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Interpellationssvar
Kim Fredriksson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Jimmy Jansson (S) med rubriken Granskning av
Socialdemokraternas kovändning om befolkningsökningen.

Vi ägnar oss inte åt kovändningar. Vi gör ständiga analyser av vår omvärld, analyserar
det vi ser och formar våra slutsatser och förslag samt åtgärder utifrån det.
Min och socialdemokraternas hållning i denna fråga har gällt under ett flertal år nu.
Redan innan den senaste flyktingkrisen har jag markerat behovet av större statligt
ansvarstagande och en annan fördelning mellan kommuner vad gäller personer som
kommer till Sverige och är i behov av stöd för att integreras i vårt samhälle. Att en
koppling till bostadsmarknad, arbetsmarknad, integration in i samhället och
ekonomiska resurser för att klara detta krävs. Redan under mandatperioden 2010-2014
framförde jag till länsstyrelsen att Eskilstunas mottagande av flyktingar via den kvot
som då fördelades av länsstyrelsen inte var långsiktigt hållbar. Under åren har också
kraftfull kritik framförts mot systemet med EBO och dess effekter på inflyttning i
kommuner utan koppling till förutsättningarna för ett gott mottagande.
En kovändning är ofta en hastig åsiktsförändring utan tydlig orsak utåt. Troligtvis av
interna strategiska skäl. Exempel på sådan är Sverigedemokraternas hastigt påkomna
och numera positiva syn på medlemskapet i EU eller det faktum att
Sverigedemokraterna numera anser att Sverige ska fortsätta vara det enda landet i
världen där skolor kan utgöra vinstmaskiner baserat på skattemedel.
Socialdemokraterna gör och kommer att göra, tillsammans med våra samarbetspartier,
analyser och bedömningar av vilka åtgärder som ger verklig effekt utifrån det vi vill
åstadkomma. Eftersom vi utgör en majoritet och ett trovärdigt alternativ som ledning
för kommunen så är det av yttersta vikt att våra gemensamma förslag är realistiska vad
gäller analys och genomförande och inte bara handlar om signalpolitik. Vi letar inte
primärt efter lösryckta förslag hos andra partier utan tar själva fram lösningar, gärna
med stöd av professionen hos våra tjänstepersoner, som hänger samman med vår
politik i övrigt och som sammantaget ger den effekt vi önskar.
Exempel på åtgärder som vi redan initierat eller kan komma att initiera är utöver
fortsatt opinionsbildning för förändring av vissa lagstiftningar såsom EBO,
begränsningar i antal som får bo i lägenheter, krav på inkomst i vissa stadsdelar baserat
på nivå av arbetslöshet, kontroll och insatser mot fusk på bostadsmarknaden, översyn
av riktlinjer för försörjningsstöd, samverkan med andra kommuner i behov av nya
invånare och annat.
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Eskilstuna har med råge fått ta ansvar för delar av den inflyttning via
flyktingmottagande som skett till Sverige. Inflyttningen till en kommun måste vara
hållbar utifrån bostadsmarknad, arbetsmarknad och insteg och delaktighet i vårt
samhälle. Ska vi pressa ner arbetslösheten, utveckla välfärden, minska klyftorna,
motarbeta bostads- och skolsegregationen, förbättra jämställdheten, motverka förtryck
genom sk heder och öka tryggheten måste Eskilstunas åtagande av att integrera
människor under ett antal år framöver vara på helt andra nivåer än det som varit och
är. Vi ska inte bara få ihop vårt samhälle utifrån det som varit. Vi måste framåt också
på ett bättre sätt bygga gemenskap och sammanhållning i ett samhälle med fria
individer som delar gemensam värdegrund, jobbar, studerar och bidrar till
välfärdsbygget.
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