Skärpta regler för arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandringen har varit ett värdefullt tillskott till svensk ekonomi, och
högkvalificerad arbetskraftsinvandring kommer fortsatt vara viktig för Sverige. Samtidigt
måste fusk och kriminalitet kopplad till arbetskraftsinvandring bekämpas och den rekordhöga
arbetslösheten åtgärdas. Moderaterna lägger därför fram förslag i riksdagen genom ett
utskottsinitiativ i Socialförsäkringsutskottet.

Moderaternas förslag
1) Högkvalificerad arbetskraftsinvandring är viktig för Sverige och ska värnas
Det rimligaste sättet att avgöra vilka jobb som ska betraktas som högkvalificerade, är den
faktiskt utbetalda lönen. Ny huvudregel ska därför vara att arbetskraftsinvandring bara tillåts
för arbeten med lön som ligger över den svenska medianlönen. Just nu motsvarar det 31.700
kr.
Säsongsanställningar – som bärplockare och plantörer - ska vara undantagna från dessa
inkomstregler i enlighet med gällande EU-regler.
2)

Återupprätta arbetslinjen också för mindre kvalificerade arbetsuppgifter.
Genomför en stor bidragsreform.

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats. Sverige har under de senaste åren haft en
hög nivå på asylinvandringen, och en stor andel av dem som har kommit har inte uppnått
självförsörjning. Arbetslösheten, inte minst bland utrikes födda, kommer vara en av Sveriges
riktigt stora utmaningar kommande år. Genom ett högre lönekrav för arbetskraftsinvandring
kan den arbetskraft som redan finns i Sveriges bättre tas tillvara för andra arbeten.
Ska detta fungera i praktiken krävs bidragsreformer. Dels ett bidragstak som gör att det
aldrig går att få högre inkomster genom bidrag än genom arbete. Dels genom att regler införs
som gör att den som är nyanländ till Sverige successivt får kvalificera sig in i de svenska
välfärdssystemen genom arbete och svenskt medborgarskap.
3) Ta bort möjligheten till spårbyte
Spårbyte är en möjlighet för asylsökande som får avslag på sin asylansökan att istället ”växla
spår” och söka arbetstillstånd i syfte att få stanna kvar i Sverige. Det innebär ett undantag
från huvudregeln om att arbetstillstånd ska vara ordnat före inresa till Sverige. Moderaterna
vill att möjligheten till spårbyte tas bort. Den innebär en sammanblandning av asylsystemet
och systemet med arbetskraftinvandring som kan utnyttjas av oseriösa aktörer.
4) Ta bort möjligheten till arbetskraftsinvandring av personliga assistenter
Arbetskraftsinvandring av personliga assistenter är i stor utsträckning förenad med missbruk,
fusk och kriminalitet. Det handlar inte sällan om ett cyniskt utnyttjande av både skattemedel
och utsatta människor. Moderaterna vill därför införa ett totalstopp för arbetskraftsinvandring
av personliga assistenter.
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5) Inför försörjningskrav för anhöriga
Arbetskraftsinvandrare måste kunna försörja de familjemedlemmar som följer med till
Sverige. Moderaterna anser att försörjningskravet ska innefatta ett tydligt krav på bostad av
viss storlek och standard.

2021-02-02

