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Motion till kommunfullmäktige 

 

SKAPA EN REGIONAL UTBILDNINGSFOND FÖR ATT 

SÄKERSTÄLLA KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Östgötaregionen växer så det knakar. De närmsta åren kommer investeringar i 
mångmiljardklassen genomföras. En stor del av dessa investeringar kommer göras i Linköping. 
Det innebär en enorm tillväxt och nya skatteintäkter. Men det innebär också stora 
ansträngningar. Främst vad gäller arbetskraft. Tyvärr kan vare sig regionen eller kommunen 
idag matcha detta behov av ytterligare arbetskraft. Det innebär att arbetskraften till stor del 
behöver hämtas från andra delar, med allt vad det innebär i ökade kostnader, uteblivna 
skatteintäkter och ökad miljöbelastning när persontransporterna drastiskt ökar. 
 
Problemet har tidigare belysts. Redan 2013 lyftes frågan och det betraktades som angeläget 
att gå vidare med en plan för kompetensförsörjning. Från privata aktörer har frågan lyfts och 
bedöms ha en central roll för konkurrenskraften. Nu senast presenterade dessutom Region 
Östergötland en rapport om kompetensförsörjningsbehovet i samband med bygget av 
Ostlänken. Även där tydliggörs frågans vikt.  
 
Bekymmer med kompetensförsörjning inom bygg- och anläggningssektorn är just nu en 
nationell flaskhals och på många håll vidtas åtgärder. Exempelvis startas det från HT 2015 ett 
nytt samhällsplanerarprogram vid Örebro Universitet. Med ambitionen att förse både 
offentliga och privata arbetsgivare med kompetent arbetskraft.  NCC meddelade under 
vintern att de startar ett eget bemanningsföretag för att säkerställa långsiktig kompetens.  
 
Även lokalt finns flera initiativ. Vid Linköpings Universitet finns ett förslag att starta en 
samhällsplanerarutbildning. Frågan är ännu ej beslutad, men visar på att behovet är 
uppenbart. 
 
Centerpartiet lyfte frågan under 2014 och föreslog då en långsiktig plan för en regional 
kompetensförsörjning, i samverkan med Linköpings universitet, övriga kommuner, 
fackföreningar och näringslivet. Den borgerliga oppositionen i kommunen hade med ett 
liknande förslag i sitt budgetförslag för budget 2015.  
 
Nu är det dags att vidta tydliga åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen de 
kommande åren. Förslagsvis kan en utbildningsfond skapas med Linköpings kommun som 
initiativtagare. Övriga kommuner och regionförbundet bör bjudas in då frågan berör hela 
Östergötland. Finansieringen genom en fond syftar till att säkerställa långsiktighet, men också 
en säkerhet att de beslutade summorna kommer ligga kvar. Förutom offentliga aktörer bör 
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även berörda fackföreningar och näringslivet bjudas in i arbetet med denna fond. Där finns en 
tydligare sakkunskap om vart behoven är som störst när det gäller att allokera medel från 
fonden. 
 
Kommunen bör även uppvakta Linköpings universitet i frågan. Detta bör ske skyndsamt då 
beslut om en eventuell samhällsplanerarutbildning kräver viss startsträcka.   
 
Centerpartiet Linköping föreslår därför: 
 

 Att kommunen vidtar åtgärder för att säkerställa en regional kompetensförsörjning 
inom främst bygg- och anläggningssektorn 

 Att kommunen tar initiativ till en regional utbildningsfond för att säkerställa en 
långsiktig finansiering till kompetensförsörjningen 

 Att kommunen samverkar med Linköpings universitet för att möjliggöra en 
samhällsplanerarutbildning  
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