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Nordmalings kommun öppnar sitt tillfälliga boende för asylsökande
Tisdag den 27 oktober öppnar kommunen sitt tillfälliga boende för asylsökande i gamla
Rundviks skola. Nordmalings kommun förbereder sig för att ta emot uppemot 70 asylsökande.
I september fick kommunen i uppdrag av Migrationsverket via Länsstyrelsen att inventera så kallade
tillfälliga boendeplatser i kommunal regi. Fredagen den 23 oktober fick Nordmalings kommun
förfrågan från Migrationsverket om att starta sitt boende. Detta med anledning av att
Migrationsverkets 760 ordinarie asylplatser i Västerbotten är fullbelagda.
Tisdag den 27 oktober öppnar kommunen därför sitt boende i gamla Rundviks skola. Kommunen har
förberett för att ta emot 70 flyktingar. Platserna ska användas i väntan på att placeras vid något av
Migrationsverkets permanenta boenden.
-

Det känns bra att vi kan hjälpa till i den situation som nu råder och jag är glad för att så många
vill hjälpa till. Vi gör det här tillsammans! Säger Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens
ordförande.

Personal och utrustning
Nordmalings kommun har startat en samordningsgrupp där personal med ansvar för bland annat
integration, information, lokaler, omsorg, mat, hälsocentral, bemanning m.m. finns representerade.
Gruppen har under de senaste veckorna arbetat intensivt med att bland annat ställa i ordning lokalerna
i gamla Rundviks skola och skapa en beredskap för bland annat mat och transporter.
Kommunal personal som arbetar deltid eller timtid har fått möjlighet att anmäla sitt intresse till att
arbeta i boendeverksamheten. Kommunen samarbetar även med ideella föreningar för att få hjälp med
vissa arbetsuppgifter som exempelvis matservering och klädsortering.
Stort engagemang i lokalsamhället
Många privatpersoner har hört av sig till Nordmalings kommun med viljan att hjälpa till.
Privatpersoner ombeds dock att inte lämna kläder eller annat vid boendet. Nordmalings kommun
kommer att gå ut med information när insamling behövs och var insamling sker.
-

Det är fantastiskt att det finns ett sådant stort engagemang. De ideella krafterna är helt
ovärderliga för att vi gemensamt ska kunna ge de asylsökande ett gott mottagande, säger
Helen Sundström Hetta, kommunchef.

Långvarigt behov
Migrationsverket har tidigare angett att så kallade tillfälliga platser i kommunal regi är en kortare
lösning under ett par dagar, i väntan på att de boende ska placeras på ett permanent asylboende. Det
hårda trycket på Migrationsverket gör att det troligen handlar om längre tid. När de asylsökande
kommer till ett permanent boende kommer dock nya asylsökande att fylla på de tillfälliga
boendeplatserna vilket gör att det kan handla om flera månader.
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