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Resan in i Stockholm
Politiska förslag mot målet om full sysselsättning och ett Stockholm på världskartan

Sammanfattning 

Det går bra för Stockholm och regionen växer. Vi blir allt fler stockholmare och det är här flest 
människor även finner ett arbete och en framtid, oavsett var de råkar vara födda. Stockholm står för 
40 procent av landets samlade sysselsättningstillväxt1

Stockholm har en sysselsättningsgrad på 70,2 procent, vilket är högst i landet. Utrikes födda i 
Stockholmsregionen har en sysselsättningsgrad på 65,5 procent  och inrikes födda 71,9 procent. 
Utrikes födda män har en högre skattad sysselsättningsgrad än inrikes födda män i övriga riket. 
Men bilden av Stockholms län är inte entydig. Bland de 10 kommuner i Sverige som har lägst 
arbetslöshet hitta vi Danderyd, Vallentuna, Ekerö, Täby och Vaxholm. Södertälje har efter Lessebo 
rikets högsta arbetslöshet, och en arbetslöshet bland utrikes födda på 27 procent.2  Skillnaderna 
inom länet är betydande och hur  den lokala politiken arbetar för att möta befolkningens utmaningar 
spelar stor roll. 

Efterfrågan på arbetskraft i Stockholm beräknas öka med 20 procent, motsvarande 225 000 
personer, fram till 2025. Motsvarande utveckling i Skåne och Västra Götaland väntas uppgå till 10 
procent respektive 9 procent.3 Fram till 2025 väntas underskott på yrkesutbildade inom omvårdnad, 
barn och fritid, och fordon och på eftergymnasial nivå stora brister på lärare, datautbildade och 
specialistsjuksköterskor.4 

Nu står länet inför ett stort mottagande av flyktingar, många med kort utbildningsbakgrund, vilket 
kommer ställa nya krav på regionen. Arbetsförmedlingen identifierar fyra grupper som har högre 
sannolikhet att hamna i långa arbetslöshetstider: arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning, 
arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med funktionsnedsättning, och arbetslösa äldre. 
Dessa grupper står för den antalsmässiga ökningen av arbetslösa de senaste åren. Vid utgången av 
april 2016 tillhörde 3 av 4 inskrivna arbetslösa en eller flera av dessa grupper. För 10 år sedan var 
motsvarande andel 50 procent.5 

Stockholm är även landsbygd. Ingen annanstans i Sverige bor så många människor på landet som i 
Stockholm. De må låta motsägelsefullt, men Stockholm är inte bara pulserande storstad utan även 
skog, skärgård och jordbruk. Och väldig många människor bor och har sin vardag där. Det gör att 
fler människor i Stockholm än i andra delar av landet är beroende av väl utbyggd infrastruktur och 
samhällets service även utanför den centrala staden.

1  Läget i länet, juni 2016, sid 3
2  Läget i länet, juni 2016, sid 11
3  Läget i länet, juni 2016, sid 8
4	 	Rapport:	Stockholm	2025	–	en	utbildnings-	och	arbetskraftsprognos
5  Läget i länet, juni 2016, sid 9
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Företag skapar jobb – så blir jobben fler

Problemformulering

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Att företag vågar satsa och utveckla sin 
verksamhet genom att anställa är därför centralt för Sveriges och Stockholms tillväxt. 

Många – och allt fler – av Stockholms företag konkurrerar på en global marknad. De kompetenser 
som Stockholmsregionens teknikintensiva företag är i behov har också i delar en global marknad 
varför förutsättningarna för att kunna rekrytera rätt kompetens och kunna erbjuda adekvata villkor 
är central för de företagens överlevand och eller möjlighet att ha Sverige och Stockholm som 
lokaliseringsort över tid.

Den digitala revolutionen som nu pågår, och som i företagen möjliggör ytterligare minskade 
produktions- och transaktionskostnader, innebär också att de varor och inte minst tjänster som i går 
kunde tillverkas på ett fåtal ställen i världen kan utvecklas och tillverkas på allt fler.

Den globala framgångssagan – för det är det, miljarder människor har de senaste decennierna, inte 
minst i Asien, lyfts från fattigdom till en relativ medleklass tack vare digitalisering och globaliseringen 
– kommer inte alla till del och riskerar skapa en både en känsla av utanförskap och ett faktiskt 
utanförskap. Utmaningen de kommande åren för politiken – inte minst i Stockholm är att klara av att 
skapa förutsättningar både för de företag och arbetstagare som agerar på den globala marknaden 
och de som inte gör det kan utvecklas, växa och känna trygghet i den förändring som pågår. 

Behovet av att formulera en positiv politisk idé kring detta som klarar av att skapa samhörighet för 
alla i den utvecklingsresa som pågår kan inte underskattas. En politisk idé som i den geografiskt 
relevanta platsen – staden – klarar av att formulera en vision där behovet av trygghet och ökade 
individuella möjligheter för alla de boende på platsen möts. 

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Stockholm är det enda länet i riket med större bidrag till BNP 
än dess befolkningsstorlek.6 I Stockholms Handelskammares rapport Stockholmsbarometern från 
augusti 2016 framkommer dock att Stockholmsregionens tillväxt håller på att mattas av. Vi ser den 
lägsta tillväxttakten på 3 år. Det kommer slå mot jobben.

Stockholmsföretag uppger som regel kompetensförsörjningen och bostadsbristen som de största 
hindren för sin tillväxt. De två utmaningarna hänger ihop. Kompetensförsörjningen är svår att lösa 
eftersom kompetensen som ska attraheras inte har någonstans att bo. Flera företag vittnar om att 
även om de lyckats hitta rätt kompetens har personerna fått tacka nej till jobbmöjligheter då de 
inte hittar en bostad i Stockholmsområdet. Att lösa bostadsfrågan är därför centralt för att lösa 
kompetensförsörjningen och i sin tur för Stockholms tillväxt. 

Utmaningarna handlar inte bara om att fler personer behöver komma hit och hitta någonstans att bo. 
Matchningen mellan befintliga vakanser och arbetssökande i regionen måste fungera bättre. Endast 14 
procent av alla jobb förmedlas via Arbetsförmedlingen.7 Dagens Arbetsförmedling har spelat ut sin roll. 

6  Stockholmsbarometern, Stockholms Handelskammare, Q2, 2016 
7  http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_arbetsformedlingen_arbetskraftsformedlingen_	
	 pdf/$File/Arbetsformedlingen_arbetskraftsformedlingen.pdf  
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För de flesta på den svenska arbetsmarknaden behövs ingen statlig arbetsförmedling. För de 
som står längst ifrån arbetsmarknaden behövs fortfarande en statlig myndighet som administrerar 
nationella stödinsatser, men Arbetsförmedlingen har inte visat sig innovativa eller nytänkande och 
lever kvar i en annan tidsålder. Inför därför en jobbpeng, förslagsvis enligt australiensisk modell, som 
innebär att den arbetssökande får en peng och kan själv välja leverantör av tjänster för att komma 
närmare arbetsmarknaden. Lägg ner Arbetsförmedlingen och låt en ny myndighet administrera 
jobbpengen samt fokusera på arbetsförmågebedömning och administration av subventionerade 
anställningar. 

Subventionerande anställningar har dock visat sig vara en administrativ börda för företagen och 
innebär framför allt en risk. För även vid subventionerade anställningar, där företagen får huvuddelen 
eller hela lönen finansierad, drar sig företag för att ta risken att anställa. 

Svensk arbetsmarknadslagstiftning är i delar föråldrad. Den skapades i en tid av storföretag och 
industri. Idag är det inte storföretagen som dominerar svensk arbetsmarknad längre och då behöver 
lagstiftningen uppdateras. Samtidigt är det viktigt att värna den svenska modellen och respekten för 
uppgörelser träffade av arbetsmarknadens parter. För en smidigare lönebildning bör konfliktreglerna 
reformeras. I det fall parterna redan är bundna av ett kollektivavtal, men förhandlar om ett nytt, bör 
en proportionalitetsprincip införas och rätten till sympatiåtgärder tydligt begränsas. Vi har sett att 
inte minst småföretag kan drabbats hårt när fackförbund tar till oproportionerliga konfliktåtgärder, 
som i förlängningen inte gynnar arbetstagare eller svensk arbetsmarknad. 

Moderaternas partistämma har tagit ställning för en moderniserad arbetsrätt, och det är nu viktigt att 
gå fram med förslag i den riktningen. För små och medelstora företag är det idag en risk att anställa. 
Vad händer om en person visar sig inte fungera i sin roll? 

Inför valet 2006 fokuserade den politiska retoriken i stor utsträckning på att göra det enklare att 
starta företag. Färre blanketter skulle fyllas i, en väg in till staten skulle erbjudas företag för att lätta 
den administrativa bördan. Väl vid makten visade det sig svårt att genomföra. Idag kan vi konstatera 
att nya tjänster har växt fram som underlättar att starta företag. Du anlitar ett företag som hjälper 
dig att navigera i djungeln av svensk byråkrati. Det innebär inte att byråkrati plötsligt är acceptabelt, 
bara att andra reformer är högre prioriterade. På kommunal nivå är minskad byråkrati fortfarande 
relevant. Kommuner bör verka för att automatisera och digitalisera företagens kontakter med 
kommunen, och inte göra det krångligt i onödan för de lokala jobbskaparna.

6 av 10 av de som arbetar privat arbetar inom tjänstesektorn8. Moretti har visat9 att städer som 
öppnar för innovation och satsar på att attrahera innovativa företag och människor också fortsätter 
att utvecklas. Talangerna drar med sig andra yrkesgrupper genom att anlita personer som inte är 
högutbildade eller innovativa och som därför tjänar på att bo i dessa städer. Städer utan innovation 
stagnerar. Stockholm behöver snegla mot London, New York, Tokyo, Paris, Shanghai, Berlin. Inte 
som så ofta idag – Malmö och Göteborg. Stockholm är idag hem för företag som Spotify, Dice, 
Mojang, och Klarna. För att Stockholm ska fortsätta vara vagga och hubb för framtidens namnkunniga 
tillväxtföretag behövs bra lokaler i attraktiva lägen med goda förbindelser på många platser i regionen, 
möjlighet till finansiering genom attraktiva villkor för investeringar och en fungerande bostadsmarknad 
för att kunna locka talanger från hela världen. 

8  Stockholmsbarometern, Stockholms Handelskammare, Q2 2016
9 	https://www.amazon.com/New-Geography-Jobs-Enrico-Moretti/dp/0544028058
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För att möta de utmaningar Stockholm står inför krävs det både att det blir enklare att starta och 
driva företag och att det blir enklare - och i delar billigare – att anställa. Beskattningen av företag 
i Sverige bör inte över tid vara högre än i jämförbara länder som svenska företag konkurrerar 
med. Detta gäller dock också de globala talanger som dessa företag rekryterar varför de höga 
marginalskatterna i Sverige är ett problem.

Processen för validering och nyanställning av utländsk expertis eller nyinvandrade behöver göras 
mer effektiv, anpassad efter de behov som anställande företag har och stimulera en snabbare 
validering, tilläggsutbildning och integration på arbetsmarknaden.

Jobbskatteavdrag stimulerar arbete och gör det mer lönsamt att arbeta, inte minst är detta viktigt för 
de näringar som inte direkt konkurrerar på en global marknad.  Avdragsmöjligheter för hushållsnära 
tjänster och renoveringsarbeten fungerar också som en bra stimulansåtgärd inom dessa branscher 
och får nya företag att starta och skapar arbetstillfällen för stockholmare som kanske har en lägre 
utbildning eller inte varit stockholmare så länge.

Alternativkostnaden för att inte arbeta bör också vara relativt hög för att stimulera till arbete. 
Därför bör A-kassan trappas av så att det blir mer lönsamt att återgå till arbete. Omställningen på 
arbetsmarknaden behöver fungera – och fler aktörer bör tillåtas komma in på den markanden för 
att skapa fler möjligheter till matchning och vidareutbildning. Omskolning och vidareutbildning bör 
stimuleras.
Politiken bör dessutom inte vara främmande för att pröva nya metoder för att stimulera företagande 
och jobb, inte minst i områden som har en låg grad av företagande och arbete.

Möjliga åtgärder för fler i arbete 

Ökade drivkrafter till arbete

• Gör alla jobb 500 kronor mer lönsamma i månaden genom utbyggt jobbskatteavdrag.

• Ställ krav på heltidsarbete eller utbildning i försörjningsstödet.

• Inför skärpt avtrappning i A-kassan efter 3 och 6 månader. Det ökar drivkrafterna att snabbt  
 återgå till jobb. 

Tillväxt och fler arbetstillfällen

• Sänk skatten på investeringar i företag och utbildning till genomsnittlig nivå i våra    
 konkurrentländer.

• Öka gränsen för RUT-avdraget till 100 000 kronor. 

Ökad rörlighet och bättre matchning på arbetsmarknaden

• För de flesta på den svenska arbetsmarknaden behövs ingen statlig arbetsförmedling. För  
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 de som står längst ifrån arbetsmarknaden, inför en jobbpeng enligt australiensisk modell.  
 Lägg ner Arbetsförmedlingen och låt en ny myndighet administrera jobbpengen samt    
 fokusera på arbetsförmågebedömning och administration av subventionerade anställningar.  

• Erbjud personer som vill omskola sig till bristyrken skatteavdrag för utbildningskostnaden. 

• För en mer smidig lönebildning bör konfliktreglerna reformeras. I det fall parterna redan är  
 bundna av ett kollektivavtal, men förhandlar om ett nytt, bör en proportionalitetsprincip    
 införas och rätten till sympatiåtgärder tydligt begränsas.

• Subventionerade anställningar är krångligt för företag att administrera. Inför ett avdrag istället  
 där företagens lönesubvention dras på skatten, likt ett RUT-avdrag. 

En skola som får Sverige att växa

• Mer matematik-, programmerings- och språkundervisning i skolan. Svenska elever har lite  
 undervisningstid, men spenderar mycket tid i skolans byggnader. Använd därför tiden mer  
 effektivt när barnen vistas i skolan och förläng undervisningstiden. 

• Inför programmering som en del av undervisningen i grundskolan.

• Höj lönen för lärare som höjer resultaten, och gör det möjligt att avskeda lärare som sänker resultaten. 

• Inför skatteavdrag för företag som erbjuder bristyrkesutbildningar. Gör godkända utbildningar  
 studiemedelsberättigande. 

• Inför branschskolor för små yrkesområden, enligt yrkesprogramsutredningens förslag.  

Locka hit ny kompetens och få dem att stanna 

• Alla lärosäten bör få ett permanent uppdrag att arbeta med att få in nyanlända, samt riktande  
 anslag för att genomföra uppdraget. Lärosätena bör ges resurser för att utveckla anpassat  
 karriärstöd och ge fler kurser i svenska. Karriärcoachning, språkstöd och kontakter med   
 arbetsgivare genom praktik är nödvändigt för att öka möjligheterna till jobb efter studierna.

• Regelverken behöver förenklas och handläggningstiderna kopplade till studie- och    
 arbetstillstånd samt möjligheterna att få ett personnummer behöver kortas.

• Fokusera på att korta handläggningstider i arbetskraftsinvandringsärenden för högkvalificerad  
 personal. För Stockholms framtid är det viktigare att säkerställa att it-företagens personal kan  
 stanna och få förlängda tillstånd än att en städare kan anställas. Våga prioritera. 

• Perioden då det är möjligt att stanna och söka jobb i Sverige efter fullföljda studier bör    
 förlängas till tolv månader. 
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• Stipendier till internationella studenter bör byggas ut och i första hand riktas mot talanger  
 inom områden där Sverige excellerar, inte som ett led i biståndspolitiken.

• Väldigt mycket av möjligheten att leva och verka i Sverige är tyvärr kopplat till att just ha ett  
 personnummer, vilket även gäller andra EU-medborgare som är här för att arbeta eller    
 studera. Vi har inte råd att försvåra deras etablering och borde därför slopa folkbokföringens  
 1-års regel för att få ett personnummer för denna grupp. 

Infrastruktur, bostäder och trafik behöver fungera – en nödvändighet 

• Vi behöver successivt avreglera hyresmarknaden och byggstandarderna. Det skulle öka   
 rörligheten på bostadsmarknaden. Inför fri hyressättning i nyproduktion.

• Kommunala bostadsbolag bör tillhandahålla kontrakt för flera personer i samma lägenhet -  
 vilket både underlättar för att gemensamhetsytornas hyror delas, men framförallt underlättar  
  mental hälsa och välmående genom en social samvaro som inte bygger på uteliv och   
  aktiviteter. Det handlar om vilka krav stora hyresvärdar, som allmännyttan, ställer för att hyra  
 ut.

• Fler kommuner behöver bygga fler bostäder. Ge kommuner som bygger bostäder rabatt i  
 skatteutjämningssystemet. Moderata kommuner ska vara föregångsexempel i bostads    
 byggande.  
 
• Trafiksituationen försvårar för hantverkare, handlare och andra mindre näringsidkare och  
 serviceföretag som behöver komma in i innerstaden. Öka tillsynen på lastzoner, och inför  
 fri leverans under kvällar och nätter. Ge trafikforskare i uppdrag att underlätta flöden i    
 Stockholm, exempelvis vilka enkelriktningar skapar större trafikflöden än de hindrar. 

• Flygplatser och annan typ av infrastruktur är central för Stockholms utveckling och företags  
 möjligheter att växa. Stockholm behöver en stor flygplats som fungerar med fler direktlinjer. 

Kommunalt företagsklimat

• All politics is local och alla företag finns i en kommun. Därför är det viktigt att moderatledda 
  kommuner är föredömen i arbetet med attityder till företagande och öppenhet och    
 tillgänglighet för företagare. Prioritera de företag som finns i kommunen och erbjud dem en  
 god service. Då kommer nya företag vilja komma.

• Stimulera entreprenörskap i skolan - Ung företagsamhet ska erbjudas i alla skolor. 

• Digitalisera och i möjligaste mån automatisera kontakten med de kommunala myndigheterna  
 – gör det enkelt och transparent att hitta rätt i djungeln av lokala tillstånd och blanketter.  

• Stimulera och uppmuntra det lokala företagandet - dela ut pris till årets företagare i    
 kommunen.
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Integration – hur kan fler komma in på arbetsmarknaden

Problemformulering

Arbetslösheten bland inrikes födda i åldern 25 år eller äldre är 2,7 procent i Stockholm. För utrikes 
födda beräknas arbetslösheten till drygt 12 procent i motsvarande åldersgrupp. 10 Detta var innan 
den stora flyktingvåg som nådde Sveriges gränser hösten 2015. På några månader tog Sverige 
emot flera hundra tusen människor som flydde för sina liv och sökte tillflyktsort här. 

Utmaningarna har långt ifrån nått sin kulmen ännu. Snart kommer de människor som just nu 
befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet börja kommunplaceras. 
Etableringsfasen som sedan inleds är bara två år och därefter förväntas de nya svenskarna vara 
självförsörjande – så är oftast inte fallet.

Tiden det tar från att en nyanländ kommit till Sverige till dess att personen fått uppehållstillstånd, 
svenskundervisning, praktikplatser och jobb, är alldeles för lång. Idag får den som kommer till 
Sverige inte arbeta utan uppehållstillstånd. Kompetenta personer, som exempelvis apotekare som 
är ett bristyrke i Sverige, sitter på anläggningsboenden runt om i landet och vill inget hellre än att 
arbeta. Men i många fall får de inte arbeta. Förutom den uppenbara samhällsekonomiska förlusten 
innebär det också en psykologisk påfrestning för individen. I Stockholm finns ett samarbete redan 
under asyltiden mellan Migrationsverket och pensionerade läkare och organisationer. De använder 
tiden till att coacha dessa utländska kompetenser till att klara valideringar och komma i arbete. Den 
typen av arbete bör utvecklas på fler platser. I Norge har Migrationsverkets motsvarighet upphandlat 
alla asylboenden inklusive språkundervisning och andra insatser för att korta vägen till jobb. Det 
borde vara självklart att använda vänte-tiden, också  i Sverige, till att förbereda sig för svensk 
arbetsmarknad. 

Idag finns det ingen koppling mellan i vilken kommun en asylsökande bott i väntan på besked 
om uppehållstillstånd och vilken kommun den asylsökande sedan blir kommunplacerad. Om en 
kommun som exempelvis Täby, där flera hundra asylsökande just nu bor, skulle få veta att de 
anvisningar som kommer de närmaste åren tas ur den grupp som redan är boende i kommunen 
skulle Täby också ha ett incitament att tidigt gå in med kommunala insatser för att korta vägen till 
arbete och bidra till integrationen. I nuläget skickar Migrationsverket de asylsökande, som kanske 
redan börjat rota sig och där barnen går i skolan, till helt andra delar av landet och flyktingar från 
andra delar av landet skickas till kommunen på anvisning.  

Vi ser att fler och fler av de utrikes födda som nu når kommunerna mår psykiskt dåligt. De 
sjukskrivs och eftersom de inte arbetat en dag i Sverige får de inte ersättning, eller insatser, från 
Försäkringskassan för att komma tillbaka. Istället hamnar de i kommunernas försörjningsstöd. Vägen 
tillbaka blir då lång och snårig och kommunerna behöver bygga upp rehabiliteringsinsatser parallellt 
med Försäkringskassan. Det är ineffektivt och kostsamt. Flera finansiella samordningsförbund 
växer nu fram runt om i landet, och sjukskrivningarna inom försörjningsstödet är högt upp på allas 
agendor.

10  Läget i länet, juni 2016, sid 9
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De som når kommunerna och går in i Arbetsförmedlingens etableringsreform är de som har 
över 25 procent arbetsförmåga. Den misslyckade etableringsreformen innebär merkostnader 
för kommunerna. För när majoriteten av de som lämnar den 2-åriga etableringen saknar egen 
försörjning, dvs jobb eller studier, söker de istället kompletterande försörjningsstöd i kommunerna.  
Det är uppenbart att etableringsreformen inte fungerar som det var tänkt: mer byråkrati försenar 
etableringen och en modell passar inte alla deltagare.
Danmark har nyligen presenterat en modell där bidragen kraftigt reduceras för de som inte bott i 
landet sju av de senaste åtta åren.11 Den som inte varit med och betalat in till samhällssystemen kan 
inte förvänta sig samma ersättningsnivå som den som tidigare betalat skatt i landet. Den som söker 
skydd ska vara välkommen till Sverige, men ges möjlighet att göra rätt för sig genom arbete. Då 
måste det löna sig att arbeta.  

Vi vet att det tar nära dubbelt så lång tid för kvinnor som för män att etableras i Sverige. 
Även den som kommer till Sverige med barn på några år får full föräldrapenning, retroaktivt. 
Föräldrapenningen syftar till att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn den närmaste tiden 
efter födseln. Nuvarande system hämmar kvinnors integration eftersom det innebär att de kan vara 
hemma, i vissa fall i flera år, efter kommunplaceringen i Sverige och då inte delta i etableringen eller 
språkstudier. Vi föreslår därför att vi bör begränsa möjligheten att få retroaktiva föräldradagar för 
barn som inte är födda i Sverige samt att kunna ställa krav på deltagande i språkundervisning även 
under föräldraledigheten. Viss förskola erbjuds även föräldralediga, och då bör föräldrarna delta i 
språkundervisning under motsvarande tid. 

Kvinnor är ofta svåra att nå med olika typer av integrationsinsatser. BVC och förskola är insatser 
som få känner till från utomeuropeiska länder. BVC Rinkeby har tillsammans med Stockholms 
läns landsting drivit ett projekt där de följt kvinnor med barn under en längre tid. Med regelbundna 
hembesök, under flera år, har de kunnat förebygga andra samhällsinsatser vilket visat sig väldigt 
framgångsrikt för att gynna integrationen. Exempelvis har de genom att demonstrera och följa upp 
tandborstning kunnat kraftigt minska antalet hål i tänder och andra tandskador längre fram. En 
insats som initialt kostar, men vars förebyggande värde visat sig spara pengar för samhället. 

En annan utmaning är nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Att förvänta sig att de i vuxen ålder, 
utan tidigare studievana, ska läsa in en hel grundskole- eller gymnasieutbildning är troligtvis inte 
realistiskt. Då behöver vi hitta nya vägar in på den svenska arbetsmarknaden. 

Även de som kommer till Sverige som unga möts av utmaningar. Siffror från Skolverket visar12 
att av de elever som kommer till Sverige efter skolstart klarar mindre än hälften grundskolans 
kunskapsmål. Endast omkring 30 procent av de som påbörjar språkintroduktion har gått 
vidare till nationellt program i gymnasieskolan efter tre år. Endast 9 procent av de som påbörjar 
språkintroduktion avslutar ett nationellt gymnasieprogram inom fyra år. Detta är en avgörande 
framtidsfråga för Sverige.

Idag diskuteras ofta integrationsutmaningarna i en klump som ett generiskt problem, men i själva 
verket är givetvis utmaningarna och därmed lösningarna mångfacetterade. Några exempel på 
perspektiv som kan påverka en persons förutsättningar att snabbt integreras: 

11	 	http://www.svd.se/danmark-pa-en-stramare-linje
12	 	http://www.dn.se/debatt/gymnasieexamen-vagen-till-arbete-for-nyanlanda/



in i Stockholm
RESAN

Möjliga förslag för en snabbare och bättre integration

Vid ankomsten till Sverige 

• Integration från dag 1: Migrationsverket måste upphandla boenden med SFI, praktikplatser  
 osv, likt norsk modell. Att bara sitta av tiden i väntan på uppehållstillstånd gynnar ingen.   
 Bättre att låta alla läsa svenska. Det värsta som kan hända är att personer som lärt sig lite  
 svenska inte får uppehållstillstånd och istället bosätter sig någon annanstans i världen.

• Närhetsprincip i anvisningar. Om det finns ett anläggningsboende i en kommun som drivs  
 av Migrationsverket skulle en närhetsprincip gynna samarbetet med kommunen och    
 kommunens incitament att bidra i integrationen. 

• Möjliggör arbete också för de som saknar svenskt uppehållstillstånd. När du söker asyl i   
 Sverige så får du automatiskt ett arbetstillstånd. Det ska alltid löna sig att arbeta. 

• Att personnummer sätter stopp för möjligheten att öppna ett svenskt bankkonto innebär  
 bara att vi behöver tänka utanför boxen. Kanske inkomstskatten kan betalas direkt av    
 arbetsgivaren och sättas in på Migrationsverket-kontot kopplat till Ica-kort som nyanlända  
 redan har?  

• Ordning och reda måste gälla i mottagandet. Ett avslagsbeslut måste innebära utvisning för  
 att det ska finnas en trovärdighet i systemet. Idag innebär ett avslagsbeslut generellt att   
 personerna finns kvar i kommunerna, och med nuvarande skrivningar i Socialtjänstlagen är  
 kommunerna skyldiga att bistå, kostnader som kommunerna inte får ersättning för. Öka   
 förvarstagandet för att öka incitamenten till frivillig utresa.
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Längre fram – i etableringen: korta vägen till jobb

• Etableringsreformen har inte fungerat. Låt kommuner som visat sig kapabla ta över    
 etableringsuppdraget för att jobba från dag 1. Kommunerna kan dessutom hitta lokala    
 lösningar där Arbetsförmedlingen är bunden att hantera alla kommuner lika. 

• Inför frivux – friskolesystem inom vuxenutbildningen. Det skulle möjliggöra en större flexibilitet  
 i systemet och möjlighet att snabbare anpassa utbildningarna efter arbetsmarknadens behov.  

• Ändra skollagen så att syftet med SFI och vuxenutbildning förtydligas: det handlar om att  
 korta vägen till jobb, och inte egenvärdet i studier som idag. 

• Utveckla samhällsorienteringen så att den i större utsträckning fokuserar på att korta vägen  
 till jobb. Närvarokrav ska råda. 

• Erbjud snabbspår och rullande intag i SFI så att personer inte behöver vänta. Varva SFI med  
 praktik och erbjud SFI på distans med digitala verktyg som komplement. 

• Erbjud fler SFX-utbildningar, SFI med yrkesinriktning, riktade mot analfabeter. Du ska inte  
 först behöva avsluta SFI gör att sedan påbörja en yrkesutbildning, bättre att utveckla    
 parallella spår.  

• Det borde även bli lättare att kunna kombinera praktik med språkinlärning eftersom att   
 forskning visar på att språkinlärning underlättas om personen direkt kan applicera det man  
 lär in. Kommunen kan exempelvis stödja genom matchning mellan nyanlända och lokala   
 företag.13 Kommunerna bör även stödja annan typ av inlärning så som språkcaféer,    
 tandemutbyte eller exempelvis volontärverksamhet. 

• Erbjud handledarstöd till företag som tar emot praktikanter som genomgår kommunal    
 vuxenutbildning/omställningsutbildning. Många mindre och medelstora företag väljer idag att  
 inte erbjuda praktikplats då de inte anser sig ha tid. Ersättningen skall ges som en morot  
 för arbetsgivare att avsätta tid för att kunna ta emot praktikanter. Kan med fördel kombineras  
 med svenskundervisning på jobbet. 

• Utveckla samarbete med arbetsgivare som upplåter tid och lokaler till SFI där kommunen kan  
 erbjuda både praktik och SFI i ett paket. Trots att detta gjorts i årtionden i Småland har hela  
 Stockholms stad bara 6 (!) personer och 1 (!) företag anslutet till en sådan modell. (Hemfrid)

Längre fram – i etableringen: öka drivkrafterna till jobb – gör det mer lönsamt att arbeta

• Begränsa bidragen för de som inte bott i Sverige. Se dansk modell. 

• Begränsa föräldrapenningen för de som kommer till Sverige. Föräldrapenning bör bara gälla  
 barn upp till 1,5 års ålder. Inför möjlighet att ställa krav på deltagande i SFI-undervisning   
 under föräldraledigheten, samtidigt som förskoleplats erbjuds barnen.  

13  http://sla.se/falkoping/2016/09/16/lar-sig-sprak-och-jobb-samtidigt
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• Utöka aktivitetskraven för den som får bistånd till att omfatta samtliga och skärp    
 möjligheterna att begränsa utbetalningar vid utebliven närvaro. Aktiviteter ska i första hand  
 fokuseras på att korta vägen till egen försörjning. För den grupp som bedöms stå så långt  
 ifrån arbetsmarknaden att egen försörjning inte är realistiskt bör erhållandet av     
 försörjningsstöd kopplas till motprestation.

Andra insatser som gynnar integrationen 

• BVC Rinkebys modell med regelbundna hembesök under flera år har visat sig väldigt    
 framgångsrik för att gynna integrationen.  

Förbättra arbetskraftsinvandringen 

• Grundregeln bör vara: om du kan försörja dig själv – varmt välkommen till Sverige! 

• När det gäller arbetskraftsinvandringen finns idag ett krav på kollektivavtalsenlig lön. Vi tycker  
  att alla som kan försörja sig i Sverige bör vara välkomna. Vi föreslår därför att kravet på   
 kollektivavtalsenlig lön tas bort, och ersätts med ett rättssäkert lönekrav.

• Gör om försörjningskravet vid anhöriginvandring till ett icke-bidragskrav, d.v.s. bidrag ska inte  
 räknas som en inkomst utan egen försörjning.

• Modernisera utannonseringskravet, det krav som säger att en tjänst måste ha annonserats via  
 Platsbanken eller liknande sätt i minst tio dagar.  

• Säkerställ att den asylsökande underrättas om lagakraftvunnen dom i tillräckligt god tid för  
 att hinna ansöka om spårbyte till arbetskraftsinvandrare. På grund av stora balanser rinner  
 tidsfrister just nu ut trots att den sökande inte ens vet att beslutet är fattat - än mindre hunnit  
 vinna laga kraft.

Vår framtid – hur ska fler unga tidigare få ett jobb? 

Problemformulering  

Debatten hamnar lätt i äpplen och päron. Arbetar unga i den utsträckning de önskar? Varför hamnar 
heltidsstuderande som söker extrajobb i arbetslöshetsstatistiken? Det gäller att skilja på de som 
söker extrajobb vid sidan av studierna och de som söker en heltidssysselsättning och försörjning.  
Även om den förstnämnda gruppen ingår i statistiken fokuserar politikens lösningar på den 
sistnämnda – på de som aldrig fått in en första fot på arbetsmarknaden. 

Unga personer är en grupp med högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. 4 av 10 arbetslösa 
i Sverige är mellan 15-24 år. Stockholms län har en ungdomsarbetslöshet på 20,6 procent (16,7 
procent för kvinnor). 14 Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten i Sverige hållit sig på en relativt 
hög nivå. Det tyder på att det finns strukturella orsaker till ungdomsarbetslösheten snarare än 
orsaker kopplade till konjunktur. 

14  Läget i länet, juni 2016, sid 3
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De unga som har absolut svårast att få jobb är de utan gymnasieexamen. Bland unga utan arbete 
eller studieplats har endast 57,4 procent en gymnasieexamen eller högre, jämfört med 89 procent av 
de som arbetar eller studerar. 15 Utbildning måste i större utsträckning kopplas till arbetsmarknadens 
behov, och företag ges större inflytande över utformningen av bristyrkesutbildningar. Många av 
dessa utbildningar finns inom ramen för den ordinarie gymnasieutbildningen. Att göra dessa 
fristående skulle kunna attrahera personer som idag inte har någon utbildning eller jobb att lära sig 
ett yrke. 

Höga lönekostnader för att anställa kan göra det svårt för unga att konkurrera med mer erfaren 
arbetskraft särskilt om det är nästintill obefintliga skillnader i lönekostnad. Unga måste få möjlighet 
att konkurrera på schyssta villkor mot äldre mer erfaren arbetskraft. En utgångspunkt ska alltid vara 
att lönen för ett heltidsjobb ska gå att leva på. 

Turordningsreglerna gör att unga som precis har börjat på sitt jobb är de första som måste sluta vid 
arbetsbrist. Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd behöver reformernas för att skapa 
rörlighet på arbetsmarknaden. Det skulle gynna både unga som vill komma in på arbetsmarknaden 
och äldre som vill byta karriär eller jobb.

Ung Företagsamhet har visat sig framgångsrikt för att fler unga ska få kunskap om företagande och 
jobbskapande och bör därför ingå som en kurs i alla gymnasieprogram. De flesta av de UF-företag 
som startas avvecklas idag efter examen. Det bör bli enklare och mer lönsamt att konvertera UF-
företaget för att på så sätt kunna försörja sig efter sin studietid. För att stimulera företagande bland 
unga bör det övervägas om ungdomar skulle kunna få skattelättnader under det första året som de 
bedriver företag.  

Kommuner som har låg arbetslöshet har också generellt låg arbetslöshet bland ungdomar och 
utrikes födda.16 Lösningarna torde således hänga ihop. 

Möjliga åtgärder för lägre ungdomsarbetslöshet

Enklare för företag att anställa unga 

• Turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd bör reformeras så att fler företag tar steget  
 och anställer unga. Idag innebär risken att anställa att många företag avstår. Det gynnar inte  
 Sverige eller Sveriges unga. 

Ökade drivkrafter till jobb

• Höjt grundavdrag gynnar särskilt studenter, ungdomar och låginkomsttagare. I ett första  
 steg skulle grundavdraget kunna höjas till ett prisbasbelopp för samtliga (f.n. 44 300 kr). På  
 sikt bör grundavdraget gälla lika för alla, dvs. slopad nedtrappning (progressivitet). Dessa  
 
 
15	 	Bakom	siffrorna:	unga	som	varken	arbetade	eller	studerade	2000-2010.,	Ungdomsstyrelsen,	Stockholm,	2014,	s.	28.
16  Läget i länet, juni 2016, sid 11-12
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 åtgärder skulle både stärka drivkrafterna för arbete, men också förbättra köpkraften hos de  
 med låga inkomster. 17 

• Höj fribeloppet för inkomster samtidigt som du får studielån.

• Gör första året skattefritt för alla mellan 16-25 år som väljer att starta företag, för att ytterligare 
  öka motivationen och för att ge bättre förutsättningar att klara uppstarten. De ungdomar/ 
 studenter som idag startar ett UF-företag skulle få möjlighet att enkelt konvertera det till ett  
 ”enkla firman”-företag så att företaget inte behöver läggas ned när läsåret är slut.

Erfarenhet för unga i skolan

• Återinför prao som ett obligatorium för alla elever i grundskolan.

• Ung Omsorg erbjuder framgångsrikt extrajobb för studenter på äldreboenden. Unga får ett  
 extrajobb och intresse för omsorgsbranschen, äldreboendet får extra guldkant till de äldre  
 som får sällskap. Kommunen finansierar till en låg kostnad. Fler kommuner borde erbjuda ett  
 liknande upplägg inom fler välfärdsområden.  

• Erbjud Ung Företagsamhet eller motsvarande som en kurs i grundskolan och i alla    
 gymnasieprogram. 

Stärk universitetens koppling till arbetsmarknaden

• Den som läser enstaka kurser och bygger sitt eget program på universitetet får idag inte göra  
 praktik. Det bör förändras och praktik uppmuntras, även för de som själva bygger sitt    
 universitetsprogram.

17	 	För	inkomståret	2016	är	grundavdraget	vid	beräkning	av	kommunal	och	statlig	skatt	lägst	13	000	kr	och	högst	34	200	kr.		
	 Vid	låga	inkomster	är	grundavdraget	lägst	18	800	kr.	Dagens	system	missgynnar	både	låg-	och	höginkomsttagare,	som			
	 åtnjuter	lägst	grundavdrag	då	brytpunkten	137	800	kr	årsinkomst	ger	högst	grundavdrag	om	34	200	kr.	Därefter	sjunker		
	 grundavdraget	igen.
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Livspusslet

Problemformulering 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, och mest bland kvinnor i offentlig sektor. Vi har som 
politiska företrädare ett ansvar både utifrån samhällsperspektiv och arbetsgivarperspektiv. 

Idag är det ofta svårt i offentlig sektor att byta till annan arbetsgivare; det kanske inte finns så många 
att välja mellan. Det kan också vara så att man inte vågar byta jobb, trots att man skulle vilja. Enligt 
Trygghetsrådet vill 1,8 miljoner svenskar byta jobb.18 

Politiken fokuserar ofta på rätt till heltid. Enligt SCBs arbetskraftsundersökning från år 2012 vill 
3/4 av deltidsanställda inte arbeta mer. Då kanske det snarare handlar om att det offentliga, som 
arbetsgivare, bör vara flexibel och erbjuda rätt till heltid och rätt till deltid. 

Utöver arbetssituationen kan familjesituationen bidra till psykisk ohälsa och stress. Kvinnor tar ett 
större ansvar för familjesituationen. 2013 togs 75 procent av föräldraledigheten ut av kvinnor. Två 
tredjedelar av alla VAB-dagarna tas ut av kvinnor. I den politiska debatten höjs röster om att kvotera 
föräldradagar. Ett bättre förslag skulle vara att förkorta tiden under vilken föräldraledigheten får tas 
ut: ta ut föräldraledigheten innan barnet blir 3 år och fördela hur ni vill mellan kvinnor och män, men 
inte under en  längre period än 9 månader sammanhängande. Det förebygger att kvinnor hamnar på 
efterkälken och säkerställer att föräldrar, oavsett kön, får samhällsfinansierad tid hemma med sina 
barn den första tiden.

Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut än för bara 10-15 år sedan. Fler arbetar inom serviceyrken 
och på obekväm arbetstid. Då behöver barnomsorgen hänga med. Förskolan som skolform erbjuds 
dagtid, men kvällar och helger erbjuder många kommuner redan idag barnomsorg för att möjliggöra 
för föräldrar att få livspusslet att gå ihop. 

18	 	Trygghetsrådet:	https://www.trr.se/om-trr/press/pressmeddelanden/18-miljoner-svenskar-vill-byta-jobb/
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För kvinnor och män mitt i livet kan åldrande föräldrar även innebära ett stressmoment. Kanske 
har det blivit dags för mamma eller pappa att flytta in på ett särskilt boende, och då bör det vara 
möjligt att välja ett boende som passar, både utifrån föräldrarnas önskemål och exempelvis utifrån 
logistiken. Kanske är det ett boende på vägen mellan hemmet och jobbet som skulle passa bäst? 
Idag ser möjligheterna att fritt välja äldreboende väldigt olika ut i olika kommuner. 

Kvinnor är också sjuka mer än män. Efter första barnets födelse är kvinnorna sjukskrivna dubbelt 
så mycket som männen. Innan kvinnor blir gravida är det ingen större skillnad mellan mäns och 
kvinnors sjukfrånvaro, men efter barnet fyllt ett år ökar skillnaderna dramatiskt och kvarstår upp 
till femton år efter barnets födelse.19 Män, i gengäld, arbetar mer när de fått barn. Sveriges BNP 
skulle öka med mellan 360 till 500 miljarder kr per år om kvinnor fick samma möjlighet som män på 
arbetsmarknaden – en gigantisk potentiell resurs. 

Jämställdheten fungerar sämst i låga inkomster, det är minst jämställt. Den bästa 
jämställdhetsåtgärden är därför att höja levnadsstandarden över lag och göra det lättare att starta 
företag i alla branscher samt mer lönsamt att arbeta. 

Möjliga förslag för ett enklare livspussel

Trivs inte på jobbet

• Reformera sjukförsäkringen med utgiftstak och uppdrag till Försäkringskassan att följa upp  
 arbetsgivare med hög sjukfrånvaro.

• Idag har man rätt till tjänstledighet 6 månader för studier, företagande och för politik. Vi vill  
 testa rätt till tjänstledighet 6 månader för att testa annat yrke (ej konkurrerande bransch).   
 Offentliga bör gå före för att bli en attraktiv arbetsgivare och erbjuda möjlighet att testa annan  
 arbetsgivare. 

• Erbjud en flexibel arbetsmarknad som offentlig arbetsgivare. Låt medarbetarna jobba så  
 mycket de vill. Både rätt till heltid, och möjlighet till deltid. 

• Det offentliga som arbetsgivare bör arbeta med attraktiva löneförmåner (sätt ihop paket med  
 RUT, motion/hälsa, miljöbil som förmånsbil, SL-kort, cykel etc)
 

• Det offentliga bör där det är möjligt möjliggöra mer distans- och hemarbete. Integrera    
 perspektivet om det gränslösa arbetslivet i stadsplaneringen.

Småbarnsåren

• Flexibla öppettider på förskolan underlättar för arbete även utanför klassisk kontorstid  
 och barnomsorg på helgerna. Kommunens service ska inte sätta gränserna för när    
 kommuninvånarna kan jobba. Förskolan som skolform erbjuds dagtid och barnomsorg på  
 kvällar, nätter och helger. Kan med fördel lösas genom ett valfrihetssystem med förskolepeng.

19  IFAU	rapport	2011:2	”Kvinnors	och	mäns	sjukfrånvaro”	sid	43-44,	finns	även	senare	rapport	från	2013:7
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• Räkna upp maxtaxan på förskolan med inflationen för att möjliggöra valfrihetsreformer och  
 ökad flexibilitet i öppettider. Nu urholkas den för varje år.  
• Förkorta tiden under vilken föräldraledigheten får tas ut. Ta ut föräldraledigheten innan barnet  
 blir 3 år och fördela hur ni vill mellan kvinnor och män, men inte under en  längre period än 9  
 månader sammanhängande.   

• Utveckla och bredda RUT-avdraget och ROT-avdraget till att åter inkludera läxläsning.   
 Barnpassning för yngre barn – hämta på förskolan och gå hem och laga middag. Öka    
 gränsen för RUT-avdraget till 100 000 kr.

• Inför fritidspeng där en peng följer med barnet till fritids som exempelvis drivs av föreningar.  
 Låt även föreningar hyra in sig och erbjuda andra aktiviteter i anslutning till fritids. Då blir   
 fritids en mer meningsfull tid, föräldrar behöver inte känna sig lika stressade över att hämta  
 tidigt och när barnen väl hämtas är de färdigtränade och är klara med dagens aktiviteter. 

• Fritids bör erbjudas flexibelt, före och efter skolan. I ett valfrihetssystem bör flera skolor   
 identifiera behovet av att tillhanda den typen av service. I mindre kommuner kan kommunen  
 behöva säkerställa att erbjudandet finns.  

• Inför möjlighet att överlåta föräldradagar till närstående personer, exempelvis plastföräldrar,  
 för att underlätta för stjärnfamiljer. Det handlar inte om att överlåta till grannar eller barnflickor. 

När föräldrarna behöver stöd  

• Gör det möjligt att erbjuda extratjänster i form av personligt sällskap åt äldre inom ramen för  
 RUT-avdrag. Detta för att undvika att äldre blir sittande ensamma hemma. 

• Inför äldrepeng och låt äldre välja fritt var de vill bo på äldreboende. Då kan barnen välja ett  
 boende närmare där de bor eller kanske på väg till jobbet. Samtidigt kanske äldreboende blir  
 mer attraktivt bland äldre om du har större valmöjligheter och fler därför väljer att tidigare   
 flytta till äldreboende. 


