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Det är vi som 
gör extensions
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Äkta extensions från Toupema Belgal för Dig som 
vill ha längre och tjockare hår eller färgförändringar. 

För rådgivning och konsultation prata med 
Annika eller Jennie så 
hjälper de Dig.

Har Ni frågor kring detta så är Ni 
välkomna att kontakta oss. Ni når oss 
på 0303-74 88 93. /Annika & Jennie

ALE. I fjol tog Ale 
kommun emot fyra 
flyktingar. 

Det är inte ens en 
femtedel av vad som 
står i överrenskommel-
sen med Länsstyrelsen.

Genom det nya 
avtalet som kommun-
fullmäktige godkänt 
kommer man troligtvis 
att komma närmare 
ambitionen att ta emot 
30 personer.

Ale kommun har sedan flera 
år tillbaka avtal med staten 
om mottagande av flyktingar 
och andra skyddsbehövande. 

I höstas sa Länsstyrelsen upp 
avtalet för omförhandling. 
Förslaget som godkändes i 
kommunfullmäktige förra 
måndagen innebär att man 
precis som tidigare åtar sig 
att ta emot 30 personer, men 
med vissa betydande skillna-
der.

Ale kommun har tidiga-
re varit en kommun där flyk-
tingar bosatt sig på eget ini-
tiativ, men framför allt bris-
ten på lediga bostäder har 
gjort att denna inflyttning 
har minskat drastiskt. Från 
att 2008 ha fyllt hela kvoten 
på 30 personer halverades 
antalet till året efter, för att 
landa på endast fyra stycken 

både 2010 och 2011. 
För att kunna fullfölja sitt 

åtagande om 30 personer per 
år ingår det nu i avtalet att ca 
25 personer beräknas anvi-
sas plats genom Arbetsför-
medlingen eller Migrations-
verket. 

– Det gör att vi garanterat 
kommer att ta emot fler än 
fyra personer i år, det är vår 
uppgift att göra det. De res-
terande fem räknar man med 
eventuellt bosätter sig här på 
eget initiativ, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale, och fort-
sätter:

– Det viktigaste är att lösa 
bostadsfrågan och vi samar-
betar med Alebyggen för att 
kunna säkerställa boende åt 
flyktingar. 

Kommunen får statlig er-
sättning för mottagarkost-
nader och försörjningskost-
nader initialt. Detta sker 
under de två första månader-
na medan man utreder eta-
bleringsplanen. Därefter får 
man etableringsersättning 
från Arbetsförmedlingen. 

SD motsatte sig
Det var en nästintill enhällig 

majoritet som stod bakom 
beslutet att kommunfullmäk-
tige skulle godkänna det nya 
avtalsförslaget.  Sverigede-
mokraterna var ensamma om 
att motsätta sig.

– Det är en stor föränd-
ring. Det finns inga bostä-
der, trycket ökar mer och mer 
och vi har inte förutsättning-
arna. Det måste man titta på 
innan. Vi har inte heller till-

räckligt med jobb åt ungdo-
marna, säger Robert Jans-
son, ordförande för SD i Ale. 

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S), som i frågan var 
tydlig i talarstolen menar att 
det handlar om människosyn. 

– Man måste utgå från 
varje människas rätt till att 
skydda sitt liv och sin hälsa, 
vi kan inte villkora med det 
skyddsbehovet. Dessutom 

hade vi aldrig klarat oss utan 
arbetskraftsinvandringen. Jag 
tycker att SD:s argumenta-
tion är oansvarig. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ETABLERING AV NYANLÄNDA
Enligt lagen om etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända, som trädde 
i kraft 1 december 2010, ges Arbets-
förmedlingen det samordnande 
ansvaret för etableringsinsatserna. 
Tillsammans med den nyanlände 
och i samverkan med berörda kom-
muner, myndigheter, företag och 
organisationer upprättar man en 
etableringsplan. Personen informe-
ras om var i landet förutsättningar 

för arbete är goda baserat på hans 
eller hennes bakgrund.
Den nya lagen omfattar nyanlända 
som har fyllt 20 men inte 65 och 
som har uppehållstillstånd som 
flykting, kvotflykting, skyddsbehö-
vande eller anhöriga till dessa. Även 
nyanlända som fyllt 18 men inte 20 
omfattas. 

Källa: Arbetsförmedlingen

– Nu räknar Ale kommun med att 
ta emot fler personer

Ny situation. Genom ändrade avtal med Länsstyrelsen räknar Ale kommun med att ta emot 
fler nyanlända.

Nytt avtal om flyktingmottagandeNytt avtal om flyktingmottagande

12 MARS KL 18.30
ALE GYMNASIUM

FRI ENTRÉ
Arr: Vänsterpartiet i Ale, Socialdemokraterna i Ale, Miljöpartiet i Ale

och ABF Sydvästra Götaland
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Filmvisning 
Filmen om Lundin Petroleum och Carl Bildt
av Maj Wechselmann som presenterar filmen 

och svarar på frågor efteråt.


