Frågor till regionala samordnare/processledare
inom VO-College
Denna enkät är skapad utifrån regionala samordnares egna frågeställningar kring uppdrag och anställning inom VO College. Enkäten är besvarad av 20/22 regionala samordnare under perioden 10–25 januari 2017.

1. Var är din anställning placerad?
Placering

Antal %

Region eller regionförbund
(Gävleborg, Halland, Västerbotten,
Uppland, Västmanland, Jämtland,
Kronoberg, Värmland, Örebro län)

9

45

Kommunförbund
(Södra Norrland, Skåne)

2

10

Kommunalförbund
(Höglandet, Skaraborg, Fyrbodal,
Göteborgsregionen, Sjuhärad)

5

25

Enskild kommun
(Dalarna Personalenheten/Utbildningsavd,
Stockholm - Utbildningsförvaltningen,
Norrbotten-BUF)

3

15

Annat
(Sörmland: Köp av tjänst. Kommuner och
landsting i samverkan. Pengarna kommer
1
från Regionförbundet till landstinget som
administrerar men jag har
ursprungstjänsten i Nyköpings kommun.)

5

Total

100

20

2. Du som har din anställning inom
region/regionförbund/kommunförbund/kommunalförbund, innebär det även
att värdskapet för VO-College är kopplat dit?
Svar

Antal %

Ja
(Höglandet, Skaraborg, Gävleborg, Halland,
Västerbotten, Uppland, Västmanland, Södra
Norrland, Göteborgsregionen, Skåne, Jämtland,
Kronoberg, Värmland, Sjuhärad, Örebro län)

15

93,8

Nej
(Fyrbodal)

1

6,2

Total

16

3. Vilken verksamhet/organisation har ansvar för kompetensplattformarna i din region?
Regionen – Kronoberg, Jämtland/Härjedalen (enheten för regional utveckling), Skåne (landstinget), Dalarna,
Örebro län, Värmland, Gävleborg, Norrbotten, Södra Norrland (Västernorrlands landsting), Halland,
Höglandet (Jönköpings län), Västerbotten och Göteborgsregionen (Västra Götalandsregionen).
Regionförbundet - Sörmland
Länsstyrelsen – Stockholms län,
Kommunalförbund – Fyrbodal, Skaraborg (Samarbete mellan kommunalförbunden i Västra Götaland),
Centrum för regional utveckling - Västmanland
Oklart - Uppland (pga. regionbildning 1/1-17)
Ordförandeskapet har Svenljunga kommun via en socialtjänstchef (förvaltningsnivå) - Sjuhärad

4. Vad är din titel?
(Regional) Processledare – Norrbotten, Skaraborg, Gävleborg, Västerbotten, Södra Norrland, Skåne,
Kronoberg, Sörmland
(Regional) Samordnare – Fyrbodal, Uppland, Jämtland, Stockholm, Dalarna
Processledare/utvecklingsledare - Örebro län
Projektledare - Göteborgsregionen
Berednings-/och utvecklingsansvarig inom området Kunskap/Kompetens - Sjuhärad
Processledare/Samordnare – Västmanland, Värmland
Regional utbildningssamordnare/Processledare - Höglandet
HR strateg - Halland

5. Är din anställning:
Anställningsform

Antal

%

Tillsvidare
(Höglandet, Skaraborg, Gävleborg,
Fyrbodal, Halland, Västerbotten,
Västmanland, Södra Norrland,
15
Göteborgsregionen, Skåne,
Jämtland, Kronoberg, Sörmland,
Sjuhärad, Örebro län)

75

Tidsbestämd
(Norrbotten, Uppland, Stockholm, 5
Värmland, Dalarna)

25

Total

100

20

6. Hur många procent har du i din tjänst som regional samordnare/processledare?
%

Antal %

35 %
(Göteborgsregionen)

1

5

40 %
(Höglandet)

1

5

50 %
(Norrbotten, Skaraborg, Fyrbodal, Halland,
Västerbotten, Uppland, Västmanland, Södra 14
Norrland, Jämtland, Sörmland, Stockholm,
Värmland, Sjuhärad, Dalarna)

70

75 %
(Skåne)

1

5

100 %
(Gävleborg, Kronoberg, Örebro län)

3

15

Total

20

100

7. Finns det tjänster utöver din som är kopplade till Vård- och omsorgscollege i din region?
Svar

Antal %

Ja
(Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skåne, Stockholm, Örebro län)

5

25

Nej

15

75

Total

20

100

Utifrån de som svarade ”Ja” på fråga 7: ”Finns det tjänster utöver din som är kopplade till Vård- och
omsorgscollege i din region?”

7.2 Tjänsten/tjänsterna är:
Anställningsform

Antal

%

Tillsvidare
(Göteborgsregionen)

1

20

Tidsbestämd
(Fyrbodal, Skåne, Stockholm, Örebro
län)

4

80

Total

5

100

7.3 Uppdrag:

Fyrbodal: Det gäller vår medverkan i ESF-projektet "Collegesamverkan VG". Där finns under
projekttiden 30 %, vilka jag också har.
Göteborgsregionen: Det finns både personer inom GR som arbetar delvis med VO-College och
delvis med t ex sekreterarskap i Äldreomsorgschefsnätverket. Det finns också lokala processledare
i de lokala collegen. Det kan vara allt ifrån 10 % till 50 % tjänst inom VO-College lokalt. Nedan är
endast en uppskattning av hur mycket det kan röra sig om.
Skåne: Lokal processledare i varje lokalt college samt viss tid till marknadsföringsinsatser
Stockholm: Kommunikatör
Örebro län: Yrkesambassadör 75 %. 2017 provar vi ett nytt grepp att rekrytera dessa funktioner
lokalt, som del av tjänst, och knyta dem till lokala VO-College. Tjänsterna ingår i och finansieras av
VO-College Örebro läns budget.

7.4 Antal procent i tjänsten/tjänsterna
%

Antal

%

10 %
(Skåne)

1

20

20 %
(Stockholm)

1

20

70 %
(Örebro län)

1

20

80 %
(Fyrbodal)

1

20

200 %
(Göteborgsregionen)

1

20

Total

5

100

8. Vilka uppgifter/uppdrag ingår i din roll som samordnare/processledare?
Beskriv i stora drag.
Dalarna: Vara motor och drivkraft i ut av VOC Dalarna. Utgöra sammanhållen länk och kontaktyta mellan
regional styrgrupp, lokala styrgrupper och arbetsgrupper samt ansvara för information och kommunikation
mellan grupperna. Fungera som sekreterare vid regionala styrgruppens möten. Bedriva omvärldsbevakning
och hålla kontakt med VOC nationellt. Kontaktnät med övriga samordnare i landet. Utföra övriga uppdrag
från den regionala styrgruppen. (från annonsen)
Fyrbodal: Att samordna och utveckla vård- och omsorgscollege i Fyrbodal. (Anställd i Kunskapsförbundet
Väst som rektor, tjänsteköps av Fyrbodals kommunalförbund på 50 + 30%.)
Gävleborg: • Tillsammans och i nära samarbete med regionala styrgruppens ordförande vara företrädare
för Vård- och omsorgscollege i övergripande frågor• Samordna och kalla till regionala styrgruppsmöten•
Samarbeta med, stötta och informera de lokala styrgruppsordförandena• Delta i lokala styrgruppsmöten för
att bidra till deras processutveckling• Vara en resurs för de certifierade utbildningarna inom ramen för
College• Arbeta för att de lokala collegena utvecklas i överenskommen riktning• Aktivt medverka vid
återgransknings- och nycertifieringsprocesser• Hålla kontakt med riksföreningarnas kanslier• Delta i
nationella nätverksmöten inom olika områden inom collegesfären• Dokumentera och arkivera alla
nödvändiga handlingar inom Vård- och omsorgscollege• Ansvara för att webb-sidor och övriga
informationskanaler blir uppdaterade• Tillsammans med respektive styrgrupp svara för relevant ekonomioch administration av rekvisitionsarbete• Bidra till att arbetet följer fattade beslut
Göteborgsregionen: Leda arbetet med det regionala colleget på uppdrag av GRs politiska styrgrupper för
utbildning respektive välfärd. Ta fram ansökan och återansökan genom att förankra konceptet och
identifiera strategiska mål för regionen. Driva utvecklingen framåt enligt beviljad ansökan. Återrapportera
till tjänstemän och politiker. Administrera innehåll på webb, lokaler och förtäring, Delta i au inför samtliga
sex möten per år. Ta fram dagordning och skriva anteckningar. Föredra ärenden under möten. Förankra VO Collegeuppdraget mot GRs övriga uppdrag, nätverk och arbetsgrupper. Bevaka utlysningar av externa
medel. Handha administrationen av vilka som ska ingå i de lokala och den regionala styrgruppen (GR VOCollegerådet), delta i föreningens möten vid ett antal tillfällen per år. Fakturera medlemskommunerna för
årsavgiften (Utbildningsförvaltningarna), godkänna fakturor, omvärldsbevaka och sprida information. Delta i
ESF-projekt om VO-College och andra samverkansformer. Delta i remissarbete.
Halland: Samordna, kvalitetssäkra, sekreterare i styrgrupper, utarbeta underlag och leda arbetsgrupper.
Marknadsföring mm
Höglandet: Som regional utbildningssamordnare/processledare ansvarar du för att samordna och
marknadsföra eftergymnasial utbildning, gymnasiala collegeutbildningar för ungdomar och vuxna; verka för
samverkan och utveckling inom kommunala vuxenutbildningen samt vara sekreterare och sammankallande
för HKF:s beredningsgrupp för strategiskt arbete inom området åt medlemskommunerna så att
överenskomna mål uppnås.
Jämtland: Samordna, utreda, leda, utveckla, verkställa
Kronoberg: Driva utveckling och utvecklingsarbete i förhållande till certifierade mål. Hålla i arbetsgrupper,
styrgrupper, planera och bjuda in till handledarutbildningar steg 1 och steg 2 samt språkombudsutbildning.
Chefsdagar, internat, arbetsgrupper, Handledarens dag, söka externa medel, mm
Norrbotten: Samordnar verksamheten inom regionen. Arbetar på uppdrag av regionala styrgruppen med
olika uppdrag
Sjuhärad: Då vi nu befinner oss i en "skaparprocess" för att få vårt lokala college certifierat, så är jag den
som "driver" ALLT. Detta innebär ex följande: - sekreterare vid möten med ledningsgrupperna regional
grupp, lokal grupp, rektorsgrupp och två arbetsutskott. i de tre sistnämnda är jag även ordförande.renskriver minnesanteckningar och tillser att samtliga grupper får ta del av samtliga mötesanteckningar (alla

ska veta vad de andra grupperna diskuterar)- initierar insatser och arrangemang och tillser att dessa blir
genomförda genom inbjudningar och praktiska göromål. Utöver min 50 % -tjänst så har jag även 45 % tjänst
inom ramen för vårt ESF-projekt "Collegesamverkan Västra Götaland". I denna del ska insatser och uppgifter
löpa parallellt och i samklang med det "ordinarie VO-collegearbetet". Det var mitt svar i övergripande
ordalag.
Skaraborg: Att driva frågor regionalt som rör vård och omsorg kopplade till utbildningsanordnarnas
uppdrag. Hålla ihop regional styr och arbetsgrupp. Vara länken mellan regional samordning och lokala
samordnare
Skåne: Omvärldsbevakning nationellt och regionalt- samordnare för lokala processledare- föredragande vid
regional styrgrupp- ingå i strategiska nätverk på förvaltningsövergripande nivå- samordna regionala
nätverksträffar avseende vård- och omsorgslärare, handledare, vård- och omsorgsambassadörer,
förstalinjechefer, handledare steg 3(har säkert glömt vissa uppgifter men får i så fall komplettera senare)
Stockholm: - Driva samordningen och utvecklingen av VO-College Stockholm- BudgetansvarMarknadsföringsansvar- Kommunikationsansvar
Södra Norrland: Processledning. Samordning/kunskapsunderlag. Ansvar för en regional arbetsgrupp
handledarskap. Deltagande lokala styrgrupper, skriver regionalt protokoll. Information och utbildningar.
Projektmedels ansökningar. Informerar ifrån nationella konferenser
Sörmland: Att övergripande driva och samordna genomförandet av gemensamma mål och
utvecklingsinsatser. Stödja lokala styr och arbetsgrupper. Hålla samman aktiviteter. Utveckla former för
förbättringsarbete. Omvärldsbevaka. Uppföljningar, rapportera etc.
Uppland: Koordinera och marknadsföra VO-College i Regionen. Samordna möten i samtliga styrgrupper.
Arbeta med mål och aktiviteter utifrån verksamhetsplaner.
Värmland: Samordna och leda processer regionalt. Samordna och fördela information och processer etc.
Regional/Nationellt
Västerbotten: Samordna möten, leda processen framåt, optimera arbetssätten. Vara länk mellan lokal,
regional, nationell nivå. Ha en övergripande blick och kompetensområdet och kunna vara ett stöd i
framtagande av relevanta aktiviteter. Sammanställa VP, VB, rapportera till olika nämnder. Delta i nationella
nätverk samt bidra till pågående arbete
Västmanland: Tillsammans med regionala ordförande leda regionala styrgruppens arbete. Leda arbetet
med certifiering. Representera VO-College i regionens arbetet och i nationella sammanhang. Kontaktperson
till externa intressenter. Stöd till lokala styrgrupper. Stöd till temporära grupper inom VO-College.
Omvärldsbevakning.
Örebro län: - Fungera som en länk mellan de tre nivåerna.- Hålla ihop, se till att vi håller oss på banan - Ingå
i nätverk, knyta kontakter, lobba - Omvärldsspana och vidareförmedla irl och digitalt- Fungera som en resurs
i det lokala och regionala arbetet i styr- och arbetsgrupper

9. Vem är din chef?
(Funktion och organisation)
Dalarna: Utbildningschef vid Landstinget Dalarna
Fyrbodal: Verksamhetschef vuxenutbildningen i Kunskapsförbundet Väst
Gävleborg: Enhetschef, Kompetens och klinisk utbildning, Utvecklingsavdelning, Lednings- och
verksamhetsstöd, Region Gävleborg,
Göteborgsregionen: Enhetschef för enheten Analys och samverkan, avdelningen Utbildning vid
Göteborgsregionens kommunalförbund
Halland: Avdelningschef HR avdelning, Region Halland
Höglandet: Förbundschef Höglandets kommunalförbund
Jämtland: Chef för enheten Välfärd, Klimat och Kompetens
Kronoberg: Verksamhetschef, Hållbar tillväxt
Norrbotten: Gymnasiechef
Sjuhärad: Förbundsdirektören för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborg: Förbundsdirektör Kommunalförbundet Skaraborg
Skåne: Avdelningschef Lärande Arbetsliv Kommunförbundet Skåne
Stockholm: Rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Södra Norrland: Enhetschef Social Hållbarhet Kommunförbundet Västernorrland
Sörmland: Närmaste chef är enhetschef HR division Social omsorg
Uppland: Avdelningschef, Region Uppsala
Värmland: Orfd. VOC-Värmland. Verksamhetschef HO
Västerbotten: Chef FoU Välfärd
Västmanland: Tf. verksamhetschef Utbildning och Arbetsmarknad. Centrum för regional utveckling.
Örebro län: Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad, förvaltningen Regional utveckling, Region Örebro
län

10. Hur delas finansieringen upp mellan organisationerna inom regionalt VO-College?
Dalarna: Finansieringen fördelas mellan samtliga dalakommuner enligt befolkningsunderlag 2014-11-01 och
Landstinget Dalarna bär arbetsgivaransvaret för den regionala samordnare samt står för kostnader för
kontor, dator, telefoni.
Fyrbodal: Det är 13 av 14 kommuner i Fyrbodal som tecknat ett samverkansavtal avseende Vård- och
omsorgscollege. Kommuner betalar under certifieringsperioden en summa som fördelas enligt antal
invånare per kommun. Det betalas till Fyrbodals kommunalförbund och Kunskapsförbundet Väst fakturerar
sedan Fyrbodals kommunalförbund.
Gävleborg: Finansieringen bygger på en årlig grundavgift för samtliga (Regionen, kommuner och privata
utbildningsanordnare). Utöver denna står Regionen för 25 % av kostnaden och resterande kostnad fördelas
mellan kommunerna utifrån befolkningsunderlag.
Göteborgsregionen: Utbildningsförvaltningarna står ensamma för den regionala kostnaden för drift och
medlemsavgift till föreningen (200 000 kr per år). Om någon ytterligare aktivitet ska genomföras tas beslut
om ev. extra finansiering vid det tillfället. Faktura går till lokalt college. De lokala collegen finansieras på
olika sätt. Det finns exempel på att verksamheterna då är med och bekostar t ex lokal processledning. Det

finns inget regionalt beslut på hur detta ska gå till. Ingen direkt medfinansiering finns idag för det regionala
arbetet från kommunal vård och omsorg respektive sjukhusvårdande organisation (VGR). I VGRs tillväxtplan
har VO-College pekats ut vilket har bidragit till att medel från ESF har sökts och beviljats för ett tillfälligt
projekt. Däremot används GRs andra resurser för att driva arbetet framåt, t ex via nätverk för vux respektive
gymnasiechefer m fl.
Halland: Kostnaderna finansierar endast samordnares lön 50 % Region Halland. Resterande fördelat
procentuellt på deltagande kommuner beroende på invånarantal. Marknadsföring står Region Halland för
alla kostnaderna. Vid andra aktiviteter fördelas kostnaderna per deltagande kommuner. Lön för lärare som
har handledarutbildning bekostas av de utbildningsanordnare som för tillfället håller i utbildni ngen.
Lokalkostnad, fika och lunch fördelas mellan utbildningsanordnarna vid handledarutbildning.
Höglandet: Procentuellt efter befolkningsmängd.
Jämtland: "Landstinget" (Region Jämtland Härjedalen) 60 % och länets kommuner (8st) 40 %
Kronoberg: Alla ingående aktörer finansierar VO-College.
Norrbotten: Procentuellt efter befolkningsmängd
Sjuhärad: Kommunerna finansierar VO-college genom en fördelning enligt kommuninvånarantal. De
kommunala verksamheterna (två verksamhetssektioner - skola och socialtjänst) delar sedan denna
kommunala summa mellan sig. Specialistvården har påtagit sig att finansiera även primärvårdens del.
Sjukvårdens finansiering är en "fast summa" som inte baseras på något nyckeltal. Totalbeloppet för den
regionala samordningen uppgår idag till drygt 600 tkr.
Skaraborg: Finansieringen sker utav de medels som varje kommun betalar till Kommunalförbundet.
Skåne: De åtta lokala collegen delar på lönekostnaden för regional processledare. Lokala processledare
finansieras av respektive lokalt college. Region Skåne (landstinget) betalar ett verksamhetsbidrag som
finansierar kostnaden för de löpande utgifterna som regionalt college har.
Stockholm: Samtliga Stockholms läns landsting (SLL) och lokalt certifierade VO-College betalar varsin
procentsats av budgeten.
Södra Norrland: Utifrån invånarantal
Sörmland: Ingen fördelning. Detta är ett tjänsteköp. Finansieringen kommer från Regionförbundet.
Kommun och landsting i samverkan.
Uppland: Oklart, då Region Uppsala bildades 1/1 2017. Utredning pågår och tills dess betalar Region
Uppsala hela samordnartjänsten
Värmland: Enligt en fördelningsmodell där hänsyn tagits till storleken på såväl arbetsgivare som utbildare
inom de enskilda lokala collegena. Varje arbetsgivare samt varje utbildare betalar en viss del.
Västerbotten: I dagsläget: 50 000: - landsting, 22 000: - MiRoi, 22 000: - MedLearn. Resterande kostnad
delas på alla kommuner utifrån antal invånare.
Västmanland: Landstinget och Västmanlands tio kommuner finansierar procentuellt utifrån kommunens
folkmängd.
Örebro län: Kommunerna bidrar med 50 % och Regionen med 50 % till VO-College Örebro läns
gemensamma budget. Kommunerna - betalar i proportion till population Region Örebro län, förvaltningen
Regional utveckling, betalar 1/4Region Örebro län, förvaltningen för hälso- och sjukvård, betalar 1/4

11. Eventuella övriga kommentarer
Dalarna: Ordförande för Vård- och omsorgscollege Dalarna är anställd av Region Dalarna. Arbetet pågår för
att bilda en region i Dalarna fr.o.m. 2018-01-01 med Landstinget Dalarna, Region Dalarna och vissa delar
från Länsstyrelsen.
Göteborgsregionen: Det finns en tanke bakom att inte ha en kolossal regional budget. Om arbetet ska bli
långsiktigt och inbyggt i ordinarie struktur gäller det att bygga in i de lokala collegens strukturer. Det är där
de stora budgetarna finns och dessutom det utpekade ansvaret för kompetensförsörjning inom vård och
omsorg. VO-College bidrar till att kvalitetssäkra samverkan mellan parterna. Det finns diskussioner om ev.
medfinansiering från verksamheterna inför nästa omcertifiering.
Norrbotten: Detta uppdrag kommer troligen att anordnas inom kompetensplattformen från hösten 17
Skaraborg: Jag som lämnar uppgifterna har bara ett tillfälligt uppdrag som mottagare av nationell
information och sprida det vidare till regional styrgrupp och de lokala VO-College. Rekrytering pågår av
regional processledare.
Stockholm: Den ekonomiska fördelningsmodellen håller på att ses över, likaså samordnarens tjänst.
Sörmland: Önskvärt med en högre procentsats.
Uppland: Kärt barn har många namn, men det viktigaste är att rekommendationer kommer från er
nationellt och att vi pratar om samma funktion
Västmanland: Arbetar under 2017 100 % med VO-College, då finansierad av överblivna medel från VKL på
50 %.
Örebro län: Jag tycker att min tjänst och VO-College Örebro läns organisatoriska placering ligger helt rätt.

12. Personuppgifter till de regionala samordnare som besvarat enkäten
Dalarna: Kristna Lundberg
kristina.lundberg@ltdalaran.se
Fyrbodal: Christina Wennerdal
christina.wennerdal@fyrbodal.se
Gävleborg: Astrid Skoglund
astrid.skoglund@regiongavleborg.se
Göteborgsregionen: Margaretha Allen
margaretha.allen@grkom.se
Halland: Lars Wingfors
lars.wingfors@regionhalland.se
Höglandet: Ann-Marie Brandt
ann-marie.brandt@hoglandet.se
Jämtland: Jan Persson
jan.persson@regionjh.se
Kronoberg: Catarina Lindahl-Petäjä
catarina.lindahl-petaja@kronoberg.se
Norrbotten: Ingrid Backfjärd
ingrid.backfjard@skol.lulea.se

Sjuhärad: Charlotte Stigh-Brüsin
charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se
Skaraborg: Anette Lidskog
anette.lidskog@skovde.se
Skåne: Gunilla Kajrup
gunilla.kajrup@kfsk.se
Stockholm: Aisha Amin
aisha.amin@stockholm.se
Södra Norrland: Ingrid Säterberg
ingrid.saterberg@kfvn.se
Sörmland: Monica Andersson
monica.m.andersson@nykoping.se
Uppland: Elisabeth Adriansson Sandberg
elisabeth@ramsta.eu
Värmland: Leif Andersson
leif.andersson@regionvarmland.se
Västerbotten: Åsa Bygdeson
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se
Västmanland: Emma Brusling
emma.brusling@regionvastmanland.se
Örebro län: Linda Carlsson
linda.carlsson@regionorebrolan.se

