
 

  



 

 

I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014.  Samtidigt uppgav 56 

procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera 

 

Arbete åt alla och full sysselsättning är en grundläggande förutsättning för att alla ska vara fria 

och kunna tro på framtiden och är socialdemokratins främsta politiska prioritering. Det är också 

en förutsättning för välfärdens utveckling och en nödvändighet för en hållbar tillväxt - socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt. Ett alltmer kunskapsintensivt arbetsliv ställer högre och högre krav 

på arbetskraften och stödet till den enskilde måste följa med i utvecklingen.  

 

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och 

staten.  

 

Regeringens misslyckande på arbetsmarknaden är allvarlig. Regeringen har abdikerat från sitt 

ansvar att skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden.  

 

I den svenska modellen har det varit statens och arbetsförmedlingens huvudsakliga ansvar att 

jobba med matchning och erbjuda bristyrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Vi 

upplever att statens ansvar och arbete med matchning på arbetsmarknaden under åtta år av 

borgerlig regering har försämrats kraftigt och i vårt län är det påtagligt.  

 

Många vuxna behöver oavsett utbildningsbakgrund ändra sin yrkesinriktning på kort eller lång 

sikt för att anpassa sin kompetens till yrkeslivets krav. Det måste därför vara möjligt att byta 

yrkesinriktning eller komplettera befintlig utbildning så att man kan få dom jobb som företag 

söker personal till. 

 

 



 

I Svenskt näringslivs egen rekryteringsenkät 2014 uppger 56 procent av företagen i 

Örebroregionen att dom har haft mycket svårt eller ganska svårt att rekrytera. 57 procent uppger 

att det varit brist på personer med rätt utbildning som anledning till att det varit svårt att 

rekrytera. Det man upplevt som allra svårast att rekrytera är personer med praktisk 

gymnasieutbildning (37 procent) eller eftergymnasial yrkesutbildning (34 procent).  

 

De konsekvenser som företagen uppger att det blir när dom inte lyckas rekrytera är framför allt 

att planerad expansion förhindrades eller att dom fick dra ner på produktionen. 

 

Vi har företag i vår region som inte hittar personal med rätt kompetens. I många fall handlar det 

om kortare påbyggnadsutbildningar eller yrkesutbildningar som saknas. Samtidigt har Örebro län 

en av landets högsta arbetslöshetssiffror. Vi har inte råd att inte göra något åt det här.  

 

Socialdemokraterna i Örebro län lovar att i samverkan med företag, utbildningsanordnare 

och fackföreningsrörelsen satsa på regionala bristyrkesutbildningar, och därmed skapa 

bättre förutsättningar för både individen och ekonomin.  

 

 

”Det finns fortfarande ett omfattande utbud av arbetskraft, men arbetssökande som har den utbildning, 

kompetens och arbetslivserfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar blir allt svårare att hitta. Denna obalans på 

arbetsmarknaden är problematisk och insatser för att försöka åtgärda den är av stor vikt.” 

Arbetsförmedlingen prognos 2014-2015 Örebro län 

 

I Örebro län finns många företag med olika behov. Under dom kommande tio åren förväntas 

många gå i pension samtidigt som en stor grupp 90-talister kommer in på arbetsmarknaden. Flera 

olika rapporter pekar dock på påtagliga matchningsproblem, innebörden av det är att det råder 

arbetskraftsbrist inom ett antal branscher. (Tillväxtanalys, rapport 2010:16, Regionförbundet 

Örebro, rapport 2012:01) 

 

Behovet av kvalificerad yrkeskompetens genom t.ex. yrkeshögskolan är betydligt större än det 

antal platser som staten betalar. För Örebro län är det främst inom vård, teknik och 

naturvetenskap som det finns stora behov. 

 

Vi har i vårt län arbetat aktivt under många år för att överbrygga matchningsgapet. De senaste 

åren har vi initierat Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege.  

 

 

Inom logistik och transport så händer det mycket, tidningen Intelligent Logistik (IL), har gett 

Örebroregionen utmärkelsen Sveriges näst bästa logistikläge, alltså regionen ligger nu på plats två 

i denna rankinglista. ( http://intelligentlogistik.se/logistiklagen) 



Örebro kommun har, i samverkan med flertalet av länets kommuner, etablerat en satsning som 
kallas Business Region Örebro, där logistik, besöksnäring och avancerad tillverkning profileras. 
Etableringar innebär att det bl.a. blir behov av spetskompetens inom service av tåg och lok. 

(Myndigheten för yrkeshögskolan) 

 

Undersköterskor är de som spenderar mest tid och finns närmast patienten. Omvårdnad handlar 

om att behålla värdigheten och att varje patients behov omhändertas individuellt och kvalificerat. 

Undersköterskor är viktiga för patientkvaliteten och patientsäkerheten 

 

Åldersstrukturen i Örebro län speglar tydligt av sig i de framtida kompetensbehoven. Inom yrken 

inriktade mot vård och omsorg kommer det i framtiden bli stora pensionsavgångar samtidigt som 

behovet av personal inom den offentliga vård- och omsorgsverksamheten bedöms öka på 5 års 

sikt. En åldrande befolkning innebär ett ökat vårdbehov. Detta, tillsammans med den redan höga 

medelåldern på arbetskraften i vårdverksamheter, bidrar till ett stort rekryteringsbehov i denna 

sektor såväl vad gäller ersättningsrekryteringar som nyrekryteringar. Under de kommande åren 

förväntas speciellt stor brist råda för specialistutbildade undersköterskor inom demens, geriatrik 

och psykiatri och här kommer det finnas stora behov av arbetskraft under de kommande åren. 

(Myndigheten för yrkeshögskolan) 

 

Idag utbildas tillräckligt många elektriker inom gymnasieskolan och ganska många har svårt att 

hitta jobb efter en elektrikerutbildning. Med en kortare påbyggnadsutbildning eller 

spetsutbildning skulle de kunna få jobb i branscher där behoven är stora. På Åsbro kursgård 

utbildas t.ex. distributionselektriker och linjemontörer som arbetsmarknadsutbildning och det 

genomförs Yrkeshögskoleprogrammet Anläggningsmontör inom storkraftnätet. Nästan alla som 

går utbildningarna får jobb efter avslutad utbildning, trots det hotas utbildningen av nedläggning 

på grund av bristande statligt stöd.  

 

 

På nationell nivå lovar Socialdemokraterna en förstärkning av både yrkesvux och 

Yrkeshögskolor. I Örebro län motsvarar förstärkningen 296 platser på yrkesvux och 148 på 

yrkeshögskolan. Dessutom lovas en förstärkning av traineeplatser för undersköterskor med 886 st 

inom kommun och landsting. Viktiga insatser för fler jobb i Örebro län och en ökad tillväxt.  

 



Arbetsmarknaden i Örebroregionen står inför stora utmaningar och vi behöver göra vad vi kan 

för att överbrygga gapet mellan företagens behov av utbildad arbetskraft och att arbetslösa ska få 

jobb.  

 

Det är lättare att överbygga gapet med en Socialdemokratisk regering. Men vi lovar även att göra 

regionala insatser för jobben.  

 

En del i det arbetet är att satsa på utbildningar inom regionala bristyrken. Utifrån samtal med 

olika branscher och utbildningsanordnare har Socialdemokraterna i Örebro län identifierat tre 

områden där vi tänker ta initiativ till att göra bristyrkesutbildningar eftersom staten inte tar sitt 

ansvar.   

 

 

 

I logistikcollege höjer vi både statusen och kvalitetssäkrar utbildningen. 

Utbildningen blir en del i ett transportsystem som både är europeiskt och i vissa 

fall även globalt. Collegelösningen bygger på samarbete med engagerade 

arbetsgivare. 

 

 

I vård och omsorgscollege gör vi extra satsningar på undersköterskor och vissa 

specialistutbildningar. Utbildningen sker i samarbete med sjukvården och 

kommunerna och bygger på samarbete med engagerade arbetsgivare.

 

 

Vi vill i samarbete med arbetsförmedlingen, branschen och utbildningsanordnare 

säkerställa att vi satsar på bristyrkesutbildningar inom elbranschen. 




