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PKS presidium  

Andreas Sturesson  

Marie Johansson 

 

 

Primärkommunalt samverkansorgan 

 

Beslut angående Vård- och 
omsorgscollege  

Förslag till beslut 
att det länsgemensamma samarbetet med Höglandsförbundet och resterande 

kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län avseende Vård- och 

omsorgscollege avbryts, 

 

att två lokala och ett regionalt Vård- och omsorgscollege skapas för Gislaved, 

Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner samt 

Region Jönköpings län,   

 

att kostnaderna finansieras enligt angiven kostnadsfördelning mellan Region 

Jönköpings län, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och 

Jönköpings kommuner,   

 

att den organisatoriska tillhörigheten för Vård- och omsorgscolleget för Gislaved, 

Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner samt 

Region Jönköpings län blir Kommunal utveckling, 

 

att rekommendera kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, 

Mullsjö och Jönköping att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Bakgrund 
Kommunalt forum beslutade 2016-09-09 bland annat, att gå vidare med ansökan 

om lokala Vård- och omsorgscollege (Jönköpings kommun inklusive Habo, 

Mullsjö kommuner samt Tranås kommun och GGVV-kommunerna), att ha som 

ambition att alla länets kommuner integreras med Höglandsförbundets redan 

etablerade regional Vård- och omsorgscollege, att inriktningen för 

huvudmannaskapet för Vård- och omsorgscollege ska vara Region Jönköping län, 

Kommunal utveckling, att godkänna kompletterande förslag avseende hur och när 

implementeringen av ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i 

Jönköpings län kan ske, att en utvärdering av det länsövergripande regionala 
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Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år samt att 

rekommendera Region Jönköpings län och länets kommuner att anta ovanstående 

förslag till beslut.  

 

Finansieringen av detta länsövergripande utvecklingsarbete för Vård- och 

omsorgscollege har helt finansierats av regionen, kommunerna Jönköping, Habo, 

Mullsjö, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö, Gislaved samt Tranås. Inga statliga medel 

finns för Vård- och omsorgscollege. 

 

Länsövergripande Vård- och omsorgscollege 

Kommunal utveckling har haft förmånen att samordna arbetet med att 

sammanställa vad övriga länets kommuner, (dvs de kommuner som inte ingår i 

Höglandsförbundets Vård- och omsorgscollege, 5 kommuner) och regionen vill 

inrymma för områden i ett länsgemensamt Vård- och omsorgscollege. Av detta 

arbete framgår tydligt att det finns skillnader i vad Höglansförbundet valt för 

innehåll i sitt Vård- och omsorgscollege i förhållande till vad övriga länets 

kommuner och regionen vill ska finnas med i ett länsgemensamt Vård- och 

omsorgscollege. Bl a vill övriga kommuner och regionen ha med 

funktionshinderområdet och digitaliseringen i det länsgemensamma Vård- och 

omsorgscolleget. Vid kontakter med riksorganisationen har konstaterats att denna 

förändring går att genomföra utan att detta drabbar någon av parterna ekonomiskt 

eller att det medför att arbetsformerna skulle bli eftersatta på något sätt.   

 

2018-02-18 skickade Höglandsförbundets direktions arbetsutskott en skrivelse till 

PKS, vilket haft till följd att PKS presidium haft samtal om hur arbetet med Vård- 

och omsorgscollege kan komma vidare. PKS presidium föreslår av denna 

anledning att det länsgemensamma samarbetet avbryts. PKS presidium anser att 

det är angeläget att övriga länets kommuner och regionen kommer vidare med att 

förverkliga Vård- och omsorgscollege, men inser att det för närvarande inte finns 

några möjligheter till att fullfölja ett länsövergripande samarbete. PKS presidium 

föreslår därför att Höglandsförbundet, numera även inkluderat Tranås kommun, 

fortsätter sitt redan etablerade samarbete med Vård- och Omsorgscollege och att 

kommunerna Habo, Mullsjö, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och 

Gislaved samt regionen skapar ett eget samarbete med Vård- och omsorgscollege, 

under ledning av Kommunal utveckling.  

 

Kostnaderna för samarbetet (som exkluderar Höglandskommunerna) kommer helt 

att finansieras av Habo, Mullsjö, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och 

Gislaved samt Region Jönköpings län. Två lokala vård- och omsorgscollege och 

ett regionalt Vård- och omsorgscollege skapas. Ett regionalt Vård- och 

omsorgscollege med regional styrgrupp finns idag och en ansökan om certifiering 

finns framarbetad och klar att skickas till Nationellt Vård- och omsorgscollege för 

certifiering. Två lokala Vård- och omsorgscollege med styrgrupper arbetar på två 

lokala ansökningar för certifiering hos riksorganisationen för Vård- och 

omsorgscollege. Ett Vård- och omsorgscollege för kommunerna Habo, Mullsjö, 

Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved samt regionen med 
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utgångspunkt i vad dessa kommuner och regionen arbetat fram avseende vad de 

vill ha med i ett länsgemensamt Vård- och omsorgscollege.  

 

  

 

Kostnaderna fördelas enligt följande per helår fr om år 2018: 

Gislaved        42 835  

Gnosjö 14 027 

Habo             16 899  

Jönköping    196 775  

Mullsjö  10 473 

Vaggeryd       19 867  

Värnamo  49 123 

Regionen 300 000 

 

Totala kostnader för Vård- och omsorgscollege 650 tkr 

 

 

 

Jönköping den 28 februari 2018 

 

 

Andreas Sturesson  Marie Johansson 

Ordförande PKS  Vice ordförande PKS 

 

 

 

 

 

 

 

 


