
NÖDINGE. Antalet 
ensamkommande flyk-
tingbarn ökar.

Intresset för att göra 
en insats är förhållan-
devis svagt i landets 
kommuner.

Ale är ett undantag, 
vilket gladde migra-
tionsminister Tobias 
Billström (M) som 
gjorde en hastig visit i 
måndags.

Sedan 2006 har antalet en-
samkommande flyktingbarn 
tredubblats. Regeringen vill 
att ansvaret fördelas mellan 
landets kommuner, men en 
tredjedel vägrar fortfaran-
de att ställa upp och erbju-
da plats.

– Det gör att belastning 
blir särskilt stor på de kom-
muner som barnen först an-
länder till. Får vi inte ett 
bättre solidariskt ansvarsta-
gande från landets kommu-
ner får vi överväga lagstift-
ning, tvång helt enkelt, sa 
migrationsminister Tobias 
Billström kritiskt.

Han var på bättre humör 
efter att ha lyssnat till Ale 
kommuns arbete med en-
samkommande flyktingbarn. 

– Kan vi göra mer, ska vi 
självfallet göra det. Landets 

kommuner måste hjälpas åt 
i svåra frågor, sa kommunal-
råd Mikael Berglund (M) 
och menade att en fördubb-
ling från fem barn per år till 
tio borde vara rimligt.

– Det är den här typen av 
goda exempel och föredömen 
som vi behöver ta del av. Det 
kan inspirera andra kommu-
ner, ansåg Tobias Billström.

I Ale är samtliga partier i 
Kommunstyrelsen överens 
om att starta en utredning 
kring hur kommunen ska 
kunna ta emot fler flykting-
barn. Rapporten ska vara klar 
till hösten.

– Ett sätt för att kunna ta 
hand om fler är kanske att vi 
samverkar med andra kom-
muner, funderade Mikael 
Berglund.

Migrationsminister Bill-
ström är förvånad över att så 
många kommuner fortfaran-
de är skeptiska till att hjälpa 
till.

– Dels är ersättningen från 
staten generös dels är denna 
målgrupp den lättaste att in-
tegrera i samhället. De är 
ofta väldigt motiverade, lär 
sig språket snabbt och nyfi-
ken på att lära nytt.

Just nu är många på flykt 
från Afghanistan och Soma-
lia. Antalet ensamkommande 

flyktingbarn är i år beräknat 
till 2400 och det ska förhopp-
ningsvis gälla även för 2012.
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Regionpolitiker från Nödinge
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Attraktiv gård
Ale Kilanda-Heden 1:2
Mångsidig lantgård belägen
ca 1 mil sydöst om Älvängen.
Totalrenoverat, modernt inrett
bostadshus. Förutsättningar
för djurhållning och verk-
samhet. Bra jaktmöjligheter.
28 ha varav 10 ha åker, 15
ha skog. Ca 2 600 m³sk.

Fastighetsbeskrivning erhålles via Internet:
www.lrfkonsult.se eller via telefon 031-778 32 59

Mikael Axelsson
fastighetsmäklare, LRF Konsult,
Göteborg
tel 031-778 32 60

Förtidsröstningen är igång

Regionpolitikerna Jim Aleberg (S) och Jarl Karlsson (S) 
valde att förtidsrösta på Medborgarkontoret i Nödinge. Nu går det bra att förtids-

rösta. På fem platser i Ale 
kommun kan medborgare 
som senast på valdagen 15 maj 
fyller 18 år rösta. I Skepplanda 
är det biblioteket som gäller, 
i Älvängen foajén i Smyrna-
kyrkan, i Alafors Medborgar-
huset, i Nödinge Medborgar-
kontoret och i Surte är det 
också biblioteket.

Information om öppettider 
hittar du på valmyndighetens 
sida, www.val.se eller på kom-
munens hemsida ale.se.

Om du är sjuk, funktions-
hindrad eller gammal och inte 
själv kan ta dig till din vallokal 
kan du rösta med bud. Bud-
rösten har ett särskilt ytterku-
vert som finns i röstningslo-
kalerna och hos Valmyndig-
heten. Ytterkuvertet ska skri-
vas på av väljaren själv,, budet 
och ett vittne.

Tänker du rösta på valda-
gen, söndag 15 maj, hittar du 
på vallokalen på ditt röstkort. 
Har du tappat bort ditt röst-
kort kan du ringa till kommu-
nen och därigenom få reda på 
vilken vallokal som gäller för 
dig.

Migrationsminister Tobias Billström gästade tillsammans med riksdagsman Mikael Cederbratt (M) Ale kommun och kommun-
styrelsens ordförande Mikael Berglund (M) tog emot.
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Minister Billström gav Ale berömMinister Billström gav Ale beröm
– Vill dubbla mottagandet av antalet 
ensamkommande flyktingbarn


