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Insändaren med rubriken 
”Lärlingsutbildning redan 
från 2008” skulle också ha 
varit undertecknad av Rose-
Marie Fihn, gruppledare 
för folkpartiet i Ale. Anders 
Högström är för övrigt 
ordförande för folkpartiet 
i Lödöse/Lilla Edet. 
Ordförande i  Ale är Lars-
Erik Carlbom.

Vi ber om ursäkt för 
eventuell vilseledande 
publicering.

Ansvarig utgivare

Rättelse

Eftersom Sundling 
inte förstod vad inter-
pellationen handla-

de om, vilket är ett återkom-
mande fel hos Vänsterpartiet 
skriver jag här nedan inne-
hållet i överenskommelsen. 
Jag skall skriva den så enkelt 
som möjligt.

Kommunen förbinder sig 
att planera för mottagning i 
relation av behovet. 

Kommunen utgår från ett 
mottagande motsvarande 
cirka 0,3 % av antalet uppe-
hållstillstånd i riket på årsba-

sis dock lägst 30 personer.
Obs! Kommunfullmäktige 

tillstyrkte 2006-01-30, 25-
30 personer per år från och 
med år 2006.

Överenskommelsen var 
med Integrationsverket inte 
med Migrationsverket.

Det gäller inte antalet 
asylansökningar till Sverige. 
Det gäller antalet uppehålls-
tillstånd, cirka 45.000/år (de 
senaste 15 åren) som stannar 
i Sverige. År 2006 var anta-
let uppehållstillstånd 75.303 
(därav anhöriginvandring 

26.831). Antalet förväntas 
öka år 2007. (Källa Migra-
tionsverket.) 

31 500 introduktionsplat-
ser behövs. Mottagningen av 
flyktingar fortsätter att öka. 
Integrationsverket räknar nu 
med att det behövs cirka 31 
500 introduktionsplatser för 
år 2007. Det är 10 000 fler 
platser än i prognosen som 
gjordes i oktober 2006.

Förra årets rekordstora 
flyktingmottagande på drygt 
27 000 personer berodde 

framförallt på den tillfälli-
ga lagen om ny prövning 
av uppehållstillstånd och 
uppfattades som något till-
fälligt. Nu visar Integra-

tionsverkets prognos på att 
ett lika stort flyktingmotta-
gande är nödvändigt även de 
närmaste åren.

Obs! Vi är bara i April vad 
gäller den nya prognosen.

Rune Karlsson (SD)

Angående Sverigedemokraternas räknefel

Elnätet – en viktig kugge i vår samhällsstruktur 
Tillgänglighet och säkerhet, en nödvändighet för oss alla
Föreningsstämma med stadgeenliga ärenden

För vår planering i köket vill vi gärna ha din anmälan att deltaga 
till vårt kontor  eller via epost till info@aleelf.se senast 16 maj.

Ale Elförening
Box 3004, 449 14  ALAFORS

Telefon: 0303-33 24 00
Fax: 0303-33 24 10
E-post: info@aleelf.se
Web: www.aleelforening.se

Ale Elförening håller

Föreningsstämma 2007
22 maj kl 18.30 på Uspastorp 

konferensanläggning

Vi inbjuder till stämman och alla
är välkomna att lyssna på såväl stämma som
seminarieavsnittet. Yttrande och rösträtt på 
stämman tillfaller dock enbart medlem i föreningen.

Sverigedemokrater-
na har letat fram en 
fråga som de lämnat in 

en interpellation om, i Ales 
fullmäktige senast besvara-
des den.

Förvånad blev jag inte 
över vilken fråga det gällde. 
Avtal som skrivits angående 
flyktingmottagande mellan 
integrationsverket och Ale 
kommun. 

Till en början kunde man 
tro att det just gällde avta-
let men när Rune Karlsson 
hade talat en stund förstod 
man vad det gick ut på. Att 
göra som närliggande kom-
muner - inte ta emot några 
flyktingar alls, och inte blev 
jag förvånad när det uppen-
bara budskapet gick fram. 
Att Rune Karlsson lade fram 
uppenbara fel i beräkningen 
av flyktingar som kommit till 
Sverige 2006 gör det mindre 
trovärdigt att det gällde just 

avtalen som skrivits. 

Debatten som följde var en 
klar markering från de flesta 
partier i vad man anser om 
flyktingmottagande. Tyvärr 
var det några som föll in i 
andra tankebanor och angav 
en ton som man kunde för-
knippa med medhållande för 
Sverigedemokraternas syn 
på invandring och flykting-
mottagande.

Debatten var livlig och 
allas vilja att debattera var 
uppenbar, men den sena 
timmen gjorde att debatten 
klingade av.

Jag tycker att vi skall 
ta emot flyktingar i Ale. 
Genom det visar vi vår soli-
dariska medkänsla för män-
niskor som behöver hjälp.

Ingmarie Torstensson
Vänsterpartiet i Ale 

Visar sitt rätta ansikte

VINN EN RESA FÖR TVÅ!Gratis lott till alla somkommer på OK-stämman.Behållningen går till

Välkommen till
OK-stämman!

OK ekonomisk förening

Distrikt 5, Stenungsund/Nödinge/Kungälv

9 maj 2007 kl. 19.00
Kungälv Folkets Park, Uddevallavägen 

(mittemot sjukhuset)


