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HUVUDSPONSORER:

 Fungerar
Rosa Bandet 2006

Fungerar inte
Rosa Bandet 2005

Till dig som köpte Rosa Bandet 

förra året: Tack! Ditt bidrag, 

tillsammans med alla andras, gav 

bröstcancerforskningen miljoner. 

Men nu är det 2006 och vi behöver 

mer pengar som gör det möjligt att 

forska vidare för att rädda ännu fl er 

liv. Det nya Rosa Bandet är designat 

av Carin Rodebjer och kostar 

20 kronor. Du hittar det på Lindex, 

Apoteket, ICA, Pressbyrån, 

Scandic, SEB och Synsam.

Vi tänker besegra cancer. 

Vill du vara med?

Extra resurser till vägbygge
DANDERYD. Arbetet med att bredda Stock-
holmsvägen har fått ökat anslag. 

Kommunfullmäktige beslutade förra
veckan att anvisa ett tilläggsanslag på
900 000 kronor, av vilka 300 000 kronor be-
ror på indexökningar sedan projektet plane-
rades.

gger fast

flyktingar som
bosatt sig i en
kommun på
eget initiativ
och de som
blivit anvisade
plats av verket.

– Det är
viktigt att kommunerna
även tar emot från anlägg-
ningsboende när vi sluter
överenskommelser med
dem, säger Bo Ljung.

Det innebär att man vill
slussa ut människor som
väntat i någon av Migra-
tionsverkets flyktingför-
läggningar. 

När de nyanlända väl är
på plats är det kommunen

som ansvarar för deras för-
sörjning i början. Det kan
handla om socialbidrag eller
så kallad introduktions-
ersättning. 

INTEGRATIONSVERKET rekom-
menderar det senare för att
inte börja med att stämpla
flyktingarna som social-
bidragstagare. I genomsnitt
tar det trots allt två år innan
de nyanlända kommer ut 
i arbete.

Även om många aktörer
ska samverka för att de ny-
anlända ska få ett bra motta-
gande så är det kommunen
som är spindeln i nätet.

JOAKIM BRÖMS

   ktige Täbys uppgörelse med Integrationsverket.

ra betalt för årets flyktingar

■ Kommunen får en grun-
dersättning på en halv miljon
kronor varje år som de har
en överenskommelse med
Integrationsverket. Beloppet
är fast oavsett hur många
kommunen tar emot.

■ För 2006 får Täby extra-
pengar för ”extraordinära
kostnader” på 20 000 kro-
nor per mottagen.

■ Täby har inte haft någon
överenskommelse sedan 
1 januari 1998.

Källa: Integrationsverket

ERSÄTTNINGAR�

Bo Ljung.

Lastbilsolycka vid E18 
TÄBY. En person fick föras till Dande-
ryds sjukhus med nacksmärtor efter
att en personbil och en lastbil krock-
at på E18 i söndags kväll. 

Trafikolyckan inträffade vid avfar-
ten mot Roslags Näsby i södergående
riktning.


