellan kommunerna, Höglandet 

B9. Minnesanteckningar från samtal med rektor gymnasieskolan i Västervik 

B10. Minnesanteckningar från samtal med rektor komvux i Västervik 

B11. Minnesanteckningar från samtal med chefen Campus i Västervik 

B12. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Hultsfreds kommun 

B13. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Vimmerby kommun 

B14. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Mönsterås kommun 

B15. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Högsby kommun 

B16. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Oskarshamns kommun 

B17. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för socialförvaltningen i Västerviks kommun 

B18. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Landstinget 

B19. Minnesanteckningar från samtal med företrädare för Kommunal i Västervik 

B20. Minnesanteckningar från samtl med företrädare för regionförbundet 

B21. Minnesanteckningar från samtal om teknikcollege i Oskarshamn 

B21a. Ansökan om regionalt teknikcollege i Östra Småland 

B21b. Ansökan om lokalt teknikcollege i Oskarshamn 

B22 Förstudie Kalmar gyf (Nytt) 

B22a Förstudie Kalmar gyf presentation (Nytt) 
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