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Samtalade. Stefan Löfven (S) i samspråk
med Ursula Hass, rektor för Blekinge
Tekniska Högskola.

Löfven positiv efter besöket
Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande, kom på blixtbesök till
Karlskrona i går – och var mycket positiv efter att ha gästat bland annat
kabeltillverkaren ABB och Blekinge tekniska högskola.

–?Det är så här vi vill ha det, sade den tidigare Metallordföranden.
Han hade då precis fått en genomgång av ABB:s platschef Alexander Kars
som berättat om företagets expansionsplaner och behov av arbetskraft.
Stefan Löfven syftade främst på projektet som gjort att unga arbetslösa
fått jobb på ABB. Men han framhöll också att det är viktigt att företag
ligger i framkant för att kunna hävda sig på marknaden.
Utbildningsnivån måste höjas generellt, enligt Löfven, som ville vika
budgetpengar till detta.
–?De som inte har det måste få gymnasiekompetens.
På högskolan fick Stefan Löfven höra hur unga forskare samarbetar med privata företag och hur näringsliv och högskola
har nära kontakter.
Socialdemokraterna vill enligt Löfven satsa mer på de regionala högskolorna än den borgerliga regeringen.
–?Regeringen har dragit ner. Vi vill ha 8 700 fler platser, säger Löfven.
Ursula Hass, rektor på Blekinge Tekniska Högskola, talade om de ibland hårda villkoren för de mindre högskolorna.
Fredrik Reinfeldt (M) har inte varit på besök på BTH, enligt rektorn.
–?Men vi kanske skulle bjuda in honom också.
Carolina Villamil Velasquez är ung industriformgivare från Colombia och har gått masterutbildningen på högskolan med
inriktning på hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Hon berättade för partiledaren om sitt samarbete med företaget
Dynapac. Hon visade en modell av en fjärstyrd trumla, kanske en ny, framtida produkt.
Löfven kommenterade också de goda opinionssiffrorna för socialdemokraterna.
–?Man får inte bli högmodig, säger han och påpekar att det inte är förrän på valdagen som det avgörs vem som ska styra
landet.

Ulf Mårtensson
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