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Hej regionala samordnare! 

Som ni vet, så är det förberedande ESF-projektet inom temat Framtidens välfärd, Kompetensförsörjning 

inom välfärdssektorn, beviljat. Vi har ju under hösten jobbat på under förutsättning att nödvändiga beslut 

fattats – och de besluten är nu fattade. Projekttiden är 2015-12-01 – 2016-06-30. Det betyder att vi nu är i 

gång i skarpt läge med arbetet i Fokus vård och omsorg, som projektet heter. Bland annat pågår 

projektplanering och dialog med de sex regioner som nu ingår i det operativa projektarbetet kontinuerligt. 

En förenklad upphandling gällande expertstöd är genomförd och uppdraget gick till Apel. Det är roligt att få 

fortsätta arbeta tillsammans med dem. 

Hela Vård- och omsorgscollege struktur är en viktig arena för att Fokus vård och omsorg ska lyckas. Som vi 

sagt tidigare så kommer alla regioner i VO-College att på olika sätt involveras i det förberedande projektet. 

Era kunskaper, erfarenheter och synpunkter är oerhört viktiga för att det ska bli ett lyckat projektresultat.  

Nätverksträffar för regionala samordnare kommer under våren helt eller delvis att fokusera på de 

identifierade utmaningar som finns i projektet (se nedan). Där kommer ni att få veta vad som är på gång. 

Dessutom kommer vissa frågor att kunna diskuteras på plats på nätverksträffarna för att ni sedan – på det 

sätt som är möjligt i er region – ska kunna fortsätta diskussionen regionalt och lokalt. Andra frågor där era 

regionala och ibland lokala styrgruppers kunskaper och erfarenheter behövs, kommer att skickas ut via 

mejl. Självklart kommer resultatet av verksamhetsuppföljningen att användas i projektet. 

Det är därför bra om ni på vårens alla regionala styrgruppsmöten har en punkt på dagordningen som heter 

”Fokus vård och omsorg”. Under den punkten kan ni både informera om vad som är på gång, (ni som 

regionala samordnare är oerhört viktiga vidarekommunikatörer) och diskutera olika frågor kopplade till det 

förberedande projektet. Info att sprida vidare och frågor att diskutera, får ni från projektledningen. I ett 

separat mejl kommer ni att få ett ”info kitt” som beskriver det förberedande projektet både i text och 

genom PowerPoint presentationer. Tanken är att det materialet ska underlätta för er att vara just 

vidarekommunikatörer.  

Vårens nätverksträffar: 

2 februari – bokat sedan tidigare, inbjudan kommer 

17 mars – Fokus vård och omsorg 

19 april – bokat sedan tidigare (både regionala samordnare och ordförande) 

Carin Bergström 



Identifierade utmaningar:    

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas   

Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas  

Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas  

Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras  

Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas   

Förväntade resultat: 

De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och 

analyserats 

Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts 

Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats 

och mobiliserats 

Genomförande: 
Projektet genomförs nationellt, genom kansliet, och i regionerna Skåne, GR, Södra Norrland, Örebro, 

Kronoberg och Gävleborg, men alla regioner som ingår i VO-College struktur involveras genom att bidra 

med kunskap och erfarenhet exempelvis genom enkäter och frågor som på olika sätt behöver diskuteras 

regionalt och lokalt för att bidra till ett bra resultat av det förberedande projektet. VO-College styrelse 

utgör styrgrupp och det Nationella rådet referensgrupp.  

Följande aktörer är intressenter som involveras utifrån sina uppdrag och expertområden i det 

förberedande projektet: Myndigheten för delaktighet, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för 

Yrkeshögskolan, Socialstyrelsen, Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för 

yrkesintroduktionsanställningar, Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Föreningen för barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning, m.fl. 

För mer info se: www.vo-college.se 

http://www.vo-college.se/

