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– e� anrikt kurhotell �i� i Tranås –Din �d och och din upplevelse

Spaweekend
1.895:-

Söndag 23 september
11:00 Gudstjänst i Valde-
marsviks kyrka
Valdemarsvik/Gryts kyrkokör
och Tryserum/Östra Eds
kyrkokör medv. A Danielson,
L Ahlström
11:00 Mässa i Gusums kyrka
L Marmgård, M Hallingfors
18:00 Mässa i S:t Olofs kapell,
Gryt Kyrkmöte. A Danielson,
L Ahlström
Torsdag 27 september
18:30 Andrum i Ringarums k:a
L Marmgård, M Hallingfors

I VALDEMARSVIK OCH RINGARUM

ValdemarsVik
Valdemarsvikspolitikern
AnnaNilsson(M)somi
vårasengageradesig i asyl-
situationen iGusum,kan
nukonstateraattdethar
gjortsendel förattgjuta
oljapåvågorna.

Menomdet visar sig att åt-
gärderna inte är effektiva
är hon inte främmande för
att ta upp en diskussion
om antalet asylsökande
iGusum.
På frågan om en hel

grupp människor ska
granskas, när en mindre
delmissköter sig, så svarar
honsåhär:
–Finns det ett antal per-

soner som missköter sig
och de har ett utvisnings-
besluthängandeöversigså
ska de utvisas omgående.
Här har polisen ett stort
ansvar. Men visar det sig
att det är lugnt i Gusum, ja
då kan man säkert ha 215
boendedär.
Hon ser placeringen av

asylsökandeävenurettan-
natperspektiv.
–Det finns en snedför-

delning mellan östgöta-

kommunerna när det gäll-
er mottagandet av asylsö-
kande. Det här skulle upp
fördiskussion.

Nyamöjligheter
Hon är nöjd med de åtgär-
der som hittills har gjorts.
Bland annat med tillsätt-
ningen av kommunikatö-
ren.
Men det har också öpp-

nats möjligheter för de
asylsökande att betala
bussbiljetten med bank-
kort. Därutöver har Mi-

grationsverket flyttat in-
troduktionsmötena för de
asylsökande från Norrkö-
ping tillGusum.
Enligt uppgift har även

polisen vässat sin sina åta-
ganden genom att verk-
ställa fler utvisningsbe-
slut.
I våras gick debatten

hög och en hel del kritiska
röster höjdes för att mins-
ka antalet asylsökande
i Gusum, samtidigt som
bådemigrationsverket och
polisen avkrävdes mer re-

solutaåtgärder föratt läget
skullebli lugnare.
Flera Gusumsbormena-

de att det fanns problem
i form av snatterier, stöl-
der, ofredande med mera,
utförda av asylsökande.
Det hela utmynnade i en
debatt i Folkets hus, med
ettflertalmyndigheter, där
det föreslogs åtgärder av
olikaslag.

Uppföljning i vår
–De här åtgärderna är bra
till att börja med, säger
AnnaNilsson, somär leda-
mot i kommunfullmäktige
och den kvinna som i våras
tog initiativet till ett möte
med riksdagsledamoten
Finn Bengtsson (M) om
justasylfrågan iGusum.
Honberättar att hon till-

sammans med andra åter-
kommer till Migrations-
verket med en uppföljning
av asylboendet under vå-
ren.

ValdemarsVik
KommunalrådetLars
Beckman(S)varenavde
politiker sommedverkade
närasylfrågan iGusumvar
föremål fördiskussion i
våras.

Han ser med tillfredsstäl-
lelsepåde insatsersomhar
gjorts och hyser stark till-
tro till dennytillsattakom-
munikatören.
–Hon vill mycket, det

bådargott.Jagtrorattbåde
ortsbor och asylsökande är
tillfreds med en sådan här
åtgärd. Det visar att vi tar
människorsoropåallvar.
Men han understyrker

att problem av det här sla-
get, såsom snatterier, ofre-
dandeoch stölder är enen-
skild individshandlingoch
ska inte drabba gruppen
asylsökande.
–Vissa fungerar inte

i samhället. Precis somhos
svenskar. Då blir det stör-
ningar och det är givetvis
intebra.

Han menar att de per-
soner som har fått ett ut-
visningsbeslut snarast ska
utvisas.
–En vistelse i landet

med ett beslut av den här
karaktären hängande över
sig, kan, minst sagt, inte

kännas bra och det föder
givetvis frustration.
Lars Beckman uppger

att han har träffat företrä-
dare både för Ringarums
Buss och den lokala Ica-
handlaren och att de har
uttryckt sin tillfredsstäl-
lelse eftersom det har bli-
vitbättreochlugnare inom
respektiveverksamhet.
Hanuppger att det råder

full politisk enighet kring
asylfrågan iGusum.
–Inom kommunstyrel-

senhar vi varit överens om
tagenhela tiden.Ochvihar
en god och tät kommuni-
kation med migrations-
verket.
Han menar också att

arbetsförmedlingens roll
måsteprofilerasänmer.
–Den har ju en viktig

uppgift att fylla eftersom
de ansvarar för placering-
en av flyktingar, som har
fått permanent uppehålls-
tillstånd.

BoCederqvist

ValdemarsVik
Ersättdennuvarande
grundersättningenoch
gesamtidigtkommu-
nernamöjlighetatthålla
lägenheter lediga föratt
taemot flyktingar.Detär
två förslag frånregering-
en föratt skyndapåoch
förbättrabosättningen.

I dag får kommuner, som
har slutit en överens-
kommelse om flykting-
mottagande, ett grundbi-
drag på 440000 kronor
per år. Bidraget betalar
staten ut oberoende av
vad överenskommelsen
innehåller eller hur den
efterlevs. Men nu vill
regeringen se över er-
sättningen och införa en
prestationsbaserad dito
för att öka mottagnings-
kapaciteten
–Många kommuner

som har tecknat avtal
om flyktingmottagande
tar inte emot flyktingar,
enligt den kvot som man
har tecknat avtal om, sä-
ger Lena Hallerby, press-
sekreterare hos integra-
tionsministerErikUllen-
hag (FP).

Lockasmedmorot
Kommunerna ska även
lockas med en morot när
det gäller boendet. Det
handlar om 12000 kro-
nor per familj, i de fall
kommunen har haft hy-
reskostnader i samband
med att en bostad har
gjorts tillgänglig för an-
visningavnyanlända.
–Många sitter fast

i anläggningarna. För att
snabbare kunna påbörja
etableringsåtgärder och
påskynda integrering-
en så vill regeringen att
kommunerna ska kunna
anvisa lediga lägenheter
omgående.
–Står lägenheten tom,

i avvaktanpåhyresgäster,
går staten in och betalar

kommunen för kostna-
den, sägerLenaHallerby.
Men morötter av det

här slaget behövs inte
i Valdemarsvik. Det me-
nar flyktingsamordnare
DjamalHamaili.

Kvoten fylld
–Vi har fyllt vår kvot ge-
nom åren. Och lägenhe-
ter är det inte svårt att få
tag i.
Han har arbetat som

flyktingsamordnare i
Valdemarsviks kommun
sedan 2006 och det har
aldrig varit några pro-
blem med etableringen,
som årligen omfattar cir-
ka30personer.
Djamal Hamaili anser

att dagens integrations-
arbete, rent generellt,
inteär tillfredsställande.
I våras presenterade

han ett utkast ”om lyckad
integration” under nam-
net Alla För Integration
ochIntegrationFörAlla.

”Lever isolerade”
Därpekadehanblandan-
nat på ett problem, näm-
ligen att flyktingar säger
nej till etablering på en
del orter av olika skäl. De
kan vara för små. Det kan
saknas landsmän, eller
dylikt.
Det är just detta som

Djamal Hamaili anser
vara det svåra i integra-
tionsarbetet
–Det finns flyktingar

som lever i grupper på
större orter. De lever iso-
lerade från det svenska
samhället med ett um-
gänge som baseras på
kulturella, etniska, reli-
giösa eller språkliga fun-
dament.
–Då kan det bli svårt

att etablera sig i det
svenskasamhället.

BoCederqvist
0123-51668

bo.cederqvist@nt.se

Nyaförslag
frånregeringen

Djamal Hamaili, flyktingsamordnare i Valdemarsvik.
ARKIVBILD: BO CEDERQVIST

”Snedfördelningmellan
östgötakommunerna”

Anna Nilsson (M) är nöjdmed de åtgärder som hittills
har gjorts. ARKIVBILD: BOCEDERQVIST

BO
CEDERQV
Reporter
0123-516
bo.cederq
@nt.se
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68
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Fullpolitiskenighetråder

Lars Beckman är positiv till
den nytillsatta kommuni-
katören.

ARKIVBILD: JONASBÖRJESSON


