Motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem
för ensamkommande
Beslut som handlar om att öppna fler asylboenden och HVB-hem för ensamkommande
tenderar alltid att skapa debatt. Både den nuvarande rödblåa som den gamla rödgröna
kommunmajoritetens hantering av frågorna har varit under all kritik. Istället för att föra en
öppen dialog med närboende medborgare vid tilltänkta asylboenden eller HVB-hem har de
valt att lägga locket på. Ett exempel är när beslut fattades om att omvandla IBM:s gamla
lokaler ute i Hållsta till asylboende för något år sedan. Då vägrade den dåvarande rödgröna
kommunledningen frekvent att anordna ett dialogmöte med de närboende medborgarna innan
beslut fattades. Det ska dock sägas att det till sist hölls ett möte, men det var efter beslutet
fattats och efter att de asylsökande redan flyttat in.
Ett annat exempel är när en detaljplan för ett flerbostadshus i centrala Eskilstuna omvandlades
till ett asylboende. Då hade kommunen förvisso rådfrågat de närboende men endast via en
mindre tidningsannons. Trots att nästan alla av de omkring femtiotal inkomna synpunkterna
protesterade mot asylboendet biföll samtliga partier, förutom SD, förslaget om ytterligare ett
asylboende i kommunen.
Exemplen där den politiska kommunledningen struntar i medborgarnas åsikter i frågan är
många och återkommande vilket skapar oro och irritation bland allmänheten. Att medvetet
avstå från öppen dialog bara för att frågan är jobbig att hantera är inte en framkomlig väg i ett
demokratiskt samhälle. Fysiska dialogmöten där åtminstone de närboende får komma till tals
är den enda rätta och demokratiska vägen framåt.
Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten med
närboende invånare innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande.
Att synpunkterna som framförs på dialogmötena ska vara vägledande vid beslut.
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