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MJöLBY
Flera hundra Mjölbybor
har redan skrivit på en
namninsamling som
kräver att Mohammad
Rahbarzare ska få stanna
i Sverige.
– Skriv på, säger kom-

munalrådet Carina Jöns-
son (S). Vimåste visa vad vi
tycker i den här frågan. Jag
riktar uppmaningen sär-
skilt tillMjölbys företagare,
Mohammadskollegor!
Det är Kim Wallin, del-

ägare i Skånska Lasse och i
skobutikenMagniffico som
har dragit igång namnin-
samlingen som hundratals
Mjölbybor redan har hittat
iGallerian.
– Att han utvisas är helt

förskräckligt, säger hon,
ochvimåstemarkeraattdet
härär fel.

Betalat sin skatt
Mohammad Rahbarza-

rehar varit i Sverige i nio år.
Han har drivit företag med
framgång här, han har be-
talat sin skatt, han har fått
banklån och haft goda kon-
takter med banker, försäk-
ringsbolag,hyresvärdaroch
leverantörer – trots att han
inte har uppehållstillstånd,
ochalltsåingetpersonnum-
mer.
–Folkhar litat påmig, sä-

ger han själv. Det har gått
bra.
Mohammad Rahbarza-

re har en bror som kom till
Sverige tre år efter honom

– från samma land, med
samma bakgrund. Han fick
uppehållstillstånd.

Inte arbetskraft
Men Migrationsverket

har inte ansett att han har
tillräckligaasylskäl.
–Kanskeberordetpåhur

olika handläggare resone-
rar, sägerhan.
Och eftersom Moham-

mad inte har någon arbets-
givare, kan han inte få stan-
na somarbetskraftsinvand-
rare. I slutet av förra året
fickhansittandrabeslutom
utvisning.
– Det finns en brist i lag-

stiftningen, där alla för-
utsätts vara lönearbetare,
säger riksdagsman Finn
Bengtsson (M) som till-
sammans med sin kolle-
ga Johan Andersson (S)

har engagerat sig i frågan.
–Vi skanukontaktaMigra-
tionsverket för att reda ut
vadsomharblivit fel.Ja,EN
sak har blivit fel: ingen ska
behöva stanna i nio år utan
att få besked omuppehålls-
tillstånd, vare sigmanöver-
klagar eller ej. Fråganärom
Migrationsverket har beak-
tatdet somkallas ”synnerli-
genömmandeskäl”?

Namnlistan kan spela roll
I det här fallet skulle det

finnas flera, menar Finn
Bengtsson. Dels den långa
väntetiden; dels att lagstift-
ning om invandring inte
räknar med egenföretaga-
re; dels att Migrationsver-
ket slarvat bort Moham-
mads identitetsintyg, så
att han själv fick skaffa ett
nytt; och dels att polisen

vid flera tillfällen varit inne
i Mohammads butik och
på så sätt eventuellt skadat
hansverksamhet.
–Det tycker jagbordeva-
a tillräckligt, säger Finn
Bengtsson. Och om det är
så att Migrationsverkets
handläggning har varit fel-
aktig på nåt sätt, då kan den
härnamnlistanspelaroll.
Men Mohammad Rahar-

zare är inte ensam om att
drabbas av luckan i lagen,
densominteräknarmedatt
andraänlönearbetaresöker
asyl.

Blir regeringsfråga
– Vi måste ta frågan vi-

dare till regeringen, säger
Finn Bengtsson, även före-
tagare måste tillåtas vara
asylsökande. Jag ska själv
träffa migrationsministern
om två veckor och då fråga
omdetta.Här krävs en änd-
ring.
Trotsallt stödärMoham-

madändåhotadavattutvis-
ningsbeslutet verkställs när
somhelst.
– Ja, det finns ett akut

problem, säger Finn
Bengtsson. Kanske kan nå-
gon anställa honom? Då får
han uppehållstillstånd som
varar i två år – även omden
anställningen upphör inom
tremånader.

Namninsamling
förMohammad
❖ ”Att hanutvisas är förskräckligt”

öDEShöG
Den styrande alliansen
ogillar Ödeshögspartiets
personalenkät men
avfärdar den inte helt.
–Det blirmärkligt omett

politiskt parti ska göra en-
käter bland kommunens
olika personalkollektiv om
deras arbetssituation. Hur
skulle det se ut om vi alla
gjorde det? säger Magnus
Oscarsson(KD).

Jättebekymrad
Han är jättebekymrad

över tillvågagångsättet.
Han nämner att det är sagt
att det inte ska vara poli-
tisk verksamhet på äldre-
boendena, likväl har Ödes-
högspartietsattupppåmin-
nelsaffischer om sina enkä-
ter somsedanpersonal rivit
ner. Sedan har de satts upp
igenochrivitsner.
MagnusOscarssontycker

det är beklagligt att enkäten
lagts på en sådan detaljnivå
att tjänstemän på mellan-
chefsnivåkäntsigutpekade.
Kommunalrådet är ändå

noga med att inte försöka
bortförklara det missnöje
hos personalen som tydligt
kommerfram.
– Här finns kritik. Det är

inget snack omdet.Ochdet
är jätteviktigt att ta tag idet,
mendetgörviocksåsomar-
betsgivare, säger Magnus
Oscarsson.
Han överlämnar en nyli-

gen genomförd arbetsmil-
jöenkät inom äldre- och
handikappomsorgen som

Correnåterkommertill.
John Widegren (M) hål-

ler med Oscarsson om att
detmåste jobbas för att mi-
nimeramissnöjet.
Hankonstaterarocksåatt

vård- och omsorgspersonal
är pressad i dag, oavsett var
i landet de jobbar, så miss-
nöjehittasöverallt.

”Ledande enkät”
JohnWidegrenäränmer

kritisk till enkätens upp-

läggning än kommunal-
rådet och att den gjorts av
justÖP.
–De har knorrat över vår

äldreomsorg ända sedan
partiet startades, de är de
sista som ska göra en enkät
som ska betraktas som på-
litlig. De inledde utskicket
med att skriva att ”det har
framförts massor av klago-
mål”. Redan där blir hela
enkäten ledande.

Vilgren (S) underkänner
Madelaine Vilgren (S)

håller med alliansföre-
trädarna Magnus Oscars-
sonochJohnWidegren.
– Charles Eriksson anser

att enkäten är vetenskapligt
upplagdmenjagtrorinteatt
någraavhanshandledarepå
universitetskulletyckadet.
Madelaine Vilgren me-

nar att alla partier någon
gång gör statistiska under-
sökningar, men då tar man
hjälputifrån.

kARL-JOhAN.NOREN

0142-369627
karl-johan.noren@corren.se

Alliansenogillar personalenkäten

JohnWidegren (M)och MagnusOscarsson (KD) är kritiska till
Ödeshögspartiets enkät. Foto:Karl-Johannorén

PROFolkungaVäderstad
harhaftmöteochfirat
55-årsjubileummed49
deltagare.Ordförande
EivorLundin lästesamt-
ligaordförandenamn,med
AdolfLjungsomdetförsta.
kristerJonssonunderhöll
meddragspelsmusikoch
allsång.höstensprogram
presenteradesmedauk-
tion,julmiddagochresor.

MJöLBY
AnnKristin Rådberg blir
ny teknisk chef i Mjölby
kommun. En nymiljö-
chef söks också.
AnnKristin Rådberg ef-

terträder Dag Segrell som
blivit kommunchef. Fram
till 1 december, när hon
tillträder, har Sten-Åke
Petterssonuppdragetsom
tillförordnadtekniskchef.
AnnKristin har lång er-

farenhet från liknande
uppdragiLjungbydärhon
tidigarevaritplanchefoch
teknisk chef mellan 2003
och 2011, därefter som
teknisk chef i Växjö kom-
munframtillnu.

Miljöchef sökes
Tjänsten sommiljöchef

i Mjölby och Boxholm
kommer att utlysas sna-
rast, annons kommer de
närmastedagarna.
Bo Johansson har slu-

tat som miljöchef och ar-
betar nu i stället heltid på

tillväxtkontoret som nä-
ringslivssamordnare. Ef-
ter en längre tids sjukdom
valde han att inte kom-
ma tillbaka till den rätt så
pressade rollen som för-
valtningschef, speciellt
efter sammanslagning-
en med Boxholm. Tillför-
ordnadchefärJennyAsp-
Andersson.

På plats i vår
Rekryteringsgruppen

hade sitt förstamöte 5 no-
vember då en kravspecifi-
kation togs fram för tjäns-
ten. Nu är det Poolia som
skatahandomansökning-
arna och presentera en
handfull kandidater som
gårvidaretill intervju.
– Tjänsten ska tillsät-

tas snarast, berättar kom-
munchefDag Segrell, rea-
listiskt är kanske att en ny
miljöchef finns på plats i
april-maj.

GuNILLAREch

SuSANNEhASSELqVISt

Mjölbyhämtarny
chef frånSmåland

◆ Mjölby
Sopplunch.Lunchmusik,
Sya församlingshemkl 12.
Utställning. ”Spår”,Moa
Frisk,PålP,Gallerikraftverk
kl 12–14.
Dagledigträff.Skänninge
missionskyrka,Larsceder-
lövkl 14.30.
Hockey.Mjölbyhc–Gräs-
torp, ishallenkl 19.
Alanon.högliden9
kl 19–20.30.
SymedRödakorset,
kupankungsv59kl 13–15.
Rödakorsetsmötesplats
kupankl 11–18.
Ishallen.Allmänhetens
åkningutanklubba8–15.30.
Bio.Sagabio ”Skyfall”
kl 18.30.Skänningebio
”hamilton2”kl 19.
Reseberättelse,Regina
örup,Församlingshemmet
Väderstadkl 19.
Mat.Skolorna:Stektfisk,
remouladsås,potatis.
Kungshöga,Änggården,
Boken:köttbullar,grädd-
sås,potatis ellerStektfisk,
remouladsås,potatis.
citrussoppa.Slomarp:

Stekt strömming,potatis-
mos,skiratdillsmöreller
Fläskköttgrytamcurry,
jasminris.Skogsbärskom-
pott,mjölk.

◆ boxholM
Familjecentralen,Box-
holms församlingshem
kl 13–15.
Öppengemenskap.Bingo,
Boxholms församlingshem
kl 14–16.
Mat.Stenbockskolan:
Stektfisk,potatismos.
Åsbo skola:saknas.
Äldreboenden:Stektfläsk,
löksås,potatiseller
Broccolisoppa.

◆ ödeshög
Utställningar. ”Dennya
Rökstenen”,FalahAlani,
”tåkernmedomland”;
LennartGustavsson,ödes-
högsbibliotekkl 10–16.
Ungdomsförening.Junis
IOGt-NtO,7–15år,träffen,
Riddaregatankl 18.
Mat.Skolorna:Fisk-
gratäng,potatis.
Äldreboenden:Fiskpud-
ding,skaldjur,sås,potatis.

Idag

DetvarSkänninge
bridgeklubbochingen
annansomfirade65-års-
jubileummedbridgespel,
matochtrollkarlsunder-
hållningnyligen
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MjölBy
Mohammad Rahbarzare
har bott i nio år i Sverige.
Och nästan lika länge
varit både asylsökande
och egen företagare.
Förra månaden var han
tvungen att avveckla
företaget.
Riksdagsledamöterna

Johan Andersson (S) och
Finn Bengtsson (M) be-
sökte på måndagen Mjöl-
by kommun för att träffa
Mohammad Rahbarzare
som väntar på utvisning till
Iran.
Även kommunpoliti-

ker Carina Jönsson (S) och
Monika Gideskog var med
påmötet. Båda två är väl in-
satta i Mohammads situa-
tion.

Flykten från Iran
Mohammad Rahbarzare

pade för mänskliga rättig-
heter. Flera av hans kompi-
sar som kämpade tillsam-
mans med honom råkade
illa ut. Därför lämnade han
hemlandet och sökte asyl
i Sverige där han också har
släktingar.
Han har examen som

textilingenjörmenhanville
börja jobbaså fort sommöj-
ligt och öppnade en video-
butik.
– Jag arbetade hårt.

Hade öppettider mellan
klockan 10och23varjedag.
Och jobbade ensam, fick
lite hjälp av min bror. Men
det gick väldigt bra för mitt
företag. Jag betalade skatt
och så småningom köpte
jag en bostadsrätt, berättar
MohammadRehbarzare.
Trotsatthan inteharper-

sonnummer lyckades han
få banklån och driva före-

omutvisningsomhanöver-
klagade.

Avveckalade företaget
IMjölbyöppnadesdetyt-

terligare två videobutiker
så han sålde sin, och efter
bara en vecka öppnade han
en tobaksbutik. Den andra
butiken gick det också bra
för.Menislutetavförraåret
fick han ett nytt utvisnings-
beslut. Och sedan blev han
kalladtillpolisen.
– Jagfick veta att polisen

kan komma när som helst
och ta mig till förvar i Flen,
varefter jag skickas till Iran.
Jag oroade mig mest för
mittföretag.Vadskullehän-
damed det ompolisen bara
kommer och tar mig, säger
Mohammadochgråter.

Tagna av berättelsen
Förra månaden avveck-

han inte ens vågar tänka på
att åka till Iran har han ald-
rig gömt sig för att undvika
utvisning.
Båda riksdagsleda-

möterna var tagna av Mo-
hammad Rahbarzares be-
rättelse.Menhanssituation
ärinteunik,fleraasylsökan-
demedvälfungerande före-
taghotasavutvisning.Före-
tagsamhet ”straffas”. Hade
han haft en vanlig anställ-
ning skulle han ha kunnat
stannakvar.
– Mohammad har gjort

rätt försig.Vimåstegåvida
re och diskutera med M
rationsverket det här
slutet. Men vi måste ock
så se över lagstiftninge
Regelverket är inte anpas
sat till företagande, säger
FinnBengtsson.
Både han och Johan A

dersson tänker fortsä
jobba partiöverskridande
medfrågan.

ZENAIDAHADZIMAHO

0142369626
zenaida.hadzimahovic@corren.

lagstiftning

◆ Enperson somkommit
till Sverigesomasylsökande
ochsomharenutvisning i
grundenkan inteansökaom
attbytastatuspåsittuppe-
hållstillstånd till egen företa-

hemlandellerett annat land
ochsökadärifrån.Detfinns
ingaundantag.
◆ Iran släpper inte inmed
borgareutanpassvilket
Mohhamadsomkomilleg

Hanhotasavutvisning
efter nio år i Sverige

MohammadRahbarzare grät när hanberättade sitt livs historia för riksledamöternaJohanAndersson (S) ochFinnBengtsson (M). Foto:JeppeGustaFss

MohammadRahbarzare har stöd avMjölbykommun.HärCarinaJönsson (S),
kommunalrådet.

MohammadRahbarzare får stöd avdiakonJanJohansson.

Corren i går,6 november.

SuSanne
HaSSelqviSt
reporter ·0142-
susanne.hasselq
@corren.se

369611
selqvist

NoTIseN RÄTTelse

”Detfinns
enbrist i lagstift-
ningen, där alla
förutsetts vara
lönearbetare.”
FinnBengtsson,
riksdagsman (M).

Vard 9–18 • Lörd 10–16 • Sönd 11–16

Parisvägen, Mantorp
0142-211 17

I samma hus som Gunnes Väskor

DIN NYA
SKOBUTIKSK

1:a paret

20%
2:a paret*

50%
(*Gäller det billigaste paret)

Gäller t.o.m 11/11

Missionsauktion
i Klöverdala Missionshus

Lördag kl 18 Fredrik
Olofsson, andakt och
servering. Välkomna!

Vaggeryds Chark o Ost
Vi finns på Boxholms torg

i morgon torsdag.
Rolfs Rullande Affär

0390-415 27, 070-677 15 27


