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§ 78
Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas
om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande (KSKF/2016:433)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig
muntligt mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 13 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att Sverigedemokraterna Eskilstuna har genom Kim
Fredriksson och Seppo Vuolteenaho lämnat in en motion om dialogmöten innan
beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande. Motionen
inlämnades den 16 augusti 2016. Motionärerna yrkar:

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls
dialogmöten med närboende invånare innan beslut fattas om
asylboende eller HVB-hem för ensamkommande.
- Att synpunkterna som framförs på dialogmöten ska vara
vägledande för beslut.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. I socialnämndens beslut
från den 24 januari 2017, § 6 föreslår socialnämnden kommunfullmäktige att avslå
motionen. Beslutet motiveras med följande yttrande:
I plan- och bygglagen regleras hur sakägare (där närboende innefattas) ska ha möjlighet
till att komma till tals vid ändrad användning av fastighet. Stadsbyggnadsnämnden har
att handlägga ärenden enligt denna lag. Socialnämnden menar att plan- och bygglagen
tillgodoser sakägares intresse och föreslår därför att motionen ska avslås.

Kommunledningskontoret ställer sig bakom socialnämndens beslut och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunens invånare som bor och verkar
närmast de tilltänkta boendena informeras i god tid om det, något som också har
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hänt vid etableringen av kommunens asylboende i Parken Zoo samt alla
kommunens HVB-hem för ensamkommande.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:



Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag att motionen avslås.
______
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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.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Seppo Vuolteenaho

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Demokrati och välfärd
Vedad Begovic 016-710 87 58
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas
om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna Eskilstuna har genom Kim Fredriksson och Seppo
Vuolteenaho lämnat in en motion om dialogmöten innan beslut fattas om
asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande. Motionen inlämnades den 16
augusti 2016. Motionärerna yrkade att:
1. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten
med närboende invånare innan beslut fattas om asylboende eller HVB-hem
för ensamkommande.
2. Att synpunkterna som framförs på dialogmöten ska vara vägledande för
beslut.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande den 6 oktober 2016.
I sitt beslut från den 24 januari 2017 föreslår socialnämnden kommunfullmäktige
att avslå motionen. Beslutet motiveras med följande yttrande:
I plan- och bygglagen regleras hur sakägare (där närboende innefattas) ska ha
möjlighet till att komma till tals vid ändrad användning av fastighet.
Stadsbyggnadsnämnden har att handlägga ärenden enligt denna lag.
Socialnämnden menar att plan- och bygglagen tillgodoser sakägares intresse och
föreslår därför att motionen ska avslås.

Kommunledningskontoretas synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom socialnämndens beslut och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunens invånare som bor och verkar
närmast de tilltänkta boendena informeras i god tid om det, något som också har
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hänt vid etableringen av kommunens asylboende i Parken Zoo samt alla
kommunens HVB-hem för ensamkommande.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Det blir inga konsekvenser för kommunens organisation om motionen avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
kommundirektör

Marita Skog
utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
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§6
Yttrande över motion från Sverigedemokraterna om
dialogmöten innan beslut fattas om asylboende eller
HVB-hem för ensamkommande
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Förslag till fullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Camilla Berard Granström (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar muntlig
reservation.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten
med närboende invånare innan beslut fattas om asylboende eller HVBhem för ensamkommande.

Att synpunkterna som framförs på dialogmöten ska vara vägledande för
beslut.
Yttrande
I plan- och bygglagen regleras hur sakägare (där närboende innefattas) ska ha
möjlighet till att komma till tals vid ändrad användning av fastighet.
Stadsbyggnadsnämnden har att handlägga ärenden enligt denna lag. Socialnämnden
menar att plan- och bygglagen tillgodoser sakägares intresse och föreslår därför att
motionen ska avslås.

Yrkanden
Camilla Berard Granström (SD) yrkar bifall på motionen och avslag till
förvaltningens förslag till yttrande. Göran Gredfors (M), Jawad Zanghnaeh (V)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande. Lotta Jonsson (KD) och Erica
Hallenstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och avslag på
motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
-Bifall till förvaltningens förslag till yttrande
-Avslag på förvaltningens förslag till yttrande och bifall till motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.

______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Yttrande över motion från Sverigedemokraterna om
dialogmöten innan beslut fattas om asylboende eller
HVB-hem för ensamkommande
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Förslag till fullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har motionerat om:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten
med närboende invånare innan beslut fattas om asylboende eller HVBhem för ensamkommande.

Att synpunkterna som framförs på dialogmöten ska vara vägledande för
beslut.
Motionen bifogas.
Yttrande
I plan- och bygglagen regleras hur sakägare (där närboende innefattas) ska ha
möjlighet till att komma till tals vid ändrad användning av fastighet.
Stadsbyggnadsnämnden har att handlägga ärenden enligt denna lag. Socialnämnden
menar att plan- och bygglagen tillgodoser sakägares intresse och föreslår därför att
motionen ska avslås.
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Ola Lindgren
Sakkunnig
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§ 181
Motion om dialogmöten innan beslut fattas om
asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande
(KSKF/2016:433)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) har den 16 augusti 2016 lämnat in en
motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande.
Motionärerna yrkar 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.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

