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Lena Lundqvist
Regional utvecklingsförvaltning

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och omsorgscollege och
praktikplatsen.se
Sammanfattning
Västerbotten ser framför sig en växande och åldrande befolkning. Under de närmaste 3 - 5 åren
kommer kompetensbehovet inom vård och omsorg att öka både till följd av pensionsavgångar i
branschen och ett ökat behov av vård och omsorg. Inom Region Västerbotten arbetar ca 1440
undersköterskor och skötare och i länets kommuner arbetar ca 8000 personer i stöd, vård och
omsorg. Det finns behov av att rekrytera ca 500 nya medarbetare inom vård och omsorg varje år
de närmaste 10 åren i Västerbotten.
Vård- och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningarna och det ställer
krav på både utbildningsplanering och en långsiktig hållbar verksamhet och budget. Vård- och
omsorgscollege kvalitetssäkrar samverkan mellan arbetslivet och utbildningen i syfte att bidra till
kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I Vård och omsorgscollege Västerbotten finns
representanter för Region Västerbotten samt kommunernas socialtjänst och utbildning. Inom Vård
och omsorgscollege implementeras just nu, med stöd av projektmedel, ett digitalt verktyg för
praktiksamordning; praktikplatsen.se. Syftet med ett digitalt arbetssätt är att skapa en väg in för
den som har behov av praktikplats, likvärdig tillgång till praktikplatser för elever/praktikanter,
möjlighet för arbetsplatser att synas/ marknadsföra sig samt en tydlig struktur för
praktiksamordningen i hela länet. Kontinuerlig uppföljning sker enligt Vård- och omsorgscollege
rutiner.
Avstämning gällande arbetet med Vård- och omsorgscollege är en fråga som följs av det regionala
skolchefsnätverket, Beredningen för utbildning och kompetens, socialchefsnätverket,
socialnämndsordförande och Beredningen för social välfärd och hälsa.
Frågan kring fortsatt finansiering av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se utifrån ett
branschperspektiv är central för en god samverkan kring framtida kompetensförsörjningen inom
vård och omsorg i Västerbotten.
Regionala socialchefsnätverket önskar att frågan om jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av
Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se ska hanteras politiskt för beslut. I underlaget till
yrkande ska förslag till jämlik, långsiktig och hållbar finansiering presenteras. Kostnaderna föreslås
att delas jämlikt (1/3 vardera) mellan Region Västerbotten, länets 15 socialtjänster och
utbildningsanordnare. Tidigare har Region Västerbotten (fd VLL) bidragit med ca 1/10 av den totala
kostnaden för Vård- och omsorgscollege. Eftersom Region Västerbotten är arbetsgivare i hela
länet anser kommunerna att en jämlik fördelning av kostnaderna då bli att Region Västerbotten
som arbetsgivare inom hälso- och sjukvård finansierar 1/3 del av kostnaden för så väl Vård- och
omsorgscollege som Praktikplatsen.se.
Region Västerbotten är aktiva utifrån två parametrar, en är att vara arbetsgivare den andra delen är
finansierad av kommunerna i den mellan kommunala samverkansmodellen. Regional utveckling är
kommunernas företrädare vilket innebär att verksamheten finansieras av kommunerna redan.
Regional utvecklings samverkansforum; Primärkommunala beredningen, rekommenderar
kommunerna att säkerställa fortsatt deltagande i utveckling av Vård- och omsorgscollege och
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praktikplatsen.se ur ett utbildnings- och branschperspektiv, att säkerställa en jämlik, långsiktig och
hållbar medfinansiering av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se samt hur finansieringen
ska ske i samverkan för regional utveckling mellan Region Västerbotten och kommunerna i
Västerbottens län. Kommunerna fördelar sina kostnader utifrån befolkningsmängd.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en långsiktig, hållbar och jämlik finansiering genom att
betala en tredje del av kostnaden för Vård och omsorgscollege i Västerbotten och
Praktikplatsen.se årligen 2022-01-01--2026-12-31.
Bedömda resultat och konsekvenser
Kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg enligt VOC
kriterier.
En väg in för de som har behov av APL (arbetsplats förlagt lärande) /LIA (Lärande i arbetet) inom
gymnasial och yrkeshögskoleutbildning.
Jämlik tillgång till praktikplatser oavsett var man bor och studerar i länet på gymnasial- och
yrkeshögskolenivå.
Transparens kring tillgång och efterfrågan gällande praktikplatser på gymnasial- och
yrkeshögskolenivå.
Samlad kommunikation kring praktiksamordning.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
HR avdelningen inom Region Västerbotten finansierar från 2009-06-01 – 2021-12-31 VOC med
egna utvecklingsmedel, kontaktperson Hans-Åke Vidmark HR-strateg. Ordförande i regional
styrgrupp för VOC Västerbotten är Marléne Eriksson Studierektor omvårdnad inom Region
Västerbotten.
Resurser och finansiering
Uppräkning av kostnader för denna verksamhet ska följa den uppräkning som görs av
kommunernas avgifter till det grundläggande regionala utvecklingsarbetet. Kostnadsfördelningen
mellan kommunerna beräknas utifrån en procentuell fördelning efter befolkningsantal första året
och därefter sker en uppräkning med nämnd faktor. Projektmedel finansierar digital
praktiksamordning Västerbotten/praktikplatsen.se till och med 2022-06-30, därefter finansieras
VOC och praktikplatsen.se av parterna i Västerbottens län gemensamt.

Kostnadstyp

Omfattning

Summa

Regional samordnare VOC

50%

351 648

Egen personal

5%

Lokalkostnader
Övriga kostnader

2 736
9 984
151 898
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Kostnad/ år

Vård- och omsorgscollege
Västerbotten

516 266kr

Finansiering Digital praktiksamordning Västerbotten från 2022-07-01
Regional administratör

50%

351 648

Support mm

68 063

Årsavgift

50 000

Kostnad/ år

Pratkikplatsen.se
Västerbotten

469 711kr

Total kostnad/ år
gäller från 2023-01

Vård- och omsorgscollege
och Praktikplatsen.se

985 977kr

Total kostnad för
Kommunernas Socialtjänster/
år

1/3 del av kostnaden för
VOC och praktikplatsen.se

328 659kr

Total kostnad för
Kommunernas
Utbildningsanordnare/ år

1/3 del av kostnaden för
VOC och praktikplatsen.se

328 659kr

Total kostnad för Region
Västerbotten/ år

1/3 del av kostnaden för
VOC och praktikplatsen.se

328 659kr

Privata aktörer

Privata utbildningsanordnare,
upphandlade aktörer

22 000kr

Beslut expedieras till
Regionala utvecklingsförvaltningen, Lena Lundqvist, Regional samordnare Vård och
omsorgscollege och praktikplatsen.se i Västerbotten.

