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Regionstyrelsen

Svar på initiativärende - "Stöd till nationellt
utbildningscenter inom tågteknik i Skåne"
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet.
Sammanfattning

Henrik Fritzon (S) har inkommit med ett initiativärende till regionstyrelsens
sammanträde 2019-04-25 med förslag att regiondirektören ges i uppdrag att
se över hur Region Skåne kan vara ett stöd för Hässleholms kommun i
etablerandet av ett nationellt utbildningscenter inom tågtrafiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-17
2. Initiativärende
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Då en stor underhållsdepå för Öresundståg ska etableras i Hässleholm så har
frågan kring branschkompetens blivit central. Depån väntas stå klar våren
2020 och bara behovet vid driftstart räknas till ca 100-150 tekniker.
Hässleholms kommun vill etablera sig som nationellt centrum för tåg och
rätt kompetens är en förutsättning för en framgångsrik utveckling.
Det har varit en pågående dialog i frågan sedan etableringen av tågdepån
beslutades. Frågan om avsaknad av kompetens inom branschen, på olika
utbildningsnivåer, lyftes tidigt och har sedan dess varit central.
Intentionen i initiativärendet ligger därför väl i linje med de dialoger som
förs genom regionala utvecklingsnämndens försorg. En satsning skulle
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innebära ett starkt bidrag till den regionala tillväxten och bidra särskilt till
stärkt kompetensförsörjning inom bristbranschen tågteknik.
Region Skåne bör därför vara positiva till en sådan satsning men
finansieringen från Hässleholms kommun behöver klarna innan frågan tas
vidare. När en sådan klarhet finns kommer frågan hanteras vidare genom
regionala utvecklingsnämndens försorg.
Initiativärendet föreslås därför bifallas.
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