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SUNDSVALLS KOMMUN
Korrmurs::iel~

Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 25 juni 2018

Motion angående högskolebehörighet som norm på
de yrkesförberedande gymnasieprogrammen

Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Sundsvalls gymnasium erbjuder högskolebehörighet som norm vid
sarntliga gymnasieprogram

Igår, den 19 juni röstade riksdagen nej till regeringens förslag om
grundläggande högskolebehörighet som norm på de yrkesförberedande
gyrnnasieprogrammen. Det var en väldigt viktig omröstning, Sedan
högskolebehörigheten avskaffades som obligatorium har antalet sökande
till de yrkesförberedande programmen sjunkit kraftigt.

Det resulterar att det inom många branscher finns stora rekryteringsbehov
men saknas arbetskraft med rätt utbildning. Om de behoven inte lyckas
fyllas riskeras både Sundsvalls och Sveriges konkurrenskraft. Vi vill att
Sverige ska konkurrera med kompetens, inte med sänkta löner eller sämre
anställningsvillkor.

Vi anser att det är viktigt att alla unga ges likvärdiga möjligheter i livet.
Ett gymnasieval vid 15 års ålder ska inte avgöra möjligheten att läsa vidare
efter studenten eller senare i livet. Det är en åsikt som uppenbart delas av
många unga. då de idag i lägre utsträckning söker sig till
yrkesförberedande program.

Vi vill att grundläggande högskolebehörighet ska vara norm på samtliga
gymnasieprogram vid Sundsvalls gymnasium. Det innebär att eleven aktivt
måste välja bort högskoleförberedande kurser. Det är en stor skillnad på att
välja ti II och på att välja bort kurser.

Ioch med att riksdagen röstade nej till forslaget från den
socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår vi därför att Sundsvalls
kommun går före och erbjuder högskolebehörigheten som norm på
samtliga gymnasieprogram vid Sundsvalls gymnasium.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen,
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Niklas Säwen (S)
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Joäo Pinheiro (S)
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Lisa Lööf (S)


