Moderaternas vårmotion 2021: Halvera långtidsarbetslösheten på
tre år
Sverige har EU:s femte högsta arbetslöshet. Sedan Stefan Löfven tillträdde har inget
annat land utvecklats sämre än Sverige när det kommer till jobben. Jobben var Stefan
Löfvens främsta löfte men blev hans största misslyckande. Allra värst är
långtidsarbetslösheten, som nu är den högsta någonsin. Snart har 200 000 personer
varit arbetslösa mer än ett år. Vi vet sedan tidigare att om inte kraftfulla åtgärder vidtas
är det stor risk att dessa förblir arbetslösa även när konjunkturen vänder. Moderaterna
föreslår därför i vårmotionen för 2021 ett kraftfullt jobbpaket som kan halvera antalet
långtidsarbetslösa på tre år.
I mars 2021 var antalet långtidsarbetslösa 182 000 personer enligt Arbetsförmedlingen, den
högsta nivån som uppmätts och en ökning på nära 20 procent på ett år och nära 30 procent
på två år. Ökningen ser inte ut att minska, utan varje månad har inneburit nya rekordnivåer.
Arbetsförmedlingen befarar att antalet långtidsarbetslösa kommer att överstiga 200 000
personer under 2021. Vi vet också att när väl långtidsarbetslösheten har etablerat sig på en
nivå riskerar den att bita sig fast: efter uppgången till följd av finanskrisen låg antalet
långtidsarbetslösa runt 140 000 personer fram till pandemin, trots en lång högkonjunktur
däremellan.
Trots detta gör regeringen alldeles för lite för att motverka uppgången och på sikt
åstadkomma en minskad långtidsarbetslöshet. Regeringens jobbpaket innehöll bara mer av
den politik som har gett EU:s femte högsta arbetslöshet: satsningar på ineffektiva
extratjänster och andra åtgärder som inte leder till jobb. Verktyg som fungerar såsom
nystartsjobb och praktik har minskat och etableringsjobben är fortfarande bara på idéstadiet,
3,5 år efter att parterna presenterade en överenskommelse.
Ska inte långtidsarbetslösheten återigen bita sig fast på en högre nivå krävs reformer.
Moderaterna presenterar ett jobbpaket på 10 miljarder kronor i vårmotionen för 2021 för att
halvera långtidsarbetslösheten på tre år. Det innebär en sänkning med 90 000 personer,
vilket skulle innebära att antalet långtidsarbetslösa skulle komma tillbaka till nivån under
inledningen av finanskrisen. Moderaternas reformer:
•

En tillfällig jobbpremie för alla långtidsarbetslösa för att stärka incitamenten att gå
från långvarigt bidragsberoende till arbete

•

30 000 fler nystartsjobb genom kraftigt förstärka incitament att anställa
långtidsarbetslösa och stopp för extratjänster. Antalet nystartsjobb, det mest
effektiva stödet för långtidsarbetslösa, har av politiska skäl halverats under Stefan
Löfven. Moderaterna vill mer än fördubbla antalet så att de blir fler än efter
finanskrisen. Antalet långtidsarbetslösa är idag fler än efter finanskrisen

•

En effektivare arbetsförmedling som fokuserar på att bryta passiviteten och hjälpa
långtidsarbetslösa. Moderaterna vill se 20 000 fler praktikplatser och aktivering av de
arbetslösa

•

Ett utbildningslyft för långtidsarbetslösa behövs för att fler ska kunna möta kraven
på arbetsmarknaden. För att underlätta omställning vill Moderaterna öppna
studiestartsstödet även för personer som nyligen studerat men som idag är
arbetslösa.

Efter finanskrisen utgjorde de utrikes födda en tredjedel av de långtidsarbetslösa. Nu utgör
de två tredjedelar. Långtidsarbetslösheten är alltså till stor del ett integrationsproblem och ett

invandringsproblem. Att antalet långtidsarbetslösa invandrare fördubblats på tio år beror på
att invandringen varit för stor och integrationen för dålig. Ska antalet långtidsarbetslösa
kunna halveras behövs dels att invandringen hålls nere genom ett volymmål, dels att
integrationen förbättras på det sätt som beskrivs i Moderaternas integrationspolitiska rapport.
De viktigaste reformerna i den är:
•

Ett bidragstak som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete

•

Förstärkta jobbincitament de första fem åren i Sverige med bl.a. kvalificering
genom arbete till välfärdsförmåner

•

En utbildningsplikt

•

Krav på godkänd SFI

