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Kommunstyrelsen

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande 
av gemensamt utbildningsbolag 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom styrelsen i IUC:s 
förslag till att bilda ett nytt utbildningsföretag genom en sammanslagning med 
Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) har inkommit till Katrineholms 
kommun med en skrivelse om bildande av ett gemensamt utbildningsbolag med 
Elbranschens Utvecklings- och utbildningscentrum. Målsättningen är att säkerställa 
installationsbranschens framtida kompetensförsörjning. 

Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i Katrineholm respektive Nyköping och 
all personal följer med till det nya utbildningsbolaget.

Enligt stadgarna för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum ska stiftelsen 
bereda kommunfullmäktige i Katrineholm möjlighet att yttra sig innan beslut fattas 
som är av principiell betydelse.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, inkommen 2018-10-

04
 

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till: IUC, akten



 

   

Installatörernas Utbildningscentrum 

Kungsgatan 2 A 

641 30 Katrineholm 

Tel 0150-36 56 00 

 

info@iuc-utbildning.se 

www.iuc-utbildning.se 

BG 5500-1929 

Orgnr 818501-0504 

Installatörernas Utbildningscentrum utbildar 

inom installation, energi och fastighet och 

finns i Katrineholm, Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Hässleholm. 

 

Stiftelsen Installatö rernas 
Utbildningscentrum fö rördar ett 
gemensamt utbildningsbölag med 
Elbranschens Utvecklings- öch 
Utbildningscenter. 
 

Med målsättningen att underlätta och säkerställa installationsbranschens framtida 

kompetensförsörjning har styrelserna i EUU och IUC enats om att det finns stora 

fördelar med ett samla utbildningsverksamheten i ett företag. 

 

Installatörsbranschens utmaning med att hitta kompetenta medarbetare kommer 

högst sannolikt att öka framöver. Bolagen behöver därför säkerställa att branschen 

tillhandahåller långsiktig, kvalitetssäkrad och branschanpassad utbildning. 

 

Styrelse i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum förordar därför att bilda 

ett nytt utbildningsföretag genom en sammanslagning med Elbranschens 

Utvecklings- och Utbildningscenter.  
 

Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i Katrineholm respektive Nyköping och 

all personal följer med till det nya utbildning bolaget. 

Motivet är helt grundat i ambitionen att utveckla och leverera ett attraktivare 

erbjudande än vad utbildningsföretagen kan göra enskilt. För att möta företagens 

framtida krav på utbildning behöver bolagen ta frågan om kompetensförsörjning i 

installationsbranschen till nästa nivå. 

 

Styrelsen i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum 
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