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§ 268  Ärendenummer RS 2022/1650 

Förlängning av avtal om finansiering för vård- och 
omsorgscollege i Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- 
och omsorgscollege Kalmar län, att gälla från och med den 1 december 2022 
till och med den 30 juni 2029.  
Det innebär att Region Kalmar län även fortsatt finansierar vård- och 
omsorgscollege med 300 000 kr per år under avtalsperioden. Kostnaden för 
detta ryms inom befintlig ram.  
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet för Region 
Kalmar läns del.  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Sedan årsskiftet 2014/2015 har Region Kalmar län (tidigare landstinget) haft 
en samverkan kring ett vård- och omsorgscollege i länet med kommunerna i 
länet samt tidigare också Regionförbundet i Kalmar län. Det nuvarande 
avtalet, som gällt sedan 1 december 2017 till och med den 30 november 
2022, har inneburit att Region Kalmar län finansierat vård- och 
omsorgscolleget med 300 000 kronor per år.  
Ett nytt förslag till avtal om fortsatt samverkan och finansiering har tagits 
fram. Syftet är att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, 
idag och i framtiden. 
Avtalet föreslås gälla för perioden från den 1 december 2022 till och med 
den 30 juni 2029 där Region Kalmar län även fortsatt svarar för 300 000 
kr/år och resterande 600 000 kr/år fördelas mellan kommunerna i länet och 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Utöver denna kostnad åtar sig avtalsparterna 
ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas inom styrgruppen.  
Region Kalmar län är huvudman för Vård- och omsorgscollege Kalmar län. 

Regionala mål 
De regionala målen sattes i samband med återcertifieringen 2019. Nya mål 
kommer tas fram inför nästa certifieringsperiod som startar 2024. 

• Den arbetsplatsförlagda verksamheten (APL och LIA) håller en hög 
kvalitet och vi ska öka andelen utbildade handledare i regionen 

• De studerande ska spegla mångfalden i samhället 
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• Ett gemensamt bedömningsunderlag för APL ska sammanställas och 
implementeras i verksamheterna 

• Vård- och omsorgscollege Kalmar län ska minst 1 gång per år 
samordna en gemensam kompetensutvecklingsinsats. 

• Antalet besökare på Vård- och omsorgscollege sociala medier ska 
öka. 

• Eleverna som får diplom från VO-college ska vara anställningsbara 
och ha en god grund för vidare studier. 

• Antalet sökande till våra vård- och omsorgsutbildningar ska öka. 
• Öka kunskapen kring VO-college och nå nya målgrupper. 
• Skapa goda förutsättningar att få fler utbildade vårdlärare i regionen. 

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 265 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- 
och omsorgscollege Kalmar län, att gälla från och med den 1 december 2022 
till och med den 30 juni 2029.  
Det innebär att Region Kalmar län även fortsatt finansierar vård- och 
omsorgscollege med 300 000 kr per år under avtalsperioden. Kostnaden för 
detta ryms inom befintlig ram.  
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet för Region 
Kalmar läns del”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 265, den 7 

december 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2022 
3. Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- och omsorgscollege 

Kalmar län 
 
 
Protokollsutdrag till:  HR-direktör 
  Kommunerna i Kalmar län 
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