
6  |  alekuriren   |   nummer 17  |   vecka 17  |   2007Insänt

BYT AVFALLSPARTNER IDAG.
FÅ EN LJUSARE FRAMTID
PÅ KÖPET!
Vi på Renova arbetar långsiktigt för att skydda allt 
som lever och växer. Det gör att vi kan erbjuda ett rent
samarbete till alla företag som vill ta sitt miljöansvar.
Vill du veta mer? Besök oss på renova.se.

Precis som jag tidiga-
re uttalat, gäller att jag 
noga följer utveckling-

en i samråd med skolnämn-
derna- och förvaltningsled-
ningarna på våra skolor i 
hela kommunen. 

Det är viktigt att alla 
barn känner trygghet och 
nyfikenhet i skolan. När 
första tertialens resultat fö-

religger, kommer vi således 
att pröva resurser och eko-
nomi. Så som jag lovade, vid 
telefonsamtal med en av Er 
lärare, så kommer några ma-
joritetsföreträdare på besök 
under våren.

Jarl Karlsson
kommunstyrelsens

ordförande

Svar till lärare i skolår 3-6 på 
Madenskolan i Älvängen

Sverigedemokraterna 
ställde i senaste full-
mäktige en interpella-

tion till kommunstyrelsen 
om avtalen som Ale kommit 
överens om med migrations-
verket. 

Frågan handlade om att 
Ale kommun skrivit på olika 
avtal som inte stämde över-
ens med varandra. I den 
frågan kan jag inte uttala 
mig. Men han nämnde siff-
ror i talarstolen, som till ex-
empel att Sverige gav ut över 
90000 uppehållstillstånd 
förra året och enligt detta 
avtal skulle Ale då ta emot 
300 människor, eftersom det 
utgör ca 0,3%. 

Räknefelet består då av att 
Sverigedemokraterna räknar 
alla 86436 som fått uppe-
hållstillstånd som asylsö-
kande. Detta stämmer inte 
riktigt, [kanske hellre ; fast 
jag är inte säker] 2006 kom 
24300 asylsökande till Sve-
rige, alla får naturligtvis inte 

uppehållstillstånd. 2006 fick 
8348 uppehållstillstånd av 
flyktingsskäl samt fick 10689 
uppehållstillstånd enligt den 
tillfälliga lagen om ny pröv-
ning av beslut om av- och 
utvisning. De som fick uppe-
hållstillstånd på grund av fa-
miljeanknytning var 3799, 
detta blir sammanlagt 22836. 
0,3% av dessa människor 
motsvarar ca 68 männis-
kor, lite varierande beroen-
de på familjeanknytning. De 
övriga uppehållstillstånden 
ges till gäststuderande, och 
sökande enligt EES-avtalet 
eller registrerade uppehålls-
rätter som EU-medborga-
re, samt adoptivbarn. Dessa 
människor tar vi inte emot 
på samma sätt som asylsö-
kande, därför ingår de inte 
i de avtal som Ale kommun 
sluter med migrationsverket. 

Sen använde Sverigede-
mokraterna Kungsbacka som 
ett positivt exempel på hur 
man sluter avtal med migra-

tionsverket. Kungsbacka tog 
2006 inte emot en enda asyl-
sökande medan Ale tog sin 
solidariska del på ca 38 män-
niskor. Dessa siffror är än så 
länge preliminära, de helt 
korrekta siffrorna kommer 
under sommaren. Men tittar 
man tillbacka i tiden så är 
dessa siffror ungefär likada-
na hela tiden, det enda som 
egentligen skiljer sig från 
de tidigare åren är de 10689 
gömda flyktingarna som 
förra året fick uppehållstill-
stånd genom Vänsterpar-
tiet, miljöpartiet, folkpar-
tiet, kristdemokraterna, cen-
terpartiets hårda solidaritets 
arbete. Detta är ett återkom-
mande räknefel hos Sveri-
gedemokraterna, men siff-
rorna går att hitta på www.
migrationsverket.se. 

Johnny Sundling 
Vänsterpartiet i Ale

Sverigedemokraternas räknefel

Sverigedemokrat väckte
debatt i kommunfullmäktige
ALAFORS. I måndags 
ägde den första debat-
ten med Sverigede-
mokraterna rum i Ale 
kommunfullmäktige.

Partiet krävde i en 
interpellation svar på 
hur avtalet mellan Ale 
kommun och Integra-
tionsverket är skrivet.

Debatten blev onö-
digt lång och övriga 
ledamöters ovilja att 
debattera med Sveri-
gedemokraterna var 
uppenbar.

Förutom kvällens sista punkt, 
som var besvarandet av Sve-
rigedemokraternas interpel-
lation, var det ett lugnt full-
mäktige.

Det mest efterlängtade 
beslutet gällde detaljplanen 
för området med Börjessons 
Mekaniska och Bättre Bil i 
Nödinge. Turerna har varit 
många och egentligen har 
viljan varit att hitta en ny eta-
blering för Börjessons meka-
niska industri. Någon sådan 
har dock inte kunnat presen-
teras och därför blir företaget 
nu kvar, granne med köpcen-
trumet.

– Det blir inte billigare för 
att vi väntar och gör en kom-
promiss. Nästa gång vi vill lösa 
in fastigheten kommer det 
kosta ännu mer. Ska Ale Torg 
kunna fortsätta sin utveckling 
behövs den här tomten, kon-
staterade Aledemokraternas 

Jan A Pressfeldt.
Fullmäktige hade också en 

del motioner från ungdoms-
fullmäktige att ta ställning till. 
De flesta avslogs, men en och 
den var intressant fick plöts-
ligt alla att ge med sig. Det 
gällde önskan om att Himla-
skolans metallslöjd ska hålla 
öppet en kväll i veckan för att 
möjliggöra "moppe-meck". 
Boel Holgersson (c) lycka-
des till sist få med sig hela full-
mäktige på att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i upp-
gift att verka för att en för-
ening bildas som med stöd 
av studieförbund och andra 
bidrag kan förverkliga mo-
tionen.

Avslutningsvis försökte Jarl 
Karlsson (s) att besvara en in-
terpellation från Sverigede-
mokraterna angående flyk-
tingmottagandet i Ale. Par-
tiet ställer sig kritisk till hur 
förvaltningen avtalat med In-
tegrationsverket. Något som 
ingen ville kännas vid.

– Det här borde intressera 
fler här inne. Ni har i fullmäk-
tige fattat ett beslut om att Ale 
kommun ska ta emot 25-30 
flyktingar om året. I fjol tog 
vi emot 44 och det avtal som 
finns mellan Ale kommun 
och Integrationsverket stäm-
mer inte överens med vad ni 
har fattat beslut om här, ar-
gumenterade Rune Karlsson 
(sd). I avtalet står nämligen 
att vi kan tänka oss ta emot 
0,3% av landets beviljade up-

pehållstillstånd. Det skulle 
betyda att det kan komma 
300 flyktingar en vacker dag. 
Det går inte. Vi kan inte er-
bjuda jobb och bostad till de 
som redan är här.

Jarl Karlsson (s) gillade inte 
debatten.

– Vi har alltid fört en so-
lidarisk flyktingpolitik och i 
dialog med Integrationsver-
ket gör vi vad vi kan för att 
hjälpa till på bästa sätt.

Fler var uppe i talarstolen.
– Positivt att Sverigedemo-

kraterna är måna om att våra 
invandrare ska få bra bostä-
der och jobb. Det får vi väl se 
till att fixa då, sa Sune Rydén 
(kd).

Plötsligt var det inte längre 
interpellationen som diskute-
rades utan flyktingpolitik över 
lag och då fick Lars-Ove 
Hellman (s) nog.

– Det var en interpella-
tion som skulle besvaras. Det 
är inte läge för en debatt om 
flyktingpolitik. Får jag be full-
mäktiges ordförande att vara 
mer bestämd.

Jan Skog (m) fick sista 
ordet och det var en klok 
slutsats.

– Den relevanta frågan är 
om kommunfullmäktige kan 
fatta beslut om ett avtal sam-
tidigt som ett annat upprättas. 
Vilket gäller då? 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


