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N Y H E T E R

Vi är skyddsklassade. 

30 knyck i Ella gård och Ella park
TÄBY. Från och med i går är det 30 km/h
som gäller i Ella gård och Ella park, skri-
ver taby.se. På Storängsvägen mellan En-
hagsvägen och Ellagårdsvägen samt på
Ellagårdsvägen mellan Stockholmsvä-
gen fram till Arrendevägen är det fortfa-
rande 50 km/h som gäller.

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

Släpp upp 
gasen.

BBEENNGGTT HH SSTTRRAANNDD ((SS)) om livet som
socialdemokrat i Täby.

Täbys flyktinglinje lig
Fogelström: Jag har inget förtroende 
för majoritetens sätt att resonera
I förra veckan tog kom-

munfullmäktige ett hett

omdiskuterat beslut om

att ta emot 100 flyktingar

på tre år. Integrations-

verket hade föreslagit 216

bara i år. 

Men moderaternas

gruppledare i kommun-

styrelsen, Fredrik Schulte

tycker att kommunen tar

sitt ansvar.

– Utslaget på riket motsvarar
de 100 Täbys andel. Om man
tittar ute i landet så är det inte
alls så att socialdemokratiska
kommuner tar sitt ansvar, sä-
ger Fredrik Schulte.

Han utgår i sitt räkne-
exempel från de extra flyk-
tingplatser som ska ordnas
(17 000 enligt Integra-
tionsverket), och menar att
Täbys beskärda del blir just
100. Men matematiken är
tveksam. 

DE INTRODUKTIONSPLATSER för
nyanlända som han hänvisar
till gäller 2006 och Täbys
överenskommelse löper över
tre år. Räknat på andel av lan-
dets befolkning skulle Täby ta
emot omkring 115 – bara i år.

Bo Ljung, utvecklare på
Integrationsverket, som va-
rit med och förhandlat fram
överenskommelsen med

Täby kommun ställer sig
frågande till resonemanget.

– Jag förstår inte vad han
menar. 30 stycken i en
kommun med det invånar-
antalet är mycket, mycket
lågt räknat.

ATT DET BLEV JUST 100 flyk-
tingar beror på bostads-
bristen i Täby kommun. 

– Det finns inte så över-
drivet mycket lägenheter
eftersom det är generell
bostadsbrist i Stockholm.
Om vi skriver ett avtal så har
vi förpliktigat oss att ordna
bostad, säger Fredrik Schulte.

Oppositionen med Con-
ny Fogelström (s) i spetsen
är starkt kritisk och vill gå på
Integrationsverkets linje.

– Jag har inget förtroende
för majoritetens sätt att re-
sonera. Nu flyttar man över

ansvaret på andra kommu-
ner, som Botkyrka, som re-
dan har tagit emot väldigt
många flyktingar, säger
Conny Fogelström.

Han menar att kommu-
nen har försatt sig själv i en
svårlöst bostadssituation
genom att sälja ut det kom-
munala bostadsbolaget. 

ENLIGT HONOM finns det ändå
möjligheter att ta emot fler
flyktingar. Ett alternativ
kunde vara att kommunen
köper fastigheter och sedan
köper eller hyr in moduler
som tillfälligt boende.

– Men det vill man inte
heller göra, utan man stäng-
er dörren för flyktingarna.

Men den sistnämnda lös-
ningen med moduler är nå-
got som Fredrik Schulte av-
färdar med kraft. ”Vilken
signal sänder samhället ut
till nyanlända flyktingar om
de […] möts av en politik
som placerar dem i barack-
er”, skriver han i ett press-
meddelande. Han menar vi-
dare att utförsäljningen av
det kommunala bostads-
bolaget inte har någon
bäring på problemet. 

OAVSETT VEM som äger fas-
tighetsbeståndet skulle det
kunna uppstå problem med

förseningar vid nybyggna-
tion, och då skulle man bli
tvungen att ta till en lösning
med baracker, menar han.

– VI VILL KUNNA GE ett bra och
kvalitativt mottagande till
dem som kommer, säger
Fredrik Schulte.

Det finns flera olika lös-
ningar på bostadsfrågan för
de 100 flyktingar som Täby
ska bereda plats för. Vissa
kanske kan köpa sin egen
bostad, enligt Schulte. För
de som däremot behöver
hjälp har kommunen ett av-
tal med Täbyhus om 20
stycken förturslägenheter.

EFTER DEN STUNDTALS agi-
terade debatt som föregick
beslutet i kommunfullmäk-
tige förra måndagen lämna-
de socialdemokraterna in en
reservation som vänsterpar-
tiet och miljöpartiet ställde
sig bakom. Övriga partier
gav sitt stöd till det gällande
förslaget.

TEXT&FOTO:
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

FOTNOT: Uppgörelsen med 
Integrationsverket om antalet
flyktingar är inte juridiskt
bindande, och är därför en 
överenskommelse och inget
avtal.

När Täby kommun tar

emot flyktingar får man

ersättning via Integra-

tionsverket. I år finns det

extra mycket i potten, en

så kallad ”stimulanspeng”,

då antalet flyktingar är tre

gånger så stor som nor-

malt. 

För Täbys del innebär den
ovanliga situationen att man
får omkring 600 000 kronor
extra i år för att ta emot 30
individer. 

– Vi hade betänkligheter
om att skriva en överens-
kommelse på så få, säger Bo
Ljung utvecklare på Integra-
tionsverket.

Innan 2006 är slut ska
sammanlagt hela 30 700
personer ut i Sveriges kom-
muner. 

Det finns en del krav på
hur flyktingmottagningen
ska fungera. Till att börja
med är kommunen skyldig
att upprätta en så kallad in-
troduktionsplan för var och
en som kommer. 

PLANEN SKA GÖRAS i samord-
ning med bland andra arbets-
förmedlingen. Om det inte
sköts kan Integrationsverket
dra tillbaka det ekonomiska
stödet till kommunen.

Enligt Integrationsverkets
sätt att räkna skiljer man på

Conny Fågelström (s), op-
postionsråd.

LIVLIG DEBATT. Fredrik Schulte (m) försvarade i kommunfullmä  

Kommunen får extrT&D GRAFIK
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