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TRÄNGSELSKATT 
GÖTEBORG

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i 

Göteborg. Syftet är att öka framkomlig-

heten i Göteborgs stad, förbättra miljön 

och bidra till att finansiera infrastruktur-

satsningarna i Västsvenska paketet.

Mer information om trängselskatt 

hittar du på www.transportstyrelsen.se.

Du kan också kontakta kundtjänst för 

trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Från och med juni månad kommer Trafikverket och 

Transportstyrelsen att påbörja arbetet med att bygga 

betalstationer för trängselskatter på olika platser runt 

om i Göteborg. Arbetet beräknas vara klart under hös-

ten. Under den tid då betalstationerna uppförs kan vissa 

störningar förekomma lokalt på de platser där arbetet 

pågår. 

Varje passage genom betalstationerna i Göteborg kom-

mer att kosta 8, 13 eller 18 kronor beroende på tid-

punkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 

kronor. Bilar som passerar flera betalstationer inom 60 

minuter beskattas bara en gång. Man betalar då för 

passagen med det högsta beloppet.

Trängselskatt kommer att tas ut måndag till fredag mel-

lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att tas ut lörda-

gar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. 
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ALE. Möjligheten för 
elever att gå från lek-
tioner för att lära sig 
spela ett instrument 
ses över i kommunen. 

Grundskolan har i 
samarbete med kul-
turskolan påbörjat en 
översyn för att hitta 
smidigare lösningar, 
men det handlar inte 
om att ta bort musik-
undervisningen från 
dagtid.

I alla år har elever fått dispens 
att gå ifrån lektionen för att 
genom musikskolan lära sig 
spela gitarr, piano, fiol eller 
ett annat instrument. 

Ökade krav på målupp-
fyllelse i grundskolan gör att 
man nu ser över hur man kan 
schemalägga så att inte skol-
undervisningen störs.

– Det är en översyn som 
borde gjorts för länge sedan. 
I takt med att kraven höjs från 

statsmakten och kommunpo-
litiker måste vi se över tiden, 
vilket vi gör i samråd med 
kulturskolan, säger Peter 
Madsen, verksamhetschef 
grundskolan.

Processen ligger precis i 
startgroparna och inga beslut 
kommer att tas förrän tidigast 
i januari. 

I torsdags hölls ett infor-
mationsmöte med kultursko-
lans personal och verksam-
hetschefen för grundskolan, 
där en del frågetecken räta-
des ut. 

Flera av musikpedagoger-
na kände att de inte fått alla 
korten på bordet och lösa 
rykten skapade oro. 

– En del hade till exempel 
hört från rektorn att det inte 
är någon idé att sätta sche-
man inför hösten eftersom 
det ändå inte kommer att vara 
någon musikundervisning på 
dagtid. Informationen halta-
de och ledningen har erkänt 

att man hade kunnat vara tyd-
ligare. Men nu när vi vet mer 
tycker jag att det känns bra, 
mycket av arbetet med att 
göra smidigare scheman görs 
redan idag. Tar man däremot 
beslut om att inte vara kvar på 
skoltid alls, då är det en helt 
annan sak, säger musikpeda-
gogen Martin Fernandez.

Det man jobbar med är att 
hitta fler tider på raster och 
i anslutning till att skolan 
slutar, allt för att det ska bli så 
bra som möjligt för eleverna. 

Det menar kulturchefen 
Michael Svensson. 

– Vi jobbar inom samma 
sektor och försöker gemen-
samt hitta sätt att förfina in-
strumenten och schemalägga 
musikundervisningen på ett 
bättre sätt. Vi är stolta över 
vår kulturskola och grund-
skolan uppskattar fenomenet 
som en viktig del i målupp-
fyllelsen. 

JOHANNA ROOS

ALE. Hittills i år har Ale 
kommun tagit emot nio 
flyktingar. 

Det är mer än dubbelt 
så många som under 
hela 2011. 

Genom nya avtal med 
Länsstyrelsen kommer 
man sannolikt att 
uppnå ambitionen om 
att ta emot omkring 30 
personer.

– Vi planerar även bosätt-
ning för ytterligare en familj 
nu under juli, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstödet i Ale. 

Det nya avtalet innebär 
att kommunerna ansvarar för 
att ta fram så många bostä-
der som avtalet avser, vilket i 
Ales fall är 25 per år. De res-
terande fem räknar man med 
eventuellt bosätter sig i kom-
munen på eget initiativ. 

Anledningen till att Ale 
de senaste två åren inte tagit 
emot ens en femtedel av det 
som var avtalat är att man 
tidigare enbart haft flyk-
tingar som bosatt sig på eget 
bevåg. Konkurrensen på 

bostadsmarknaden gjorde att 
mycket få fick bostad.

Anpassade bostäder
– Att få loss bostäder är inte 
det lättaste, därför hör vi 
själva av oss till bosättnings-
enheten när vi har något. 
Utifrån bostaden tar man 
sedan fram förslag på perso-
ner som skulle ha möjlighet 
att flytta in. Det är viktigt att 
bostaden är anpassad efter 
deras behov. Ibland händer 
det att familjer tackar nej till 

erbjudandet och då får man 
börja om, säger Magnus Bill-
borg.

Man har nära kontakt med 
Alebyggen och var någon-
stans i kommunen flyktingar 
erbjuds boende styrs av vad 
som blir ledigt.

Kommunen bedömer att 
man kommer att kunna ta 
emot enligt det löpande avta-
let som innebär 30 personer 
varje år. 

JOHANNA ROOS

Ale håller flyktingavtal
– Beräknas ta emot 30 nyanlända under 2012

Faksimil från Alekuriren v 10 2012

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

Musikundervisning ses över
– Samarbete mellan grundskolan och kulturskolan

Schemaläggningen av musikundervisningen på dagtid ska ses över för att inte störa lektio-
nerna.


