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§ 84

Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika
Bremerskolan

Sammanfattning

I motionen ”Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan” 2016-04-15
föreslår Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) att gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan.
Förvaltningens synpunkter

Teknikcollege är ett koncept initierat av Industrirådet, som består
av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom
industrin. Syftet är att kvalitetssäkra tekniska utbildningar inom
industriområdet och anpassa innehållet till nuvarande och framtida
behov.
Teknikcollege är indelat i regioner. Närmaste region är Mälardalen
med tyngdpunkt i Eskilstuna och Västerås, orter där det finns
många större tekniska industriföretag. Inom varje region finns
regional styrgrupp och lokala styrgrupper med näringslivet i
majoritet.
Kommuner och skolor som erbjuder teknikprogrammet och ett eller
flera tekniskt inriktade yrkesprogram kan ansöka om certifiering
inom Teknikcollege. För att bli certifierad ska man visa att
utbildningen uppfyller tio fastställda kvalitetskriterier. Det ska
också finnas samverkan mellan gymnasieutbildning och
vuxenutbildning.
Utbildningsförvaltningen undersökte möjligheten att ansöka om
certifiering inom Teknikcollege under läsåret 2011/2012. Då blev
beslutet att avvakta med ansökan. Skälet var att den region Haninge
hade möjlighet att ingå i var starkt fokuserad på industrin i västra
Mälardalen. Förvaltningens bedömning var att det var bättre att
vänta till dess att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms
län, eftersom industriföretagens storlek och inriktning är
annorlunda i Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med
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undantag för Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje
kommun att lämna Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde
skulle minska anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här.
Förutsättningen för ett lyckat samarbete är att lokala industriföretag
har en aktiv del i konceptet.

Underlag för beslut

- Motion ”Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan” 2016-04-15.

Förslag till beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
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