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Så brister jobben, skolan och tryggheten

Utanförskapet i Sverige växer. Inom några år riskerar motsvarande en miljon människor att befinna
sig i utanförskap och bidragsberoende. Det är en oacceptabel utveckling.
Medan den starka konjunkturen bidrar till att dem som står närmast arbetsmarknaden får jobb,
kommer andra allt längre från möjligheten att försörja sig själva. Unga som saknar gymnasieexamen
och utrikes födda drabbas särskilt hårt. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. Något som dessutom
förstärks av det stora antalet asylsökande som kommit till Sverige under de senaste åren.
Utanförskapet finns i hela landet, men det finns områden där det har slagit rot mycket djupare än på
andra platser.
I syfte att kunna möta samhällsproblemen och långsiktigt stärka Sveriges utanförskapsområden har
Moderaterna med hjälp av SCB tagit fram en karta över utanförskapet i Sverige med fokus på jobb,
skola och trygghet.
I 130 områden i Sverige är utanförskapet särskilt stort. Där är färre än hälften i arbetsför ålder
i arbete. De områden definierar vi som utanförskapsområden:


Dåligt fungerande integration. År 2014 hade hela 74 procent utländsk bakgrund i dessa
områden jämfört med 22 procent i Sverige som helhet.



Bidragsberoendet är utbrett.



Bristande jämställdhet. I en majoritet av områdena jobbar kvinnor i mindre utsträckning,
och är mer bidragsberoende, än män. Skillnaderna är betydligt större än genomsnittet i
Sverige.



Koncentrerat till särskilda områden. Göteborg och Malmö är de kommuner som har allra
flest utanförskapsområden hela 28 respektive 20 områden hör till dessa kommuner. 25
av 30 av de områden, som har högst utbetalat försörjningsstöd sett till antal kronor, ligger
också i Malmö eller Göteborg.



Otillräckliga kunskaper för att ta sig in på arbetsmarknaden. I vissa av områdena är det
uppemot hälften av befolkningen som endast har en förgymnasial utbildning.



Dåligt fungerande skolor. I det utanförskapsområde som är störst till invånarantal sett,
Norra Rinkeby, gick endast 58,7 procent av killarna och 71,1 procent av tjejerna ut årskurs
nio med gymnasiebehörighet vårterminen 2014.



Stor otrygghet. I särskilt utsatta områden är kriminell påverkan på lokalsamhället,
svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag samt parallella samhällsstrukturer allvarlig
problematik. Antalet anmälda skjutningar är betydligt vanligare än i övriga delar av landet.
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Såväl utanförskapets orsaker som dess konsekvenser måste pressas tillbaka. Klarar vi inte att bryta
utanförskapet blir samhället svagare då utanförskapet i slutändan drabbar alla. Först släcks
drömmarna för dem som står utanför. Därefter kommer bidragen och tränger ut jobben och välfärden.


Sammantaget skulle uppemot 50 000 fler personer vara i arbete om
förvärvsfrekvensen i de utsatta områden var den samma som för Sverige i stort.



Om alla fick ett arbete skulle det, försiktigt räknat, innebära uppemot s ex miljarder
kronor mer i kommunala skatteintäkter och arbetsgivaravgifter varje år.

Ett långsiktigt arbete, på alla nivåer, krävs för att lyfta Sveriges utanförskapsområden. Moderaternas
plan för ett starkare Sverige fokuserar därför på att bryta bidragsberoende och att det alltid ska löna
sig att arbeta, på nya och enklare vägar in på arbetsmarknaden, nolltolerans mot dåliga skolor samt
en trygghet att lita på.
Några av våra reformer är särskilt viktiga för att stärka Sveriges utanförskapsområden.
Moderaterna kommer att lägga fram dessa förslag i riksdagen i höst.
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