
 

 

 

Kostnader VO-college 

Typ av certifiering  Certifieringsbesök  Kostnad  

Regional certifiering  1 dag  30 000 kr  

Lokal certifiering  

  xaq 

   

1 dag  

2 dagar  

2½ dag  

30 000 kr  

60 000 kr  

62 000 kr  

Återcertifiering  2 dag  60 000 kr  

Anslutande utbildare  ½-1 dag  18 000 kr  

Komplettering med Barn-och fritidsprogrammet  Inget besök    5 000 kr  

Regionala VO-college årlig serviceavgift 
 

43 000 kr 

Processledare 100 %, ansvar för lokal ansökan ca 6 

mån samt oh- kostnader 
 Ca 400 000 

 

Kostnader fördelas över aktuella kommuner och Region Jönköpings län enligt nyckeltal. 

Vid eventuellt fortsatt arbete med lokal ansökan som i förstudien föreslås avse två lokala vo-college 

och processledare för dessa ska kostnader för lokal certifiering samt kostnader för processledare 

fördelas över aktuella kommuner samt Region Jönköping enligt nyckeltal. 

Höglandets VO-college har en gemensam överenskommelse att utgifter för aktiviteter inom VO-

college belastar den egna organisationen, alla tar sina egna kostnader. 

 



 

 

 

 

Certifieringsavgifter1, 2015 

Regionala VO-College betalar en årlig serviceavgift på 43 000 kronor. För regionala college som börjat 

sin ansökningsprocess men inte är certifierade än, är serviceavgiften 8 000 kronor. 

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 

hålla ihop 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/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 deras uppdrag är att anpassa de regionala målen till 

lokala behov och förutsättningar. De ger också uppdrag till olika arbetsgrupper.  
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 Vård- och omsorgscollege, https://www.vo-college.se/certifiering/avgifter  

https://www.vo-college.se/certifiering/avgifter


 
 

 

Förslag kostnadsfördelning certifiering 2 st lokala VO-college                                       60.000 kr 

Förslag kostnadsfördelning processledare 6 mån för lokal ansökan                           400.00 kr 

Kommuner  

Tranås      28.500  

Gnosjö      14.500 

Mullsjö      10.500 

Habo      17.000 

Gislaved        42.500 

Vaggeryd      19.500 

Jönköping                           191.000 

Värnamo                             36.500 

Förslag Sjukv område, Jönköping och Värnamo                                                          100.000

   

 

Efter ev sammanslagning fördelas årlig serviceavgift för regionalt VO-college, 43.000 kr inom 

de tretton kommunerna och länets Sjukvårdsområde samt överenskommen omfattning av 

processledare. 

Kostnader som kan tillkomma för överenskomna aktiviteter så som exempelvis 

kompetensutveckling/handledarutbildning ansvarar respektive kommun och 

sjukvårdsområde för.  

 

  


