Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända
Arbetslösheten håller ihärdigt i sig i Eskilstuna men ser i skrivande stund ut att sjunka marginellt. En stor bidragande faktor till det är att det råder högkonjunktur som främst gynnar
inrikes födda och ungdomar. Det ska dock påpekas att arbetslösheten bland ungdomar även
sjunker på grund av att antalet ungdomar blir färre och istället går in i den totala arbetslöshetsstatistiken. För de utrikes födda är det desto svårare. De med redan hög utbildningsnivå
får jobb förhållandevis fort men kvar blir gruppen som har låg utbildningsnivå eller saknar utbildning nästan helt och hållet. Detta i kombination med att inflyttningen av nyanlända
fortsättningsvis ser ut att utgöra merparten av Eskilstunas befolkningsökning så kommer gapet mellan inrikes och utrikesfödda i arbetslöshetsstatistiken fortsätta vara skyhög.
Om inte befolkningsökningen anpassas efter antalet skapade jobb, bostäder och utbildningsplatser så kommer arbetslösheten och bostadsbristen i kommunen inte minska nämnvärt. Det
är ganska enkel matematik som många av våra nordiska grannländer sedan långt tidigare redan har räknat ut. Ur ett kommunalpolitiskt perspektiv är möjligheterna att kraftigt minska
befolkningsökningen av främst nyanlända begränsade men det går. För att slå hål på myten att
det inte skulle gå återfinns en rad beslut nedan som den socialdemokratiskt ledda majoriteten
bifallit. Beslut som enligt vår mening bidragit till att öka befolkningsökningen av nyanlända
ytterligare:
-

-

-

-

24 mars 2017 kommunfullmäktige. Beslut att avslå en SD motion om att införa ett
återvändarcenter. Syftet med förslaget var att förmå utrikesfödda som står långt ifrån
arbetsmarknaden att återvända till respektive hemland. Detta skulle i sin tur kunna innebära att anhöriginvandringen till Sverige och Eskilstuna minskades då de berörda
parterna istället skulle kunna återförenas i sina hemländer.
Under 2016 beslut om att genomföra en kampanj för att förmå privatpersoner i
Eskilstuna att öppna upp sina hem för att hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
14 juni 2016 Eskilstuna Kommunfastighet AB:s politiskt tillsatta bolagsstyrelse. Beslut att låta vissa nyanlända få gå före i bostadskön. Konkret handlar det om att baka
in de nyanlända som anvisas av Migrationsverket till kommunen i de bostadssociala
åtagandena. Det vill säga att dessa anvisade nyanlända ska ges samma prioritet till
stöd till bostad av kommunen som människor med social problematik som inte förmår
att fixa bostad själva.
19 maj 2016 stadsbyggnadsnämnden. Beslut att omvandla ett flerbostadshus till ett
asylboende.
26 januari 2016 kommunstyrelsen. Beslut om att teckna två avtal med Migrationsverket om att ta emot asylsökande ungdomar, så kallade ensamkommande.
Tidigare år har stadsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för att omvandla kontorslokaler ute i Hållsta till asylboende.

Listan över beslut kan göras lång men budskapet har troligtvis gått fram. Det går att påverka
befolkningsökningen av nyanlända. Något som stärker budskapet ytterligare är det kravbrev
som Socialdemokraterna i Malmö nyligen har skickat till regeringen. Där framgår det att de
vill att Malmö inte ska behöva ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Detta uppmärksammandes i Aftonbladet 2017-04-23. http://www.aftonbladet.se/a/5X8n6
Eskilstuna befinner sig i ett vägval. Antingen fortsätter kommunen upprätthålla myten att det
inte går att påverka antalet inflyttade nyanlända, tvingas arbeta vidare i den onda spiral där
utbudet av arbetskraft ökar mer än tillgången av arbetstillfällen. Konsekvenserna av det vägvalet kan den växande sociala oro i stadens invandrartäta bostadsområden ge en fingervisning
av vad som komma skall.
Men det finns en möjlighet att välja en annan väg för Eskilstuna. Där tuffa men nödvändiga
beslut fattas om att i alla avseenden verka för att minska befolkningsökningen av främst nyanlända. Exempelvis ta rygg på Socialdemokraterna i Malmö och skicka kravbrev till regeringen
samt inte besluta så som tidigare gjorts enligt axplocken av beslut som är uppradade ovan.
Detta är en fråga om vilja ingenting annat. Påståenden om att det inte går är tecken på feghet,
dåligt ledarskap och att fara med osanning. Eskilstunas väljarkår förtjänar att få tydliga besked från respektive parti i denna fråga.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att minska befolkningsökningen av nyanlända enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

