
Kompetensförsörjningsforum Region Stockholm
Forum Syfte Diskussionsfrågor Ägare Parter Möten per år Länk 

 Integrationspakten Stockholms stads 
medlemsnätverk för 

   

 Vägar till arbetsmarknaden för 
personer med funktionsvariationer; 

     

 Stockholms stad 
Arbetsmarknadsförvaltningen

 Cirka 280 organisationer 4  Integrationspakten - 
Stockholms stad 

 En bättre matchning  Syftet är att utveckla och stärka 
samarbetet mellan regionalt 

   

 Utbildningsutbud och 
kompetensbehov

 Mälardalsrådet  Regionalt utvecklingsansvariga i de 
åtta länen Stockholm, Uppsala, 

   

 En Bättre Matchning - 
Mälardalsrådet 

 Byggbranschens Utbildningsråd i 
Stockholm (Bburs)

 Att ge de av BYN 
(Byggbranschens Yrkesnämnd) 

 

 Aktuella bransch- och skolfrågor  Byggföretagen öst  Branschrekommenderade skolor, 
byggföretag, Galaxen, BYN, 

  

4  Byggföretagen i öst | 
Byggföretagen 

 Byggbranschens Yrkesnämnd 
(BYN) Stockholm-Gotland, lokal 

 

Genom att vara tydliga med 
branschens krav och samverka 

  

 Arbetsmiljö, 
Kollektivavtal/Hängavtal, Lön, 

 BYN  Byggnads, Maskinentreprenörerna, 
SEKO, Byggföretagen 4  BYN Stockholm 

Gotland | Regioner | 
  Regionalt kompetensråd bygg Kompetensråd Bygg Stockholm 

är en gemensam kanal för 
     

 Utbildningskvalitet, aktuell 
branschstatistik, attraktion till 

 Byggföretagen öst  Byggföretagen, region Stockholm, 
Stockholms stad, Storsthlm, 4  Byggföretagen i öst | 

Byggföretagen 
 Regionalt kompetensråd handel Att främja handelns regionala 

kompetensförsörjning.
 Synkronisering av olika 
utbildningsformer/-nivåer för att 

   

 Region Stockholm  Handelsrådet, Svensk Handel, 
Region Stockholm, 

  

4  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Regionalt kompetensråd 
Besöksnäringen -restaurang, 

   

Att stärka kvalitén i utbildningar 
som leder till anställningsbarhet i 

     

 Utbildningskvalitet, attraktion till 
branschen, trender

 Region Stockholm  Visita, Sveriges bagare & konditorer, 
Medlemsföretag Visita och Sveriges 

     

4  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Kompetensråd Fastighet - 
Stockholm/Gotland 

Arbeta för att utbildningssektorn 
och branschen har dialog och 

     

 Bransch- och utbildningsfrågor.  Fastighetsbranschens 
Utbildningsnämnd

 Fastighetsarbetsgivare, 
utbildningsanordnare på alla nivåer 

   

1  Välkommen till 
Fastighetsbranschens 

   Styrgrupp regionalt yrkesvux 
VUX-5 

 Att samordna utbildningsinsatser 
och kursutbudet för 

    

 Vuxenutbildning på entreprenad, 
primärt yrkesutbildningar och 

  

 Parterna  Södertälje, Botkyrka, Huddinge, 
Nykvarn och Rönninge kommun

 Vuxenutbildningen - 
Södertälje kommun 

 Regionalt kompetensråd för 
Transportbranschen 

 Att kompetensförsörja 
Transportbranschen.

 Kompetensförsörjning, kvalitet, 
attraktion till branschen.

 Region Stockholm  Transportföretagen, TYA 
(Transportfackens Yrkes- och 

   

4  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Regionalt Kompetensråd Service  Samarbete i branschen 
avseende 

 Attraktion till branschen, 
utbildning, kvalitet, certifieringar, 

 Almega Serviceföretagen  Almega Serviceföretagen, 
branschföretag som ISS, Coor, 

    

10  Almega 
Serviceföretagen - 

    Utbildningsråd Plåt och 
ventilation 

 Genomgång och uppföljning av 
pågående 

  

 Rekryteringsbehov till 
utbildningarna, marknadsföring, 

   

 Movant och Hermods på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen

 Arbetsförmedlingen, Hermods, 
Movant, plåt och 

  

4  Plåt & Ventföretagen - 
Startsida 

 Regional 
kompetensrådsavstämning 

 Statusavstämning från regionala 
kompetensråd.

 Informationsutbyte mellan de 
regionala kompetensråden.

 Kompetensarena Stockholm/Region 
Stockholm

 Arbetsförmedlingen, Storsthlm, 
Stockholms stad, Region Stockholm 4  Kompetensarena 

Stockholm - Region 
  Regionalt programråd Barn och 

fritid
 Att skapa samverkan mellan 
skola och arbetsliv.

 Säkerställa att 
gymnasieutbildningarna håller god 

       

 Storsthlm är sammankallande  Gymnasiet, Vuxenutbildningen, 
kommunala arbetsgivare, 

 Storsthlm

 Utbildningsbehovsgruppen  Informera och samordna 
Arbetsmarknadsutbildningar och 

 

 Utbildningskrockar, 
utbildningssamordning

 Parterna  Arbetsförmedlingen, Stockholms 
stad, Storsthlm Behovsstyrt  Storsthlm

 Regionalt programråd Vård- och 
omsorgsprogrammet 

 Skapa kontakter mellan arbetsliv 
och utbildning och därigenom 

   

 Samordning/samverkan, 
dialog/information, analys, 

 

 Storsthlm sammankallar  Företrädare från Vård- och 
omsorgscollege, utbildning 

   

6  Storsthlm

 Regionalt vårdkompetensråd, 
Stockholm-Gotlands 

Fokus på strategiska frågor som: 
Vikten av bra prognoser för att 

   

 Kommunernas och privata 
vårdaktörers involvering i 

     

 Nationella vårdkompetensrådet 
faciliterar)

 Region Stockholm och Gotland, 
lärosäten, utbildningsanordnare, 

 

 Summering från 
uppstartsmöten

Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnds (TYA) 

  

Målet är att tillsammans verka för 
att regionens samtliga 

      

Bransch- och utbildningsfrågor. Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnd

TYA, Transportfacket, AF, 
Arbetsgivare, Transportföretagen, 

  

Välkommen till TYA | 
Transportfackens Yrkes- 

 Regionalt utvecklingsnätverk 
Stockholm (RUN)

Fokus på lärar- och 
förskollärarutbildningar. 

  

Frågor kring kompetensförsörjning 
inom skol/utbildningsområdet.

Storsthlm faciliterar Lärosäten och kommuner Storsthlm

Kompetensförsörjningsdagarna Vara en mötesplats för ny 
kunskap om regionalt arbete med 

  

Fokus är frågor som påverkar 
regionalt 

Tillväxtverket, Sveriges kommuner 
och regioner, Näringsdepartementet, 

Tjänstepersoner från regionalt 
utvecklingsansvariga, myndigheter 

     

2 Kompetensförsörjnings
dagarna

Ordförandeträff regionala 
programråd

Att skapa utbyte och lärande 
mellan råden och att identifiera 

 

Regionala bilder kring statistik och 
utbud samt föra dialog kring detta.

Storsthlm sammankallar Ordförande i regionala programråd 1 Storsthlm
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 Integrationspakten Stockholms stads 
medlemsnätverk för 
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personer med funktionsvariationer; 

     

 Stockholms stad 
Arbetsmarknadsförvaltningen

 Cirka 280 organisationer 4  Integrationspakten - 
Stockholms stad 

Samverkan mellan 
kompetensförsörjningsprojekten 

   

Genom digital marknadsföring av 
vård och omsorgsyrken samt 

     

Marknadsföring av bristyrken med 
fokus på vård och omsorg.

Länsstyrelsen Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Behovsstyrt https://www.lansstyrels
en.se/stockholm.html

Regionala dialoger om 
Vuxenutbildning 

Att få en större förståelse för hur 
vuxenutbildningen och dess 

    

Beroende på vad som är aktuellt 
kopplat till Komvux, både på en 

    

Skolverket Politiker, chefer, skolledare, lokal 
Arbetsförmedling och regionala 2 www.skolverket.se

Storstadsnätverket Främja kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte

Gemensamma vuxenutbildnings-, 
gymnasie- och 

Parterna Storsthlm Göteborgsregionen, 
Skånes kommuner

4 Storsthlm

 Stockholmsregionens 
Kompetensråd (SRKR) 

Fokus för Stockholmsregionens 
kompetensråd är att tillsammans 

    

 
Kompetensförsörjningsutmaningar 
 

 Region Stockholm Företagarna, LO, Region Stockholm, 
Stockholms Handelskammare, 

    

2  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Samordningsfunktion i 
kompetensarenan 

 Består av berednings- och 
arbetsgruppen som samordnar, 

    

 Alla frågor kopplade till regionens 
kompetensarena.

 Region Stockholm  Region Stockholm, 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, 

    

Behovsstyrt  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Arbetsmarknadsrådet  Rådgivande stödgrupp i (primärt) 
utbildningsfrågor

 Utbildningsfrågor som har 
betydelse för fakultetens 

 

 Juridiska fakulteten SU  Myndigheter, juristbyråer, 
intresseorganisationer 2  Juridiska institutionen 

(su.se)
 Teknikcollege Stockholm  Etablera Teknikcollege i 

Stockholm under tidsperioden 
 

 Alla frågor kopplade till 
etableringen. 

 Region Stockholm  Mälardalens Tekniska Gymnasium, 
Lernia, Teknikföretagen, 

  

12  Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Regionalt kompetensråd för 
Industri/Teknik

 Är under uppstart 2021 inom 
ramen för projektet Teknikcollege 

 Region Stockholm  Teknikföretagen, 
Industriarbetsgivarna, 

  

 Kompetensarena 
Stockholm - Region 

  Arbetsgrupp Validering  Samverkan och samsyn/ 
samaktiviteter.

 Validering  Vård och Omsorgscollege  Kommunal, Region Stockholm, Moa 
Lärcentrum, Consensum Vuxutb., 

   

12  Stockholmsregionen | 
Vård- och 

  Storsthlms Politiska styrgrupp för 
Arbetsmarknad och 

 

 Ge input på vad som händer i 
länet och ge Storsthlm en 

      

 Länsgemensam utveckling. 
Arbetsmarknad och 

 Storsthlm  Politiker 6  Storsthlm

 Storsthlms Politiska styrgrupp 
gemensam gymnasieregion 

 Arbeta för den gemensamma 
gymnasieregionen.

 Attraktion till yrkesprogram, 
gemensam planering för att 

    

 Storsthlm  Politiker 4  Storsthlm

 Storsthlms strategiska nätverk 
för arbetsmarknad och tillväxt 

 Främja kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Öka det 

 

 Informations- och 
kunskapsutbyte. Externa 

 Parterna  Förvaltnings- och enhetschefer från 
regionens kommuner. 6  Storsthlm

 Storsthlms strategiska nätverk 
för HR-chefer 

Utveckla samverkan med 
lärosätena för att påverka antalet 

   

 Attraktion till yrkesprogram, 
gemensam planering för att 

    

 Storsthlm  HR-chefer från regionens kommuner 6  Storsthlm

 Storsthlms strategiska nätverk 
för Utbildning 

Hantera gymnasieexpansionen 
på ett effektivt, ekonomiskt 

    

 Utbildningskvalitet, attraktion till 
yrkesutbildning, samverkan.

 Storsthlm  Förvaltnings- och gymnasiechefer 
från regionens kommuner 6  Storsthlm

 Storsthlms vuxrektorsnätverk  Främja kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Öka det 

 

 Genomförande av utbildningar, 
ändringar av lagar och 

   

 Storsthlm  Vuxrektorer från regionens 26 
kommuner 6  Storsthlm

 Storsthlms strategiska nätverk 
för samhällsbyggnad 

Vara en arena för 
erfarenhetsutbyte, 

   

 Samhällsbyggnad, 
kompetensutveckling, 

 Storsthlm  Kommunerna i region Stockholm 6  Storsthlm

 Arbetsgrupp DUA (Delegationen 
för unga och nyanlända till 

   

 Följa upp samverkan kring 
jobbspår samt ta fram nya 

 DUA Lokala jobbspår kopplade till 
DUA överenskommelse mellan 

   

 Solna Kommun  Solna, Sundbyberg, Ekerö, Järfälla, 
Upplands-Bro och 12  Solna stad - Solna 

stad
 Arbetsgrupp DUA jobbspår 
Nordöstra Stockholm 

 

 Följa upp samverkan kring 
jobbspår, samt ta fram nya 

 DUA Lokala jobbspår kopplade till 
DUA överenskommelse mellan 

   

 Sollentuna 
Kommun/Etableringslyftet

 Sollentuna, Sigtuna, Upplands 
Väsby och Arbetsförmedlingen 24  Sollentuna kommun

 Arbetsgrupp DUA jobbspår 
Nordöstra Stockholm- 

 

 Följa upp samverkan kring 
jobbspår samt ta fram nya 

 DUA Lokala jobbspår kopplade till 
DUA överenskommelse mellan 

   

 Arbetsförmedlingen  Täby, Österåker, Danderyd, 
Vaxholm, Vallentuna, Norrtälje och 12  Arbetsförmedlingen.se 

- Arbetsförmedlingen 
 Arbetsgrupp DUA jobbspår 
Stockholm- Mitt/Stockholm Stad 

 Följa upp samverkan kring 
jobbspår samt ta fram nya 

 DUA Lokala jobbspår kopplade till 
DUA överenskommelse mellan 

   

 Parterna  Stockholm Stad och 
Arbetsförmedlingen 12  Arbetsförmedlingen.se 

- Arbetsförmedlingen 
 Arbetsgrupp DUA jobbspår 
Stockholm Södra 

 Följa upp samverkan kring 
jobbspår samt ta fram nya 

 DUA Lokala jobbspår kopplade till 
DUA överenskommelse mellan 

   

 Haninge kommun  Haninge och Nynäshamns Kommun 
och Arbetsförmedlingen 12  Haninge kommun - 

Haninge Kommun
 Ledningsgrupp Yrkeshögskola 
(YH) Nackademin 

 Medverka till att YH-
utbildningarna håller en hög 

   

 Utbildningsinnehåll, 
kursutvärderingar, lärare, 

 

 Nackademin  Byggföretag, Byggföretagen, 
utbildningsledare med flera 4  Nackademin 

yrkeshögskola I 
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 Ledningsgrupp Yrkeshögskola 
Hermods 

 Medverka till att YH-
utbildningarna håller en hög 

   

 Utbildningsinnehåll, 
kursutvärderingar, lärare, 

 

 Hermods  Byggföretag, Byggföretagen, 
utbildningsledare med flera 4  Yrkeshögskola | Säkra 

din framtid på 
   Ledningsgrupp KYH 

Yrkeshögskola 
 Medverka till att YH-
utbildningarna håller en hög 

   

 Utbildningsinnehåll, 
kursutvärderingar, lärare, 

 

 KYH Yrkeshögskola  Byggföretag, Byggföretagen, 
utbildningsledare med flera 4  Startsidan - KYH

 Ledningsgrupp Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) - 

 

 Medverka till att de olika 
utbildningarna vid KTH håller en 

    

 Utbildningsinnehåll, 
kursutvärderingar, lärare, 

 

 KTH  Byggföretag, Byggföretagen, 
utbildningsledare från KTH med flera 4  Välkommen till KTH | 

KTH
 Framtidsrådet  Att få fler unga att välja och 

stanna kvar i byggbranschen.
 Hur kan vi som bäst locka fler till 
att vilja jobba i branschen

 Byggföretagen  Byggföretagen med medlemsföretag 
bestående av representanter som är 

      

10  Byggföretagen i öst | 
Byggföretagen 

 Nubyggarna  Branschgemensam satsning på 
kompetensförsörjning.

 Yrkesintroduktionsanställningar 
och 

 

 Nubyggarna  Byggföretagen, 
Maskinentreprenörerna, Byggnads, 

    

 Hem | Nubyggare

 Kvinnligt nätverk inom 
Byggföretagen i öst 

 Skapa nätverk för kvinnor som 
jobbar i en mansdominerad 

 Härskartekniker, ledarskap  Byggföretagen  Byggföretagen och 
medlemsföretagen 2  Byggföretagen i öst | 

Byggföretagen 
 Samhällsbyggnadslänken vid 
KTH 

 Samverkan mellan KTH och 
samhällsbyggnadsbranschen.

 KTH:s utbildningar så att de är väl 
anpassade till samhällets och 

 

 KTH  Arkitektbyråer, teknikkonsultföretag, 
bygg- och fastighetsbolag, 

  

 Välkommen till KTH | 
KTH

 Motorbranschcollege (MBC)  Att bidra till att höja kvaliteten 
och statusen på de 

 

 Kompetensbehov, 
utbildningskvalitet.

 IF Metall och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund/Transportföreta

 Certifierade MBC-gymnasier, 
Branschföretag, IF Metall, 

 Motorbranschcollege - 
Hem

 Universitetsalliansen Stockholm 
trio

 Utveckla och lyfta fram den 
internationellt framstående 

   

Skapa nya förutsättningar för att 
utveckla universitetsövergripande 

     

 Parterna via ett 
samordningssekretariat

 Karolinska Institutet, KTH och 
Stockholms universitet

 Universitetsalliansen 
Stockholm trio | 

   Förbundet Sveriges 
Socionomutbildningar (FSSOC) 

 Bevaka utbildningsfrågor på 
nationell nivå, föra dialog med 

  

 Utbildningsresurser, sprida 
forskningsresultat, 

 

 Parterna  Samtliga 19 lärosäten för 
Socionomutbildning 2  Förbundet Sveriges 

Socionomutbildningar 
    Centrum för 

kompetensutveckling inom vård 
   

 Stödja forskning om vård och 
omsorg inom Stockholms 

 

 Granskning av 
forskningsansökningar, 

  

 Parterna  Institutioner för socialt arbete, 
Psykologiska inst., 

   

4  Stockholms universitet

 Verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU)-referensgrupp Inst. för 

  

 Ömsesidig informationsutbyte 
mellan socionomutbildningen och 

 Mottagandet av studenter, 
innehåll i VFU, eventuella 

  

 Inst. för socialt arbete  Inst. för socialt arbete, företrädare 
för arbetsplatser som erbjuder VFU 2  Institutionen för socialt 

arbete (su.se)
 Programråd för 
sjukhusfysikerprogrammet och 

   

 Arbeta kvalitetsdrivande med 
utbildningarna. Vara en direkt 

    

 Uppföljning och utveckling av 
utbildningen

 Fysikum, Stockholms universitet  Lärare från Fysikum, Stockholms 
universitet inklusive adjungerade 

   

 Fysikum (su.se)

 Södertörns rådslag  Utveckling, infrastruktur och 
kompetensförsörjning i de åtta 

 Nytt tema varje år. Kommunerna 
prioriterar

 Södertörnskommunerna  Södertörnskommuner, Högskolor 
(Södertörns högskola, KI, KTH, RKH 

     

1  Södertörnkommunerna 
| Åtta kommuner i 

    Styrgruppen för lärarutbildning i 
samverkan i Stockholmsregionen 

 

 Samverkan kring den 
verksamhetsförlagda 

 

 Regional samverkan inom 
lärarutbildning; träffar med VFU-

   

 Parterna  Kommunerna och lärosätena med 
lärarutbildning i regionen - en 

    

3

 ULF-avtalet (Utveckling, 
Lärande, Forskning)

Samarbetet/projektet ska bidra till 
en stärkt vetenskaplig grund i 

  

 Utveckling, lärande och forskning  Regeringen  Regioner, kommuner, skolor och 
lärosäten Kontinuerligt  Regeringen.se - 

Regeringen.se
 Open Lab  En utmaningsdriven 

innovationsgemenskap som 
     

 Utmaningsdriven innovation 
(samhällsbehov).

 Parterna  Stockholms stad, Region Stockholm, 
KTH, Stockholm Universitet, 

   

Behovsstyrt  Openlab | Do first, 
think, do it again 

 Mälardalsrådet  Utveckling av Stockholm-
Mälarregionen.

 Frågor för konkreta resultat inom 
infrastruktur, 

  

 Regionerna/kommunerna kring 
Mälarregionen)

 Politik, näringsliv och akademi Behovsstyrt  Startsida - 
Mälardalsrådet 

 Worldskills Sweden  Arbeta med att höja 
attraktionskraft, status samt 

  

 Yrkestävlingar, studie- och 
yrkesvägledning, yrkesutbildning 

 

 Worldskills Sweden  Svenskt näringsliv, LO, Skolverket, 
Regeringskansliet och Myndigheten 

 

5  Start - Worldskills

 Referensgrupp med verksamma 
studie- och yrkesvägledare 

 En möjlighet för SYV att stämma 
av och resonera om relevanta 

   

 Skolverket förbereder frågor man 
vill ha synpunkter på och 

    

 Skolverket  Cirka 40 vägledare inom alla 
skolformer och runt om i landet 2 www.skolverket.se

 Utveckla gymnasieskolans 
introduktionsprogram - styrning 

 Stödja huvudmän och rektorer 
att utveckla gymnasieskolans 

Styrning av 
introduktionsprogrammen, 

   

 Skolverket  Två undervisningsråd och 
arbetsgrupper från cirka 15 

   

2 www.skolverket.se

 Myndighetsgemensamt forum för 
studie- och 

 Dela erfarenheter, sprida 
information, skapa samsyn, 

    

 Frågor inom kunskapsområdet, 
nya rapporter, ny forskning, 

   

 Skolverket är sammankallande  SKR, Skolverket, Skolinspektionen, 
UHR, MYH, MUCF, SPSM, Malmö 

   

2 www.skolverket.se
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 Integrationspakten Stockholms stads 
medlemsnätverk för 

   

 Vägar till arbetsmarknaden för 
personer med funktionsvariationer; 

     

 Stockholms stad 
Arbetsmarknadsförvaltningen

 Cirka 280 organisationer 4  Integrationspakten - 
Stockholms stad 

 Råd för validering  Gemensam information och 
spridning av och om validering

 Myndigheternas olika arbete med 
validering, konferenser, 

 

 Rådgivande till MYH-uppdraget  Myndigheter, BOSS 
(Branschvalidering – Operativ och 

  

4  Myndigheten för 
yrkeshögskolan 

 Högskolerådet i Huddinge  
Samverkansplattform/dialogforu

   

 Samverkansfrågor 
(utbildning/forskning), utveckling 

   

 Parterna  Huddinge kommun och lärosätena 
vid Campus Flemingsberg (KI, KTH, 

    

3  Huddinge kommuns 
högskoleråd (HSR)

 Gymnasierådet Huddinge  Stärka kopplingen/samverkan 
mellan kommunens 

    

 Övergång till högre studier, 
studieresultat, lärarkompetenser, 

  

 Parterna  Huddinge samt KTH, KI, Södertörns 
högskola, RKH och SMI. 4  Huddinge kommun

 Stiftelsen Flemingsberg Science  Främja samarbetet mellan 
akademi, näringsliv och samhälle 
 

 Företagsetableringar, forskning, 
innovation, kompetensförsörjning, 

  

 Parterna  Huddinge kommun, Botkyrka 
kommun, Karolinska institutet, KTH, 

    

10  Flemingsberg Science 
– Flemingsberg 

     Centrum för 
professionsutveckling, 

   

 Den VFU-verksamhet som 
bedrivs inom varje kommun 

     

 En samverkande mötesplats 
mellan högskolan och 

  

 Parterna  Järfälla kommun, Huddinge 
kommun, Salems kommun, 

    

Behovsstyrt  CPU – Centrum för 
professionsutveckling - 

  Barkarby Science/Järfälla 
kommun 

 En plattform för samverkan 
mellan offentlig sektor, akademi 

     

 Djupt och brett inom hållbar 
stadsutveckling

 Parterna  Järfälla kommun, SKANSKA, 
Järfälla hus, SCANIA, NCC, EON, 

   

Behovsstyrt  Barkarby Science - En 
arena för näringsliv, 

   Vård- och omsorgscollege 
Stockholmsregionen

Vi samverkar för hög kvalitét i 
vård och omsorgsutbildning och 

    

ompetensförsörjningsfrågor inom 
vård- och omsorg och hälso- och 

     

 Föreningen Vård- och 
omsorgscollege 

 Region Stockholm, Stockholms stad, 
Solna Stad, Haninge kommun, 

    

6  Stockholmsregionen | 
Vård- och 
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