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Svar på allmänhetens fråga vid KF 2016-03-29 

Frågeställare: Dennis Imgård 

Bakgrund 
"Fråga till Peter Lindroth/allmänhetens frågestund 
Onsdagen den 2 mars så hade man ett informationsmöte i Undenäs, där du och andra 
kommunrepresentanter berättade hur ni skulle hanterafrågan med den nya asylförläggningen på 
Källebacken. 

Som jag uppfattade det, så såg du och de andra kommunrepresentanterna positivt på möjligheterna att 
ta hand om de asylsökande. Trots att kommunen tidigare haft stora problem med socialomsorg och 
skolan, där det saknas både lärare och lokaler. 

I tidningen den 5 mars får vi så läsa att "Hotell" Wettern, fått bygglov för ytterligare 24 rum med 4 
personer i varje rum. Det blir totalt 94 personer. 

Jag antar att du redan när du stod i Undenäs och informerade om det nya asylboendet, visste att det 
skulle komma ännu fler asylsökande. Du kan knappast ha varit ovetande om det. " 

1. "Nu undrar jag varför du inte berättade något? Det känns inte särskilt roligt attfå sådana här 
upplysningar via tidningen och inte från dig som ansvarigt kommunalråd. Jag antar att den redan 
tidigare besvärliga situationen nu kommer att bli ännu besvärligare. " 

Svar 
Anledningen till att jag inte berättade något om ett nytt asylboende på Hotell Wettern är enkel. Jag 
hade ingen sådan information då och jag har inte det idag heller. Att Hotell Wettern nu har ratt 
bygg lov beviljat för utbyggnad är inte det samma som att man har fått avtal med Migrationsverket om 
mottagande av asylsökande. 

Kommunen har inte ratt någon information om ytterligare asylboende från vare sig Migrationsverket 
eller den entreprenör som äger hotellet. Det är de skyldiga att informera om och den skyldigheten utgår 
jag ifrån att man lever upp till. 

Jag har ingen anledning att dölja information för kommuninvånarna. I det här fallet hade jag vid 
träffen i Undenäs alltså ingen information att lämna och det har jag inte idag heller. Påståendet att jag 
höll undan information vid mötet i Undenäs. betraktar jag med hänvisning till ovanstående som direkt 
oförskämt. 
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2. "Hur ska du lösa ut allt det här som samhället och kommuninvånare belastas med? " 

Svar 
Jag, som enskild person, kan naturligtvis inte "lösa ut" ett eventuellt utökat antal asylsökande. 
Kommunen har ansvar och skyldigheter gentemot de personer som vistas i vår kommun. Där gör lagen 
ingen skillnad på om man är svensk eller av utländsk härkomst. För att lösa det så krävs ett antal olika 
insatser som inkluderar Migrationsverket, entreprenören, frivilliga krafter samt hela den kommunala 
organisationen, 

3. "Vadfinnsför plan framöver för allt som detta medför?" 

Svar 
Vi kan inte presentera någon plan för ett hypotetiskt antagande om ytterligare asylmottagning. Om det 
blir aktuellt så har det stor betydelse hur sammansättningen av de asylsökande ser ut. Hur många barn 
ingår? Hur många vuxna ingår? Är det familjer eller ensamstående som kommer? 

Det är först när vi har svar på dessa frågor som vi kan börja vår planering för ett så bra mottagande 
som möjligt. 

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 


