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VILL HITTA EN LÖSNING. "KLK fick ett uppdrag att skyndsamt sätta igång en dialog. Det har inte skett",  säger Ani-
ta Brodén (L), gruppledare, och tillägger att kommunen måste leva upp till sina löften. På bilden med partikamrater-
na Jan Kesker och Stefan Bedö. 

 ”Inte så här det var tänkt att bli” 
 ALINGSÅS:   Mitt i jul-
stöket har en rad 
alingsåsare försökt ord-
na nya boenden åt 14 
ensamkommande som 
kommunen beslutat att 
inte längre ge tak över 
huvudet.
Det var inte så här det 
var tänkt att bli, enligt 
tre L-politiker. 

Anita Brodén, Jan Kesker 
och Stefan Bedö representerar 
Liberalerna i kommunstyrel-
sen. De båda förstnämnda sit-
ter också i kommunfullmäkti-
ge och var i förra veckan med 
och röstade igenom att kom-
munen inte längre ska bevilja 
insatser för asylsökande som 
har fyllt 18 år eller fått sin 
ålder uppskriven till minst 18 
av Migrationsverket.

Det medförde att de be-
rörda ungdomarna i fredags 
fick besked om att de mycket 
snart måste flytta från sina 
boenden, några redan före 
jul, andra i mellandagarna.

”Fick ett uppdrag”
Den plötsliga brådskan 

verkar ha tagit en del av po-
litikerna på sängen. Tanken 
var nämligen, hävdar de, att 
kommunledningskontoret, 
KLK, redan skulle ha talat 
med ideella organisationer 
och gjort upp en plan för att 
ungdomarna skulle kunna 
stanna i kommunen.

– Vi försökte se till att kom-
munen ska göra vad den kan, 
säger Joakim Järrebring (S), 
som la fram ett förslag i kom-
munstyrelsen den 4 decem-

ber om uppdraget till KLK. 
De andra partierna stödde 
det.

– KLK fick ett uppdrag
att skyndsamt sätta igång 
en dialog. Det har inte skett, 
säger Anita Brodén (L) och 
fortsätter:

– Vi var väldigt nöjda med
det beslutet. Det kändes som 
ett snabbspår och ett smart 
sätt att lösa det här tillsam-
mans med ideella föreningar.

”Tillför vårt samhälle”
Stefan Bedö och Jan Kes-

ker framhåller att de vill att 
de ensamkommande ska få 
möjlighet att stanna i Alings-
ås.

– Vi tror att de tillför vårt
samhälle någonting, säger 
Jan Kesker.

De tre liberalerna är ändå 
väldigt försiktiga i sin kritik 
mot kommunledningskonto-
ret och den högste politiskt 
ansvarige, kommunalrådet 
Daniel Filipsson (M).

– I stället för att halshugga
någon tar vi ansvar för att 
driva på, säger Anita Brodén 
och tillägger att kommunen 
måste leva upp till sina löften.

– En dialog i tid hade löst
så mycket, säger hon.

Också Joakim Järrebring 
(S) säger att han de senaste
dagarna har blivit uppvaktad
av föreningsfolk och sedan
kontaktat Daniel Filipsson.

”Hitta en lösning”
Järrebring försvarar emel-

lertid beslutet i kommunfull-

mäktige med att kommunen 
inte har råd med boenden för 
den här gruppen asylsökande.

Det statliga bidraget på en 
miljon, som Alingsås får 2018 
just för att göra det möjligt 
att låta dem bo kvar i kom-
munen under asylprocessen, 
vill Liberalerna använda till 

föreningsbidrag, till exempel 
till föreningen Goda krafter 
i Alingsås.

Sara Mjönes i Goda krafter 
säger att med ett visst ekono-
miskt stöd skulle fler familjer 
kunna ta emot asylsökande. 
Hon säger också att det sä-
kert hade gjort skillnad om 

kommunen hade tagit kontakt 
för någon vecka sedan.

– Då hade vi kunna hitta en
lösning i stället för att få en 
sådan här panik precis före 
jul, säger hon. 
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– I stället för att
halshugga någon
tar vi ansvar för
att driva på.
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