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Bakgrund
Region Kalmar län har inom kompetensförsörjningsområdet ett nationellt uppdrag om att göra analyser av
behov av kompetens samt att föra dialoger med näringslivet, utbildningsaktörer och andra intressenter.
Regionen ska också samverka med kommunerna när det gäller dimensionering av kommunal utbildning.
Det finns ett behov i länet av att utbilda nya förare och verkstadstekniker för buss och tågfordon. Inom
Region Kalmar läns egen verksamhet har Kalmar länstrafik ett intresse av att säkerställa tillgången på förare
inom kollektivtrafiken.
Utbildning av förare sker idag på olika sätt. Utöver privata körskolor som egenfinansieras erbjuds också
utbildning och körkort via kommunal vuxenutbildning, kommande arbetsgivare/trafikföretag som medverkar
till delfinansiering och/eller andra arbetsmarknadsutbildningar.
Sedan 2017 finns en fordonsverkstad för tåg (Kalmar tågdepå) i Kalmar.
Vad gäller tågtekniker finns ingen lokal utbildning för detta utan rekrytering
av personal till Kalmar tågdepå sker nationellt.
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Processen
Kalmar länstrafik och Regionala utvecklingsförvaltningen har tillsammans träffat representanter från
avtalsbundna trafikföretag och aktörer inom utbildningsområdet. Syftet har varit att stämma av och hitta
samsyn vad
gäller en framtida strategisk samverkan inom området kompetensförsörjning. Samtliga var överens om det
framtida behovet och det gemensamma ansvaret.
Arbetsgivarna och utbildningsaktörerna ser att behovet av personal är bredare än de som kommer att arbeta
inom Kalmar länstrafik. För det framtida arbetet är det viktigt att se till hela behovet av kompetensförsörjning.
Samtliga aktörer ser behovet av en strukturerad samverkan och en samverkansgrupp med företrädare för
Region Kalmar län, regionala arbetsgivare och utbildningsaktörer inom området.
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Slutsats – Strukturerad samverkan
För att skapa samsyn kring kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för samordnade
utbildningsinsatser krävs en strukturerad samverkan i länet.
Efter dialog med berörda intressenter har Region Kalmar län tagit ansvar för att skapa en
strukturerad regional samverkansgrupp mellan Region Kalmar län, företrädare för arbetsgivare och
utbildningsaktörer inom området. Denna samverkan bygger på befintliga strukturer och etableras
istället för att införa ett kompetenscenter. Samverkan ska säkra kompetensförsörjningen och därmed
syftet med uppdraget.
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Region Kalmar län samordnar gruppen inom ramen för det nationella uppdraget till regionerna
inom kompetensförsörjningsområdet. Syftet med arbetet inom samverkansgruppen är att:
• genomlysa det regionala behovet av personal inom persontrafik, vilket idag omfattar
bussförare samt buss- och tågtekniker
• utifrån behov arbeta för en etablering av YH-utbildning för tågtekniker i Kalmar län, antingen i
form av nod eller egen utbildning i Kalmar län
• arbeta för att öka antalet utbildade bussförare
• arbeta för att öka antalet utbildade buss- och tågtekniker
• samverka så att innehåll i utbildningar matchar behoven hos de regionala arbetsgivarna och
hos Kalmar länstrafik
• samordna marknadsföringsinsatser i Kalmar län som arbetsgivare och utbildare redan gör
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