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Hur gick
det sedan?

Dagens ros,
Norrbottens-Kuriren,
971 81 Luleå
dagensros@kuriren.com
www.kuriren.nu/dagensros

Det har nu gått några år

sedan många boende i
gruppbostäder i Luleå
miste sina kontaktpersoner, det vill säga en kompis ute i samhället som
man träffar några timmar
i veckan. Personer med
utvecklingsstörning eller
autistiska drag kan ha
svårt att skapa hållbara
relationer.
Vi, föräldrar till en dotter som haft sin kontaktperson i tio år, kände att
denna relation var mycket
viktig för ett gott liv. Vi har
därför hjälpt henne att
själv anställa sin kontaktperson, men hur många
anhöriga har ekonomiska
möjligheter och ork att ta
arbetsgivaransvar?

Dagens ros
... och tack till personalen på Västberga omsorgsboende, avdelning
Ripan, för god omvårdnad
av vår mor Taimi under
hennes vistelse hos er.
●

Barnen

... och ett stort tack för
i sommar vill vi ge alla
våra sommarvikarier. Ni
är toppen!
●

Ordinarie personalen
på gruppbostäderna
Ljusnan och Bergviken

... till Berit och Tor
Lindström i Heden som
den 5 augusti ordnade
en mycket uppskattad
grillfest för oss deltagare
i HjärtLung-föreningens
badgrupp vid Erikslunds
vårdcentral. Ni är fantastiska!
●

Onsdagsgruppen

... vill jag ge till Maria,
Annika, Alma, Julia och
Elias på Bränna camping, i
Överkalix. Ni är bara bäst!
Jag kommer tillbaka nästa
sommar!
●

Maggan

Ett fång med de vackraste liljekonvaljerna till
frisörskan Amanda. Tack
för din generositet, det
värmde!
●

Malou Appelgren och
mormor Yvonne Enersen

... och ett stort tack till
Carina och Yvonne som
har ordnat vårt jobb under hela semesterperioden.
●

Rolf med personal,
Flora hemtjänsten

... går till Bodens centrum. Vilken positiv förvandling för oss som besökare och tidigare boende i Boden. Stan är värd
ett besök, mycket trivsamt.
●

Piteborna

... till gänget i Långnäs byautvecklingsförening som än en gång ordnat pizzakväll vid bagarstugan med gott fika som
avslutning.
●

Utsocknes besökare

Skriv kort!
Utrymmet är begränsat.
Vi korrigerar, redigerar och
stryker i inläggen om det
behövs.
Skriv hövligt, vårdat och
högst 2 500 tecken inklusive blanksteg. Skriv under
med eget namn.
Om pseudonym är nödvändig måste redaktionen ha
ditt namn, adress och telefonnummer.
Alla insändare ryms inte
i tidningen.

RUT-avdrag kan inte fås

Nya ”plantor”. Behövs inom trädgårdssektorn.

Foto: Erik G Svensson

Kris i trädgårdsbranschen
För många unga har höst-

terminens gymnasieutbildningar precis dragit igång.
Men trots att trädgårdssektorn är i stort behov av utbildad arbetskraft är det få
elever som i år kommer att
bänka sig på landets naturbruksutbildningar. I tider
av hög arbetslöshet är det
en paradox att så få väljer
ett yrke inom trädgård.
Trädgårdsbranschen
omfattar allt från plantskolor till produktion av
grönsaker, frukt, bär och
prydnadsväxter i växthus
och på friland. Till detta ska
läggas verksamheter som
parkarbete, och skötsel av
andra gröna rum och vackra miljöer.
Totalt omsätter sektorn
cirka 26 miljarder kronor

och innebär 36.000 jobb
inom Svenska kyrkan,
i landets kommuner och
privata verksamheter.
Branschen står nu inför en

rejäl generationsväxling
och efterfrågan på utbildad
arbetskraft är redan i dag
större än tillgången.
Minst 2.500 personer
kommer att behöva nyrekryteras varje år. I juni gick 77
elever ut gymnasiets trädgårdsutbildningar och 2015
beräknas bara 50 elever utexamineras – i hela landet.
För att klara branschens
tillväxt och skapa fler jobb
krävs det att fler ungdomar
utbildas inom sektorn. Det
måste göras tydligt att det
går bra att komplettera naturbruksutbildningen med

studier på universitet och
högskola. För att underlätta
för unga att söka bör det
också införas ett riksintag
för programmets samtliga
utbildningar, och möjligheter att söka inackorderingsbidrag. Studie- och
yrkesvägledningen måste
dessutom bli bättre på att
informera om fördelarna
att utbilda sig inom de
gröna näringarna.

Helena Jonsson,

Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Sara Helgstrand,
Naturbrukets yrkesnämnd, NYN

Lena Andersson,
Skogs- och
lantarbetsgivareförbundet, SLA

Anja Westberg,
Svenska kommunalarbetareförbundet,
Kommunal

Helén Källholm,
Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation,
SKAO

Ansvariga politiker pra-

tar ofta om vikten av rätt
matchning för att minska
arbetslösheten.
Här finns möjligheten
att gå från ord till handling
och därmed hjälpa arbetslösa till meningsfulla jobb
och samtidigt få trädgårdssektorn att blomstra.

Henric Lagercrantz,
Skogs- och
lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF

Göran Andersson,
Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF

Gunilla Nordberg,
Gröna näringens riksorganisation, GRO

och
Maria Lundvall,
Svensk djursjukvård, SvDv

Miljöpartiet väljer att se möjligheterna
Den industri Carl B Hamil-

ton (FP) säger sig värna i
debattartikeln i Kuriren den
7 augusti gynnas inte av
Alliansregeringens passiva
politik. Jobben och Sveriges
konkurrenskraft stärks av
satsningar på förnybar
energi, energieffektivisering och åtgärder för att
minska klimatutsläppen.
Att vara klimatsmart är
i dag en konkurrensfördel.
Ett av de vägande skälen till
att Facebook valde att etablera sig i Luleå var tillgången till miljövänlig el från
Luleälven och möjligheten
att nyttja naturlig kyla.
För att Sverige ska ha till-

gång till el även när dagens
gamla kärnkraft stängs
ner av åldersskäl måste en
ansvarstagande regering ha
en plan för successiv övergång till ny elproduktion.
Att som regeringen blunda
för att kärnkraften är gam-

mal och att det är hög tid
för beslut om ny elproduktion riskerar ställa Sverige
inför elbrist vilket skulle
drabba industrin och hushållen.
Förra året hade Sverige

ett elöverskott på tio TWh
(terawattimmar) och de två
äldsta reaktorerna, O1 och
O2, levererade tillsammans
endast 2,2 TWh. Det finns
därmed utrymme för en
ansvarsfull nedstängning
av två reaktorer utan att det
skulle märkas i elsystemet.
Att energieffektivisera
och därmed minska energianvändningen är både det
billigaste och miljövänligaste sättet.
Den statliga utredningen
”Vägen till ett energieffektivare Sverige” kom 2008
fram till att Sverige har en
energieffektiviseringspotential på 40 TWh, med
dagens teknik och med

lönsamma åtgärder. Det är
mer än hälften av vad kärnkraften producerar som
inte skulle behövas.
Alliansen har under sin

tid vid makten varit anmärkningsvärt passiv trots
denna slutsats och har inte
sett till att det lönar sig
tillräckligt att effektivisera
inom svensk industri. Miljöpartiet har stark tilltro till
industrisektorns vilja och
förmåga att ställa om och vi
kommer att ge långsiktiga
incitament att göra så efter
valet i höst.
Hamilton citerar i sin
artikel en intervju i Dagens
Industri. ”Åsa Romson är
inte jätteglad i att svenska
värdefulla träråvaror görs
till blöjor och näsdukar och
att vi exporterar pappersmassa.” Men han väljer att
klippa bort slutet på citatet
som lyder ”Jag tycker nog
vi kan klättra i förädlings-

för aktiviteter utanför
hemmet och Försäkringskassan, som kan ersätta
kostnader på grund av
funktionshinder, uppger
att det är kommunens
uppgift att verka för goda
levnadsförhållanden.
Många kommuner har
på senare år lyssnat mindre på de berörda än på de
välbetalda konsulter som
anser att gruppbostad och
daglig sysselsättning är
allt som behövs för goda
levnadsvillkor.

kedjan”. I samma intervju
pekar Åsa Romson även
på möjligheten att ersätta
plastmaterial med produkter av träråvara. Det handlar
om utveckling.
Tiderna förändras. Det har

de alltid gjort och de länder
som har förmågan att förändras i takt med tiden är
också de som kommer stå
starkast när förändringens
vindar blåser.
I dag är situationen
förändrad och den som
klamrar sig fast vid omoderna tekniker och gamla
sanningar står oförberedd
inför de utmaningar som vi
i Sverige inte kontrollerar
eller styr över. Miljöpartiet
väljer att se möjligheterna
i att möta de utmaningar vi
står inför.

Annika Eriksson,

riksdagskandidat (MP) Norrbotten

Lise Nordin,
riksdagsledamot (MP)

Regeringen har nu sent

omsider gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka hur kommunernas
och de rättsliga instansernas beslut om bland
annat ledsagning stämmer överens med målsättningen i LSS – lagen om
stöd och service för funktionshindrade.
Vore det inte dags att
kommunen, med samma
frågeställning, gör en utvärdering av hur det gått
för dem som mist sina
kontaktpersoner?

Oroliga över försämrade
levnadsvillkor

Övriga svenskar
kör vettigare
Norrbottens län har år

efter år skrämmande
höga dödstal i landsvägstrafiken. Under 2013 omkom 17 personer i vårt län
i trafikolyckor.
Det är en väldigt hög
siffra i förhållande till
folkmängden. Om riksgenomsnittet vore lika högt
skulle över 600 svenskar
ha blivit trafikdödade förra året. I själva verket var
det 260. Flera hundra liv
räddades således genom
att övriga svenskar kör på
ett vettigare sätt än vad vi
gör här uppe.
Norrbotten har sju dödade per 100.000 invånare. Stockholm och Malmö
har 1,2, Kronoberg 1,7.
Tja, man kanske skulle
flytta nedåt landet till säkrare marker.
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