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Budget - Vård och Omsorgscollege 
Totalkostnad 2016-2018 

   

 

TKR 
  Intäkter Belopp 
  Kommunbidrag 1 290 
  varav 90 avser certifiering   
  Regionbidrag 300 
  Summa intäkter 1 590 

      
  Kostnader Belopp 
  Personalkostnader 1 200 
  Resor 40 
  Certifieringskostnad 90 
  Övriga kostnader 10 
  OH-kostnader, regionen 250 
  Summa kostnader 1 590 
  Resultat 0 

  

    

  

     Procentuell fördelning mellan kommunerna  
 efter invånarantal per 31 dec 2015 
 

       Procentuell    Avgift 
   fördelning   2016-2018 
 Kommun     1 290 000 kr 
     

 

  
 Gislaved 11,4% 

 

147 500 kr 
 Gnosjö 3,7% 

 

47 900 kr 
 Habo 4,4% 

 
57 000 kr 

 Jönköping 52,1% 
 

671 900 kr 
 Mullsjö 2,8% 

 
36 100 kr 

 Tranås 7,2% 
 

93 500 kr 
 Vaggeryd 5,2% 

 

67 400 kr 
 Värnamo 13,1% 

 

168 700 kr 
 Summa 100% 

 

1 290 000 kr 
 

   
  

 Region Jönköpings län 
 

300 000 kr 
 

   

1 590 000 kr 
 



 

 

    

Budget 

Föreslagen budget beskriver kostnader för okt 2016-mars 2018 för aktuella kommuner och 

Region Jönköpings län i arbetet med två lokala ansökningar till VO-college och för en 

integrering med VO-college Höglandet. Personalkostnaden finansierar processamordnaren 

och ev andra sakkunniga i processarbetet. 

Inför en integrering mellan två nya lokala VO-college och det etablerade VO-college 

Höglandet behöver den framtida gemensamma finansieringen fastställas. 

 

 

 

På regional nivå finns regionala VO-College, som kan bestå av flera kommuner och ett 

landsting/region. Samarbetet leds av den Regionala styrgruppen, där arbetsgivarna är i 

majoritet och har ordförandeposten. I den regionala styrgruppen ingår också representanter 

från de lokala styrgrupperna, fackliga organisationer samt universitet/högskola. Här kan 

även Arbetsförmedlingen vara representerad. I varje regionalt VO-College finns en regional 

samordnare som har i uppgift att samordna det regionala och lokala arbetet. VO-College på 

regional nivå utformar övergripande mål som fungerar som en gemensam resurs i regionen 

och säkrar samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. En 

region/ett län kan vid behov satsa på specialinriktningar i utbildningen, som exempelvis 

psykiatri. 

På lokal nivå finns lokala VO-College där en eller flera kommuner kan ingå och som drivs av 

en lokal styrgrupp. I den lokala styrgruppen är arbetsgivarna i majoritet och innehar 

ordförandeposten. Representanter från arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga 

organisationer finns representerade i den lokala styrgruppen och dess uppdrag är att 

anpassa de regionala målen till lokala behov och förutsättningar. De ger också uppdrag till 

olika arbetsgrupper.  

 

 


