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STOCKHOLM Arbetsförmedlingen spår att sex procent
kommer att vara arbetslösa
vid årets slut i Stockholms län.
Tidigare hade man beräknat
att arbetslösheten skulle ligga
på 5,8 procent.
Färre beräknas vara arbetslösa i år än 2014, men minskningen är inte lika stor som
man trott. Antalet arbetslösa
väntas minska med 1 000
personer under 2015.
Yrken som efterfrågas är
bland annat byggnadsingenjörer, förskollärare,
sjuksköterskor och kockar.

CANCER KAN
UPPTÄCKAS
VIA MOBILEN
STOCKHOLM En mobilapp
ska korta ner väntetiderna för
patienter i Stockholm. Patienter som söker för misstänkt
hudförändring vid en vårdcentral kan nu bli fotograferade
med en smartphone.
Därefter laddas bilden till en
databas. En hudcancerspecialist får tillgång till bilderna, tar
del av bakgrundsinformationen, granskar fallet och skriver
ett utlåtande. Inom en vecka
ska patienten ha informerats
om svaret och planen för den
fortsatta vården.

Tack vare Stellan kan
900 Järfällabarn simma
Att lära sig simma ska
inte kosta pengar, tyckte
Stellan Lindqvist. Han
och vännerna i simklubben H2O startade därför
en gratis simskola. Nu
har 900 barn gått utbildningen i Järfälla.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är drunkning den vanligaste dödsorsaken
för barn under sex år. Barn med
utomeuropeiskt ursprung är överrepresenterade. Siffrorna fick
Stellan Lindqvist och vännerna i
simklubben
H2O,
från Östermalm, att
reagera.
– Vi har simmat i
50 år och det är en
stor del av våra liv.
Vi kom på att alla
Stellan
faktiskt inte kan
Lindqvist.
simma. Det motiverade oss att göra en god gärning,
säger han.
För fem år sedan inledde klubben en insamling för att öka simkunnigheten i Stockholms förorter. Strax därefter lanserade de
sina första simskolor för barn, en
i Järfälla och en i Tensta. Sedan

Stockholm är
sämst i landet
◗ Var fjärde stockholmare mellan 4 och 17 år är inte simkunnig, enligt Trygg-Hansas undersökning.
◗ I Stockholms stad klarade
inte 875 elever i årskurs 6–9
simkunskapskraven i fjol.
◗ Det gör Stockholms barn till
Sveriges sämsta simmare.

innebär att simskolan kan fortsätta även i höst.
900 barn har fått chansen att lära sig simma.

dess har runt 900 barn i Järfälla
slutfört utbildningen.
– Det är fantastiskt vilket gensvar vi fått. Redan nu är det flera skolor som står på kö för att få
vara med, säger Stellan Lindqvist.
Jakobsbergs simhall går i årskurs tre och
har ofta mycket dålig vattenvana.
– I vissa klasser är det 20 av 25
som inte kan simma. Vissa har aldrig satt sin fot i vatten, säger Malin Bengtsson, simlärare i Järfälla

BARNEN SOM KOMMER TILL
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simsällskap som leder flera barngrupper i veckan.
En gång i veckan får barnen undervisning av två simlärare, i allt
från att doppa huvudet till att simma ryggsim på djupt vatten.
– Över hälften klarar av att simma 75 meter efter att terminen är
klar. Det är fantastiskt att se stoltheten hos de barn som äntligen
kan tackas av och kalla sig simkunniga, säger Malin Bengtsson.
Sedan i januari sponsras projektet av energibolaget Eon. Det

det
krävs fler kommunala satsningar
för att få i gång simkunnigheten
bland unga.
– Många barn har inte med sig
simkunnigheten hemifrån. Det
innebär att de inte kan följa med
sina kompisar och bada på somrarna, och i slutändan leder det
till sämre integration. Det borde
vara det offentliga som står för
detta, alla har inte råd att sätta
sina barn i privat simskola.

STELLAN LINDQVIST TROR ATT

● IDA PERSSON
ida.persson@mitti.se
tel 550 551 21

vinter.

Fler arbetslösa
än beräknat
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MIDSOMMARÖPPET
I �JAKOBSBERGSCENTRUM
Midsommarafton 19 juni 10-14 | Midsommardagen 20 juni stängt | Söndag 21 juni 11-17
För butiker med avvikande öppettider, se www.jakobsbergscentrum.se
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