
ALAFORS. Det var högt 
tonläge i fullmäktige i 
måndags kväll.

Riktigt fränt blev det 
när ensamkommande 
fl ykting barn debatte-
rades.

Jan A Pressfeldt 
(AD) och Rune Karlsson 
(SD) gick inte på övriga 
partiers linje.

Ale kommun har haft ett 
avtal med Migrationsverket 
som gick ut i februari om 
att ta emot fem ensamkom-
mande barn under ett år. Då 
behovet är stort har Ale utrett 
möjligheten att utöka mot-
tagandet. Kommunstyrelsen 

föreslog därför fullmäktige 
att besluta om att inreda ett 
särskilt boende med plats för 
åtta barn. Jan A Pressfeldt 
(AD) och Rune Karlsson (SD) 
uttryckte till skillnad från 
övriga ledamöter kritik mot 
förslaget.

– Vi har en flyktingpoli-
tik i Sverige som är bankrutt. 
Det krävs nya tag. Vi kan inte 
fortsätta att bara ta emot. Våra 
egna barn har inga lägenheter, 
de får bo kvar hemma tills de 
är 30 år. Arbetskraftinvand-
ring är en sak, men inte det 
här passiva mottagandet där 
det inte ens ställs krav på att de 
måste arbeta. Det har vi inte 
råd med, sa Jan A Pressfeldt 
som fick kraftigt mothugg.

– Du tror väl inte på fullaste 
allvar att dessa barn kommer 
hit frivilligt? De är på flykt. 
Inte råd? Det är klart att vi 
har. Vi gör ingen skillnad på 
barn och barn. Jag tycker det 
är anmärkningsvärt att höra 
Jan A Pressfeldt tala om sin 
syn på flyktingbarn, inte minst 
med tanke på att Alliansen 
trots detta har valt att samar-

beta med honom, röt Paula 
Örn (S).

Den repliken ogillades av 
Aledemokraternas Ingela 
Nordhall.

– Vi är sex ledamöter i 
vårt parti och Jans uppfatt-
ning behöver inte delas av oss 
andra. Vi får tycka fritt.

Pressfeldt deltog inte i 
beslutet, medan Rune Karls-
son (SD) yrkade på avslag.

– Det måste bli ett stopp 
på anhöriginvandringen. Om 
ett ensamkommande flyk-
tingbarn kommer är ju en sak, 
men hela släkten följer ju i 
regel efter.

Det reagerade Mikael 
Berglund (M) på.

– Om vi lyckas hjälpa ett 
barn att återse sina föräldrar 
som de tvingats bort från så är 
väl det helt fantastiskt.

Fullmäktige röstade enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Dessutom beslutades att Ale 
kommun ska utreda kostna-
derna för att anlägga en frii-
drottsanlägging vid Jennylund 
i Bohus.
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I oktober 2011 drog projek-
tet igång på Lärcentrum i 
Lilla Edet och skall nu avslu-
tas i Foligno, Italien. 

Projektet i sin helhet 
handlar om utbyte med 
andra länder i syfte att 

utveckla vuxnas lärande. Det 
ska utmynna i att ge nyttiga 
och utvecklande reflektioner 
över den egna verksamheten, 
engagera elever och lärare, 
ge nya insikter om utbild-
ningsmiljöer och skapa nya 

sätt att undervisa.   
Under den här veckan 

ska lärare från Lärcentrum, 
Mattias Göransson och 
Anna Hultberg, samt två 
elever resa till Foligno i Ita-
lien på en avslutningsträff. 
Det kommer bland annat 
hållas workshops, studiebe-
sök, diskussioner där man 
”knyter ihop” projektet och 
utbytet man haft under pro-
jekttiden.

I projektet, som pågår 
fram till juni 2013, deltar 
skolor från Sverige, Italien, 
Turkiet, Tyskland, Finland 
och England.

❐❐❐

Mattias Göransson, lärare på Lärcentrum Vuxenutbildning i Lilla Edet.

– Projekt avslutas med träff i Italien

Nya insikter omNya insikter om
utbildningsmiljöerutbildningsmiljöer

LILLA EDET. Att få in ett internationellt perspektiv 
i undervisningen innebär en möjlighet till utveck-
ling. 

Lärcentrum Vuxenutbildning har initierat ett 
internationellt projekt kallat ”Entrepreneurial 
learning in adult education” (Entreprenöriellt 
lärande). 

Aktiviteter i projektet har syftat till att utbyta 
erfarenheter, få nya kunskaper och samarbeta 
med kollegor i andra delar av Europa. 
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Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

30% 

ALLT SKA BORT

PÅ ALLT

BUTIKEN 
UPPHÖR

I förra veckans tidning 
berättade vi om att barn-
grupperna i förskolan 
fortfarande är för stora. 

Tyvärr smög det sig in 
två fel: Elena Fridfelt 
(C) menade inte att man 
skulle bygga förskolor för 
satsningen i årets budget, 
däremot skulle man 
anställa fler personal för 
att öka personaltätheten. 

Det var ingen direkt 
förskola som planerades 
i Nödinge, utan en skola 
med möjlighet till försko-
leavdelning. 

Alekuriren ber om 
ursäkt för felen!

Rättelse! 

Gäller t o m 2 juni 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

STUDENTEN!
FÖR VI HAR TAGIT...

Välkomna!

Nu är butiken laddad
med examensbuketter, 
presenter och nallar

ALVHEM. I söndags på 
Mors dag arrangerade Ale 
Golfklubb tipspromenad i 
ett underbart försommar-
väder. Ett 70-tal deltagare 
njöt av den vackra naturen 
och efter promenaden 
serverades Mors dagsbuffé 
i restaurangen.

Bland de vuxna var 
Inger Sjölund bäst med 
11 rätt och bland barnen 
vann Tuva Sjölund, också 
hon med elva rätt.

Vi återkommer till 
hösten med ytterligare 
promenader.

❐❐❐

Tipspromenad på 
Alfhems Kungsgård

Ny tillförordnad 
kommunchef utsedd
ALE. Björn Järbur heter 
Ales tillförordnade 
kommunchef.

Först till årsskiftet 
kommer rekryteringen 
av en permanent chef 
vara klar.

Det kan mycket väl 
bli Björn Järbur.

Det blir en 51-årig göteborgare 
som får rycka in och täppa till 
luckan efter att Ale kommun 
valt att entlediga sin tidigare 
kommunchef Erik Lidberg 
redan efter 1,5 år.

I onsdags beslutade kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
att anställa Björn Järbur i sex 
månader. Han var för övrigt en 
av dem som konkurrerade om 
uppdraget förra gången Ale 
sökte kommunchef.

Björn Järbur har en gedi-
gen erfarenhet av offentlig 
förvaltning och har närmast 
varit tillförordnad utbildnings-
chef i Marks kommun och har 
också varit stadsdelsdirektör i 
Biskopsgården samt haft chefs-
jobb på Göteborgs universitet.

Erik Lidbergs lön om 90 000 

kronor i månaden var omdisku-
terad. Björn Järbur är billigare. 
Månadslönen är 75 000 kronor, 
men då han bara kommer att 
jobba 75% stannar ersätt-
ningen på drygt 56 000 kronor.

Till årsskiftet hoppas förvalt-
ningen att rekryteringen av en 
ny kommunchef ska vara klar 
och Björn Järbur kan självklart 
söka.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Högt tonläge i fullmäktige


