Alingsås 20180314
Motion om Kunskap i ett globaliserat informationssamhälle

Syfte
Denna motion syftar till att stärka Alingsås näringsliv och arbetsliv
inför kommande decenniers utmaningar samt att långsiktigt sänka
sådana kostnader och lidande – för individ och för samhälle - som
uppstår när människor inte klarar att stå på egna ben.
När alla kan stå på egna ben fungerar individer och samhället bättre.
Syftet förutsätter att skola och gymnasium stärker sin
kompensatoriska roll. Nuvarande resultat i skola och i gymnasium
visar att barn med föräldrar som har hög utbildning når högre resultat
än barn vars föräldrar har låg utbildning. Skillnaderna visar att skola
och gymnasium inte lyckas se individen, men reproducerar och öka
befintliga skillnader mellan grupper i samhället. Samhället stärks när
varje individ ges maximalt bra förutsättningar att skaffa kunskap, allt
annat är att misshushålla med samhällets samlade resurser.
Bakgrund
Globalisering och digitalisering förändrar villkor för näringslivet, för
kommuner och för nationer. Inom agrarsamhället var tillgången på
jord den avgörande konkurrensfaktorn. Inom industrisamhället var
tillgången till energi avgörande. I det globaliserade samhälle som vi
nu lever i är tillgången på kunskap den viktigaste konkurrensfaktorn.
Enskilda kommuner och länder kan välja hur de vill konkurrera. Att
stå utanför globaliseringen är inte möjligt. Socialdemokrater i
Alingsås är beredda att samarbeta med de partier som också vill bygga
ett Alingsås och ett Sverige där människor med olika bakgrund har en
gemensam framtid, ett starkt näringsliv, ett levande kulturliv med stor
mångfald och en dynamisk demokrati som ger fler människor
möjlighet och inflytande att delta i bygget ett gott samhället. Ett
samhälle som ser alla individer och ger dem redskap att – oberoende

av familjens bakgrund eller utbildningsnivå - stå på egna ben och att
förverkliga sina drömmar.
Alternativet är en politik som gör att Alingsås och Sverige
underpresterar. Då kommer Sverige att konkurrera med lägre löner.
Istället är det dags att samla alla krafter för att svara upp mot den
globala konkurrensen. En offensiv politik kan öka Alingsås och på
sikt hela Sveriges samlade kapacitet att ta initiativ som gör att företag
och människor trivs och utvecklas utan att exploatera vare sig naturen
eller människor. Så skapar vi en ljus framtid. Genom samarbete
mellan politiker på båda sidorna om den politiska mitten kan
motionens syfte förverkligas. Inom några år kan Alingsås ha Sverige
bästa skola och gymnasium med Sveriges lägsta andel som misslyckas
och Sveriges högsta medelbetyg.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn- och
Ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig
och med samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer
som krävs för:
 att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium,
ska lämna sina respektive utbildningar med kunskaper och betyg
som gör det möjligt att gå vidare i livet, samt
 att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
 att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola
och utbildning.
 att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
samt
 att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första
halvåret 2019.
För socialdemokraterna i Alingsås av Ulf Carmesund, vice ordförande
i Utbildningsnämnden och Leif Hansson vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden

