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Ärende 13: Anmälan av demografiska statistikområden 
(DeSo) till Migrationsverket 
 

Liberalerna och Centerpartiet tycker att den stora segregationen och utanförskapet måste brytas. När 

ett helt trapphus nästan enbart består av ens egna landsmän, få pratar svenska, ännu färre har ett 

jobb att gå till och flera generationer trängs på samma lägenhetsyta gror utanförskapet. Barn som 

växer upp utan förebilder som visar på vägar in i samhället och som tvingas gå ut i trapphuset för att 

läsa läxorna i lugn och ro riskerar dessutom att fastna i detta utanförskap. Så kan vi inte ha det. Vi 

vill att alla i vår kommun ska mötas av förväntningar att lyckas, ges förutsättningar att klara sig 

själv och få chansen att känna framtidstro.  

 

Ett verktyg för att motverka segregationen är att undanta särskilt socioekonomiskt utsatta områden 

från EBO-lagstiftningen så att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig där inte ska få 

dagersättning. Syftet är att skapa incitament för nyanlända att bosätta sig i områden där det finns 

större förutsättningar för att bli en del utav samhället. 

 

Flera kommuner har valt att undanta hela kommunen med syfte att asylsökande inte ska bosätta sig 

i kommunen med konsekvensen att hela kommunen betraktas som ett utsatt område. En majoritet i 

Eskilstunas kommunstyrelse kommer rösta för att undanta hela kommunen på samma sätt. 

Liberalerna och Centerpartiet anser inte att hela Eskilstuna kommun är ett stort utsatt område. 

Enligt polisens definition präglas utsatta områden av ”låg socioekonomisk status och kriminellas 

inverkan på lokalsamhället genom hot och utpressning, offentligt våld, öppen knarkhandel och 

utåtagerande missnöje mot samhället.” Så ser det inte ut i hela Eskilstuna.  

 

Vi i Liberalerna och Centerpartiet har en humanitär syn på varje människas chanser att själv 

bestämma över sitt eget liv och vill därför ogärna begränsa möjligheterna att göra egna val. 

Däremot vill vi tydligt visa att vi har områden som nya invånare bör undvika för att det ger dem 

färre livschanser och sämre möjlighet till integration. Eskilstuna behöver fler som kan jobba i vård, 

skola och omsorg när antalet barn och äldre blir fler. Även det privata näringslivet skriker efter 

arbetskraft. Denna demografiska utmaning är väl känd och gör att vi inte har råd att redan vid 

kommungränsen säga nej till driftiga och handlingskraftiga människor som vill leva sina liv här. 

Genom att undanta hela kommunen riskerar Eskilstunas rykte att försämras när vi istället borde 

fortsätta marknadsföra oss som en stark tillväxtkommun med närhet till Stockholm. 

 

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående… 

 …att Eskilstuna kommun anmäler de demografiska statistikområden som motsvaras av 

Fröslunda, Lagersberg, Råberstorp, Brunnsbacken, Nyfors, Skogsängen, Viptorp, Årby, 

Vallby, Skiftinge, Sal och valdistriktet Krusgården i Torshälla till Migrationsverkets 

förteckning över de delar av kommunen som bedöms ha sociala och ekonomiska 

utmaningar. 
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