Ett nytt digitaliseringsgymnasium
Stockholms kommunala gymnasieskolor är populära och det finns ett stort söktryck, framförallt
mot de centralt belägna skolorna. De kommunala gymnasieskolor som öppnats de senaste åren
har mötts med stort intresse. Elever från hela Stockholmsregionen söker sig till stadens
gymnasieskolor och det är en utmaning att möta behovet framöver. I tider av konkurser och
bristande undervisningskvalitet bland vissa fristående gymnasier har de kommunala skolorna ofta
kommit att stå för såväl stabilitet som kunskapstradition. Det är därför angeläget att Stockholm
möter upp mot både de intressen och behov som finns bland eleverna och mot vad som behövs
för att möta framtidens arbetsmarknad.
Stockholm ligger i framkant när det kommer till digitalisering och många företag inom tech och
IT väljer att etablera sig här. Coronapandemin drabbar många branscher hårt just nu, men ITjobben ser ut att klara sig relativt bra. Tech-branschen är stabil även om utvecklingen på
arbetsmarknaden i stort är osäker. Innan coronapandemin kunde vi se att tech-branschen stod
inför en kompetenskris och är i stort behov av arbetskraft. På längre sikt finns det inget som
tyder på att det läget har förändras. Fram till år 2022 beräknas ytterligare runt 70 000 anställda
behövas inom IT-området enligt tidningen Ny Teknik. Fler måste utbildas för att kunna arbeta
inom digitaliseringsbranschen.
Men inte bara tech-branschen är i stort behov av arbetskraft med digital kompetens. Hela
arbetsmarknaden genomgår ett skifte där digital kompetens blir allt mer viktig inom alla
branscher. Det gäller både för näringslivet som inom den offentliga sektorn. Stockholm måste
vara med och bidra till att rätt utbildad arbetskraft finns att tillgå.
Vi föreslår därför att Stockholms stad ska skapa ett nytt digitaliseringsgymnasium i nära
samarbete med branschen. Ett digitaliseringsgymnasium skulle kunna ha utbildningar inom flera
olika områden, både yrkesutbildningar och högskoleförberedande. Många unga är
samhällsengagerade och fokus på it-teknologi är en del av lösningen för att minska
klimatförändringar och för förbättrade samhällsfunktioner generellt. Ett digitaliseringsgymnasium
skulle kunna bidra till att kanalisera ungas samhällsengagemang och locka båda tjejer och killar till
branschen.
Om Stockholm också i framtiden ska ha en vital tech-bransch och högt anseende inom
digitalisering generellt, gäller det att vi lyckas möta kommande behov. Utvecklingen sker snabbt
och om vi inte kan bistå med rätt utbildad arbetskraft kan vi snabbt se oss omsprungna av andra
städer och länder inom ett område där konkurrensen är global. Idag finns inget gymnasium som
ger elever möjligheter att fokusera på digitalisering och vi tror att det är essentiellt för en stark IT
och tech-sektor i Stockholm också i framtiden.
Mot bakgrund av ovanstående förslår jag att
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Utbildningsnämnden ges i uppdrag att initiera arbetet med att utveckla ett
digitaliseringsgymnasium i nära samverkan med branschen.

Stockholm den 11 juni 2020

Karin Lekberg (S)
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