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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.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen har sedan kommunstyrelsens beslut haft en dialog med
initiativtagarna till Bahco Forum. De har då fått möjlighet till rådgivning om hur
ersättningslokal för det tidigare museet behöver vara beskaffad för att Enköpings
museum ska kunna låna ut föremål. På kommunstyrelsen den 17 mars 2020
kommer upplevelseförvaltningen att redogöra för de insatser som görs för att
bevara kulturarvet Bahco och det stöd de ger i lokalfrågor rörande föremål från JPJohansson samlingarna. Förvaltningen anser att med den muntliga presentationen
så är kommunstyrelsens beslut, paragraf 148 punkt 2, återrapporterad.
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Paragraf 148

Ärendenummer KS2018/760

Svar på medborgarförslag om skapande av Forum
Bahco
Beslut
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.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S),
Sverre Ahlbom (S) och Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 september 2019 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 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 och
om ett nytt Bahco-museum och andra verksamheter som kan relatera till begreppet
Bahco. Förslagsställarna föreslår att en arbetsgrupp bildas med syfte att
vidareutveckla förslagsställarnas idéer och ta fram ett förslag till genomförande.
Arbetsgruppen ska bestå av förtroendevalda som till sin hjälp får en sekreterare
och en referensgrupp där museet, yrkeshögskolan, näringslivsservice och
organisationen Företagarna är företrädda.
Förslagsställarna pekar på vikten av att visa upp Enköpings industrihistoria och
utveckling. Forum Bahco ska vara en mötesplats i Enköping för medborgare i alla
åldrar, där möjligheter för Enköpings företagare finns att visa upp företaget och
träffa kunder med mera. Även yrkeshögskolan kan förlägga utbildningar här.
Förslagsställarna menar att en samlokalisering av dessa funktioner ger synergier
som kommer Enköpings kommun till godo.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på initiativet ”skapande av Forum
Bahco”. Att förena innovation och entreprenörskap inom näringslivet med
utbildning och kreativa möten kan vara en kraft för utveckling. Förslagsställarna
framhåller ett behov av en unik sådan mötesplats för stora och små teknikföretag.
Att sammanföra skola med teknik- och yrkesutbildning med framför allt mindre
företag kan generera ett fruktsamt utbyte för ömsesidig utveckling. Att utveckla ett
forum och eventuell gemensam lokalisering särskilt för detta kan ha ett större
värde. Kommunledningsförvaltningen menar dock att detta initiativ bör ägas av
huvudaktörerna i ett sådant samarbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att förvaltningen får i uppgift att i befintliga nätverksstukturer särskilt arbeta
med aktiviteter som sammanför skola med teknik- och yrkesutbildning med företag,
samt ta fram förslag på hur detta arbeta kan utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen delar inte förslagsställarnas uppfattning att det
saknas naturliga mötesplatser för de lokala företagen. Det finns ett antal olika
företagarnätverk aktiva i kommunen, såsom Relation som är ett nätverk i Uppsala
län som erbjuder föreläsare och nätverk av hög kvalité såväl inom regionen som
lokalt i Enköping. Enköpingskontakten är ett annat lokalt nätverk som förutom
nätverkande arrangerar minimässor och studiebesök ”hemma hos” lokala
företagare. God morgon Enköping arrangerar frukostträffar en gång per månad där
utöver det obligatoriska nätverkandet intressanta personer och företagare
intervjuas. I samtliga dessa nätverk är kommunen aktiv. Utöver detta arrangerar
kommunens näringslivsavdelning regelbundna träffar för näringslivet. Ofta på ett
aktuellt tema där företagare, tjänstemän och politiker har möjlighet att samtala om
det som är angeläget. Kommunen stödjer och är aktiv i Nyföretagarcentrum och
Företagarnas lokalavdelning.
Kommunledningsförvaltningen instämmer med förslagsställarna att det är viktigt att
arvet efter J P Johansson och Bahco tas tillvara. Arvet i form av föremål som
donerats av JP Johansson-sällskapet förvaras nu i Enköpings föremålsarkiv.
Enköpings kommun har lagt resurser på att åstadkomma en långsiktig
föremålsvård av samlingen från J P Johansson-sällskapet och delar av samlingen
visas på Enköpings muséum. Museet är länets enda kommunala museum och en
viktig politisk satsning och prioritering. Att bära kostnaden för fler museer inom
kommunal verksamhet är för närvarande inte realistiskt.
Kommunledningsförvaltningen vill emellertid stödja ideella krafter som arbetar med
att synliggöra arvet efter J P Johansson och Bahco. Kommunledningsförvaltningen
kommer därför ha en fortsatt dialog med initiativtagarna till Bahco Forum angående
lokalfrågor.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att medborgarförslaget
avslås, men förvaltningens näringslivsenhet får till uppgift att särskilt redovisa de
aktiviteter som sammanför skola med teknik- och yrkesutbildning med företag,
samt ta fram förslag på hur detta arbeta kan förbättras. Förslaget ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020. Utöver detta kommer förvaltningen
ha en fortsatt dialog med initiativtagarna om möjligheter och förutsättningar hur
lokalfrågan kan lösas.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås.
2. 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.
3. 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 10 september 2019 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
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.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla intentionerna i
medborgarförslaget samt att "angående lokalfrågor" stryks i beslutspunkt 2 i
arbetsutskottets förslag.
Solweig Eklund (S) och Jesper Englundh (S) instämmer i Anders Wikmans (NE)
yrkande.
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Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels arbetsutskottets förslag
som Ulrika Ornbrant (C) yrkat bifall till och dels Anders Wikmans (NE) yrkande att
bifalla intentionerna i medborgarförslaget och revidera beslutspunkt 2 i
arbetsutskottets förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som
vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar Ja och den som vill bifalla Anders
Wikmans (NE) yrkande röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Beslutande

Ja

Bitte Myrsell (M)

X

Susanna Gerhard (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Nej

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Sverre Ahlbom (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Avstår

X

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande

X

Ingvar Smedlund (M), ordförande

X
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Kommunstyrelsen har därmed bifallit arbetsutskottets förslag.
__________
Kopia till:
Förvaltningschefen, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Kommunfullmäktige i Enköping

MEDBORGARFÖRSLAG OM SKAPANDE AV FORUM BAHCO
Sammanfattning
# Attraktiv mötesplats i Enköping för medborgare i alla åldrar
# En turistattraktion för Enköping
# Möjligheter för Enköpings företagare att visa upp företaget
# Yrkeshögskoleutbildningen i fokus
# Möjligheter att pröva på tekniska innovationer
# Visa upp Enköpings industrihistoria och utveckling

Arbetsgruppen för Forum Bahco lämnar här ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Enköping
avseende den framtida vården av Bahco-industriernas betydelse för Enköpings kommun.
Namnet Bahco har idag blivit en välkänd symbol, genom att ägaren har beslutat att inte bara
skiftnycklar och rörtänger skall omfattas av varumärket, utan alla Snap-On´s högkvalitetsprodukter i
verktygssammanhang numera är Bahco-produkter, vilka marknadsförs över hela världen.
Att Bahco har sin födelse och uppväxt i Enköping är därför en given marknadsföringsfaktor, som inte
får försummas.
Arbetsgruppen består av Stig Lundh, Bengt Carlsson, Hans Österberg, Christer Löthegård, Martin
Ancons, Rolf Jönsson och Anders Gustafsson.
När J P Johansson-museet under 2017 tvingades stänga avtog intresset från J P Johansson-sällskapets
sida att driva verksamheten vidare i sin dåvarande form och styrelsen ville förklara föreningen
vilande. På årsmötet den 18 april i år väcktes idén om att göra en nystart med begreppet Bahco som
samlande namn. Styrelsen fick i uppdrag att samla en arbetsgrupp för att jobba med frågan.
Arbetsgruppen har skissat en idé som omfattar ett nytt museum och som kan skapa helt nya
förutsättningar på en rad olika områden i vår kommun. Arbetsnamnet är Forum Bahco.
Gruppen har konstaterat att begreppet Bahco har en stark koppling till Enköping, både staden och
kommunen. Det amerikanska företag som sedan 15 år tillbaka äger resterna av det företag som
startades och byggdes upp i Enköping, Snap-On, har valt att benämna i stort sett alla produkter i sitt
verktygssortiment, drygt 15 000, som varumärket Bahco. Därmed är det varumärket spritt över hela

världen. Vår kommun kan ha mycket att vinna på att på olika sätt relatera till Bahco. Här presenterar
vi idén med Forum Bahco.
Företag inom tillverkning, bygg och anläggning, underhåll och liknande finns det gott om i Enköping.
När Bahco-företagen försvann friställdes flera tusen personer. Istället har det vuxit upp en mängd
mindre företag, ofta med ledning och personal med rötter i de gamla företagen. Mycket av
kompetens och kunnande har därmed kunnat komma till användning, och gör så fortfarande,
samtidigt som det sker en fortsatt utveckling.
Små företag har ofta behov av samverkan med andra företag, och det är ofta i mötet med andra som
nya idéer föds. Enköping har ingen naturlig arena för detta. Vi tror att ett sådant centrum kan skapas,
bestående av en utställningshall där företag kan exponera sig, ett eller två rum som enskilda företag
kan hyra från gång till gång för träffar av olika slag, och en större lokal för personalutbildning och
personalmöten, produktlanseringar, men också för att kunna träffa leverantörer och kunder. Ofta har
småföretag inte möjlighet att inom sina egna lokaler anordna trivsamma miljöer för externa
intressenter, och då skulle dessa lokaler kunna fylla ett sådant behov. Kommunens näringslivsservice
skulle också, med fördel, kunna samlokaliseras med dessa lokaliteter.
Nära kopplat till samverkan inom företagsamheten finns behovet av utbildning. I Enköping finns
sedan flera år yrkeshögskoleutbildningar inom både ventilation och trädgård. Båda dessa
verksamheter har innovationspotential och kan bidra till Enköpings utveckling, inte minst därför att
de båda har rötter i genuina enköpingsföreteelser. Bahco Ventilation knoppades av från
verktygsdelen av Bahco och Enköping kom att utvecklas till ventilationsteknikens Mecka, och
trädgårdsmästarutbildningen är intimt kopplad till den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Stefan
Mattssons innovation om fickparker och perennodlingar. Ett företagscentrum i Enköping skulle
kunna befruktas av att båda dessa utbildningar fanns i närheten. Ytterligare
yrkeshögskoleutbildningar skulle också kunna lokaliseras till denna miljö, och därmed främja den
innovativa delen av företagscentret. En idag efterfrågad utbildning gäller kylteknik. Med en sådan
parallelldriven utbildningslinje skulle Enköping befästa sin position som tekniskt rikscentrum för
innemiljön. En utökad utbildning inom data- och teleteknik efterfrågas på många håll i samhället, inte
minst inom den militära verksamheten, och det känns naturligt att det i Enköping finns en högt
kvalificerad utbildning på detta område.
En annan aspekt på utbildning som blivit allt viktigare för dagens kunskapsintensiva företag är
vidareutbildning av personal. Den ekonomiska föreningen Ventilationscentrum bedriver sådan
verksamhet i liten skala. Med lämpliga lokaler kan detta utökas. Även inom andra delar av industrin
skulle ett företagscenter i Enköping kunna bygga upp en liknande fortbildningsverksamhet.
Tillsammans med dessa olika framtidsinriktade aktiviteter bör man kunna koppla en länk tillbaka i
tiden, nämligen museer. Vi tror att den fantastiska samlingen av produkter och föremål från
J P Johanssons verksamhet skulle kunna bilda stommen i ett nytt Bahco-museum. Att endast visa upp
detta är dock inte tillräckligt idag för att locka besökare. Vi ser framför oss möjligheten att både visa
upp teknikutveckling på olika sätt och inreda verkstäder där besökande barn och ungdomar
engageras i teknik och framtidsvisioner.
Arbetsgruppen har också inventerat möjliga lokaler för detta företagscenter. Vi har uteslutit en
nybyggnad, främst av kostnadsskäl, och att det skulle ta för lång tid att förverkliga idéerna. En central
placering i Enköpings innerstad bör komma ifråga, då det skall vara lätt att ta sig till verksamheterna

med nära möjlighet till matställen, och den omgivande miljön skall vara omväxlande och ge ett
positivt intryck på besökande. De lokaler som vi övervägt är Joar Blå och den del av Hamnverken som
bildar en vinkel med ena benet längs Kryddgårdsgatan och andra benet längs baksidan av de gamla
hamnmagasinen. Vi har noterat att det är flera verksamheter som är intresserade av att utveckla Joar
Blå med musik, teater, bibliotek och liknande, och det stöder vi. Vårt val har därför blivit Hamnverken
som har flera starkt positiva sidor, som vi vill framhålla, nämligen att
- fastighetsägaren är intresserad av idéerna, och vill hyra ut lokaler till den typ av verksamhet som vi
har skisserat
- byggnaden har rymt den industriella verksamhet där Bahco skapades och myndigheterna har ansett
den värdefull att bevara och kan därför inte rivas. Det är alltså ett gemensamt kommunalt och
ägarmässigt intresse av att den blir satt i stånd,
- att det pågår diskussioner om att bereda lokaler åt Teleseum i intilliggande lokaler dvs. det museum
med samlingar från signalregementets verksamhet, som idag finns inne på garnisonsområdet och
som vill exponera sig mer mot allmänheten,
- det geografiska läget är lämpligt, nära till lokal service, och nära till Åpromenaden, Kulturhuset Joar
Blå, Klosterparken och Stora Torget.
Arbetsgruppen inser att det kan ta tid att förverkliga idén om Forum Bahco fullt ut. Därför fortsätter
vi arbetet genom att försöka hitta en övergångslösning för delar av verksamheten i provisoriska
lokaler.
Vi föreslår att Enköpings kommun tillsätter en arbetsgrupp som får vidareutveckla våra idéer och
lägga fram förslag om genomförande av projektet. Arbetsgruppen bör bestå av förtroendevalda som
till sin hjälp får en sekreterare och en referensgrupp där museet, yrkeshögskolan, näringslivsservice
och organisationen Företagarna är företrädda.

Enköping 8 november 2018
Stig Lundh
Bengt Carlsson
Hans Österberg
Christer Löthegård
Rolf Jönsson
Martin Ancons
Anders Gustafsson, fd Enköpingsbo.

Kontaktperson är Stig Lundh, Besksötagatan 23, 745 63 Enköping. Tel. 073-892 58 75

