
För Sveriges  
framtids välfärd
n Folkpartiet i Piteå är positivt till ökad in-
vandring till kommunen för att kunna bidra 
till Sveriges starka ekonomiska utveckling 
och konkurrenskraft mot omvärlden. Fokus 
ligger på individen, arbete och kunskaper i 
svenska. Nya invånare ska snabbt få skräd-
darsydda insatser för arbete och språk.

Folkpartiet Piteå vill erbjuda invand-
rare ett utvecklingspaket som innehåller 
svenskstudier och yrkesutbildning som ge-
nomförs parallellt. Omgående genomförs 
en komplett kompetensanalys som skall ut-
mynna i en etableringsplan gällande 24 må-
nader. För att öka möjligheten till arbete ef-
ter utbildning ska mentorer från offentliga 
sektorn och privata näringslivet utses. Detta 
underlättar att kunna erbjuda praktikplat-
ser och som utvecklar det svenska språket. 
I utvecklingspaketet ska även boskola, sam-
hällsorientering på hemspråket, validering, 
instegsjobb, lärlingsutbildning ingå. Med 
boskola får man veta vilka regler som gäller 
när man hyr sin bostad.

Exempel på genomtänkt kommunplace-
ring. Arvidsjaur kommun kommunplacera-
de 2013, tre kvinnor från Eritrea som hade 
erfarenhet från vård i sitt hemland. Kom-
munen erbjöd kvinnorna SFI studier till D-
nivå. Möblerad bostad. Utbildning till un-
dersköterska enligt svenska normer. Praktik 
och anställning efter genomförd utbildning. 
Arvidsjaurs kommun har brist på underskö-
terskor. Från och med den 1 april så får in-
vandraren etableringsersättning när perso-
nen blir kommunplacerad och gäller under 
två år. Det är upp till kommunerna att se 
möjligheterna och arbeta målinriktat. 

Exempel på utvecklingspaket. Inten-
sivsvenska för akademiker vänder sig till 
nyanlända akademiker med minst treårig 
högskole-/universitetsexamen, goda kun-
skaper i engelska. Kurserna har som mål 
att erbjuda intensiva och relevanta studier 
i svenska språket med sikte på att förkorta 
deltagarens väg till kvalificerat arbete inom 
sitt yrkesområde. Exempel på yrkesområ-
den: pedagoger, ingenjörer, ekonomer, ju-

rister, personalvetare, systemvetare, sam-
hällsvetare med flera.

Svenska för yrkesutbildade. Syftet är 
att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens. 
Kurserna utgör en skräddarsydd väg genom 
systemet och samlar alla pusselbitar som 
krävs för att deltagarna så snart som möjligt 
ska få börja arbeta inom sitt yrkesområde. 
Exempel på yrkesområden: Lastbilschauf-
förer, företagare, hantverkare, bussförare, 
medicinsk personal med flera.

Språkträning för dem med kort utbild-
ning. Språkundervisning på svenska med 
stöd på modersmålet riktat mot praktiskt 
samhälls- och arbetsliv. En utbildning för 
att personerna bättre ska tillgodogöra sig 
språkundervisningen och även komma när-
mare arbetsmarknaden. Heldagsaktiviteter 
för målgruppen fem dagar i veckan. Stöd på 
modersmålet är en hörnsten i modellen för 
att stärka och fördjupa kunskaperna i det 
svenska språket.

Framgångsfaktorer. Praktik är avgöran-
de, både för arbetsgivare och för den arbets-
sökande. Den ger möjlighet att öva språket 
och samtidigt knyta kontakter. Arbetsgiva-
re får en möjlighet att validera utländsk ut-
bildning och erfarenhet. Väl utfört urval av 
studerande för att hitta rätt yrkeserfarenhet 
och motivation. En överskådlig utbildning 
med tydligt, konkret mål – ljuset i slutet av 
tunneln är synligt. Hög studietakt – ger fo-
kus på studierna och motiverar de som stu-
derar. Professionell studiemiljö, nära kon-
takt med arbetsplatser och yrket. Språkstöd 
i samverkan med yrkeslärarna. 

En bra arbetsmarknad – det finns jobb. 
Heldagsundervisning, kortutbildade bör ha 
rätt till heldagsundervisning då deras skol-
kunskaper från hemlandet är mycket be-
gränsade. Innehåll förutom svenska, mate-
matik, hälsoundervisning med mera. ”Tänk 
om” Folkpartiet fick bestämma, det skulle 
göra skillnad!

Göran Stenlund
Folkpartiet

Socialliberal Arnemark

Kris i trädgårdsbranschen
n För många unga har höstterminens gym-
nasieutbildningar 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 natur-
bruksutbildningar. I tider av hög arbetslös-
het 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 verksamhe-
ter som parkarbete, och skötsel av andra 
gröna rum och vackra miljöer. Totalt om-
sätter sektorn cirka 26 miljarder kronor och 
innebär 36 000 jobb inom Svenska kyrkan, 
och i landets kommuner och privata verk-
samheter. Branschen står nu inför en rejäl 
generationsväxling och efterfrågan på ut-
bildad 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 trädgårdsutbild-
ningar och 2015 beräknas bara 50 elever ut-
examineras – i hela landet. 

För att klara branschens tillväxt och skapa 
fler jobb krävs det att fler ungdomar utbil-
das inom sektorn. Det måste göras tydligt 
att det går bra att komplettera naturbruks-
utbildningen 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 dess-
utom bli bättre på att informera om förde-
larna att utbilda sig inom de gröna näring-
arna. 

Ansvariga politiker pratar ofta om vikten 
av rätt matchning för att minska arbetslös-
heten. Här finns möjligheten att gå från ord 
till handling och därmed hjälpa arbetslösa 
till meningsfulla jobb och samtidigt få träd-
gårdssektorn att blomstra.

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

Henric Lagercrantz
Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF

Göran Andersson
Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF

Gunilla Nordberg
Gröna näringens riksorganisation, GRO

Maria Lundvall
Svensk Djursjukvård, SvDv

Vad ska vi 
hitte på?
Hitta evenemang & aktiviteter på www.gotland.net

Hur mycket 
pengar 
har du låst 
in i förrådet 
i onödan? 

Dags att sälja?

Så här enkelt säljer 
du dina prylar med 
Lokus köp och sälj:

1. Du kan lägga in din 
 annons dygnet runt.

2. Med annons i  
 tidningen och på  
 Lokus.se når du  
 fler köpare.

3. Har du en bild på 
 dina saker i annonsen
 säljer du snabbare. 

4. Gå in på lokus.se  
 och boka din annons.

FLER MÖTESPLATSER
FÖR UNGDOMAR

Martin Åström Sjukvårdspartiets
ordförande i ungdomssektionen.
Nr 2 på kommunlistan

Det är viktigt med
olika verksamheter
riktade mot barn och
unga

Tel 0921-51540 • www.sjukvardspartiet.nu

TI
LL

BE
H

Ö
R

–
M

O
TO

RC
YK

LA
R

–
M

O
PE

D
ER

–
RE

SE
RV

D
EL

A
R TILLBEH

Ö
R

–
M

O
TO

RCYK
LA

R
–

M
O

PED
ER

–
RESERV

D
ELA

R

PITEÅ MC &
MOTOR AB
NYGATAN 40 • PITEÅ
Telefon 0911-910 40
www.piteamc.se

STÄNGT
för
INVENTE-
RING
30 aug - 7 sept.
TELEFONEN
svarar vi
Vardagar 16.oo-18.oo

Yrkesvägen 36, Bergsviken
0911-310 50 • thomsons.se

nya spännande grepp

ÖPPET HUS
6 september
kl. 09.00 – 13.00
Workshops och gratis
träning under hela dagen

Fina erbjudanden

Läs mer på thomsons.se

Välkommen!

Under hösten tar

Öppet: Mån-fre 9-20 Lör-Sön 9-18
Priserna gäller t.o.m. 31/8.

ROKNÄS – Tel. 0911-24 00 45

Klipp!
Fläskkotlett

Svensk

Läsk
ICA 1,5 lit

Max 2 köp/hushåll

Kaffe
ICA, 500 g

max 2 köp/hushåll

FREDAGSMYS!
Klipp! Nacho-,
tortillachips

200g.
max 2 köp/hushåll

Måndag 1/9
inventerar vi på
morgonen och

öppnar kl 12.00.

44:-
2 för

39:-
kgköp/hu

149:-kg

Patron-
skinka
Rökt, kokt.
Piteortens.

15:-
2 för

Gurka
Svensk. 300-500 g

5:-kg

Isbergs-
sallad
Svensk

10:-
2 för

Riven Ost
ICA, 150g (ej matlagningsost)

10:-st

5:-st

+pant
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