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Återrapportering om arbetet med att sammanföra skola
med teknik- och yrkesutbildning med företag
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Den 12 november 2018 inkom ett medborgarförslag som föreslår ett skapande av
Forum Bahco. Förslagsställarna vill att Enköpings kommun tillsätter en arbetsgrupp
som får vidareutveckla idéer om ett nytt Bahco-museum och andra verksamheter
som kan relatera till begreppet Bahco. Medborgarförslaget togs upp på
kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2019. Kommunstyrelsen
beslutade då, paragraf 148.
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppgift att till kommunstyrelsen senast den 1
juni 2020 redovisa hur kommunen arbetar med att sammanföra skola med teknikoch yrkesutbildning med företag, samt redovisa förslag på hur detta arbete kan
utvecklas.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ha en fortsatt dialog med
initiativtagarna till Bahco Forum angående lokalfrågor. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2020.
På kommunstyrelsen den 17 mars 2020 återrapporterades beslutspunkt två genom
en muntlig redogörelse om de insatser som görs för att bevara kulturarvet Bahco
och det stöd upplevelseförvaltningen ger i lokalfrågor rörande föremål från JPJohansson samlingarna.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Teknikprogrammet på Utbildningsförvaltningen genomför en mängd olika aktiviteter
som syftar till att sammanföra skola med teknik- och yrkesutbildning med företag.
Programmet har samarbete med olika företag och ett aktivt tjejnätverk som årligen
gör studiebesök hos olika organisationer som exempelvis IBM, Ena energi,
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Jernkontoret och Viable Cities. Teknikprogrammet genomför Ung företagsamhet
som en obligatorisk kurs och har ett samarbete med såväl lokala näringslivet som
utbyte kring företagande med en skola i Österrike. Representanter från skolledning
och lärare är alltid representerade på God morgon Enköping för att knyta kontakter
och träffa företagare.
Alla yrkesprogram har 15 veckors praktik ute på företag. Utöver det har flera
yrkesprogram olika kontakter med företag, till exempel Fordonsprogrammet
(Scania), Bygg- och anläggningsprogrammet (de företag som vinner
upphandlingar), Vård och omsorgsprogrammet (privata och kommunala
vårdföretag knutna till Vård-och omsorgscollege). I arbetet med Ung företagsamhet
på skolan och aktiviteter som är kopplade till den kursen ingår företagskontakter.
Till exempel är företagare rådgivare åt alla UF-företag. Alla elever på
Westerlundska gymnasiet har möjlighet att driva UF-företag.
På alla yrkesprogram har man branschråd där lokala företagare träffar elever,
lärare och politiker. I en framtid önskar Westerlundska gymnasiet gärna att fler
företag engagerar sig där.
På kommunstyrelsen den 1 september 2020 kommer Teknikprogrammet att
redogöra för arbetet med att sammanföra skola med teknik- och yrkesutbildning
med företag. Förvaltningen anser att med den muntliga presentationen så är
kommunstyrelsens beslut, paragraf 148 punkt 1, återrapporterad.
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