Invandringen ska vara bra för Sverige: 100
förslag för en ny integrationspolitik
En av 2020-talets allra största uppgifter är att lösa de stora integrationsproblemen,
som påverkar flera politiska sakfrågor: arbetslösheten, skolresultaten,
kriminaliteten, den sociala utsattheten och trångboddheten. Därför presenterar
Moderaterna i dag integrationskommissionens slutrapport med 100 förslag för en
ny integrationspolitik.
Målet för integrationspolitiken är att invandringen sammantaget ska vara bra för
Sverige. Integrationspolitiken måste löpande utvärderas mot två mått: hur många
är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

Moderaternas förslag
Integrationskommissionens slutrapport är uppdelad på sju kapitel med 100 förslag för en ny
integrationspolitik. Förslagen tar fasta på möjligheterna i integrationen men ser också allvaret
i dagens situation. Nya siffror från riksdagens utredningstjänst, som Moderaterna har tagit
fram, visar att 675 000, eller 50 procent, av de som invandrat till Sverige och som är i
arbetsför ålder inte är självförsörjande.
1. Integrationspolitikens mål
För att ta integration på allvar måste vi, precis som på andra viktiga områden som ekonomi
och klimat, löpande mäta hur det går. Det övergripande målet ska vara att invandringen
sammantaget blir bra för Sverige. Vi föreslår två mått– ett ekonomiskt mått och ett språkmått.
Det första ska mäta graden av självförsörjning, och det andra kunskaper i svenska språket.
2. Minskad invandring
Invandring och integration hör ihop. En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad
invandring. De senaste tio åren har över 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd beviljats.
Vi vill införa ett volymmål så att asylmottagande inte ska överstiga nivåerna i våra nordiska
grannländer. Det innebär en mottagning på cirka 5000 per år. Vi vill minska antalet
kvotflyktingar. Kraven för arbetskraftsinvandring måste skärpas samtidigt som möjligheterna
att locka spetskompetens till Sverige stärks.
3. Anpassning till det svenska samhället
De allra flesta kan och vill bidra – men Sverige måste våga ställa krav för att öppna dörrar. Vi
föreslår språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också
krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap. Vi vill avskaffa bidragen till
etniskt definierade föreningar. Det krävs krafttag mot hedersbrott, och vi föreslår att fler
hedersbrott leder till utvisning.

4. Bryt boendesegregationen
För att minska boendesegregationen föreslår vi att eget boende, EBO, för asylsökande
avskaffas. Etableringsboendet för nyanlända bör tidsbegränsas. Alla i Sverige ska söka
bostad på samma villkor – efter etableringstiden ska nyanlända söka som övriga
befolkningen. Skatteverket uppskattar att omkring 200 000 personer är skrivna på felaktiga
adresser. Därför föreslår vi också en nationell folkräkning för att komma till rätta med det
utbredda fusket.
5. Från bidrag till jobb och självförsörjning
Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer
till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb.
Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här
länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas
bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna
vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd: olika bidrag ska aldrig
bli högre än 75 procent av lönen från ett arbete. Samtidigt ska den som fastnat i långvarigt
bidragsberoende erbjudas en tidsbegränsad jobbpremie motsvarande ett fördubblat
jobbskatteavdrag och heltidsaktivitet.
6. Svenska språket och nya klassresor
Staten behöver ta ett större ansvar för att varje barn ska ha en rättvis chans att forma sin
egen framtid. För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs
språkscreening i svenska hos BCV och språkförskola för barn i utsatta områden. I skolan
behövs det mer undervisningstid, framförallt i svenska. För att fånga upp barn som hamnat
på efterkälken ska alla elever erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs
sex. Övningsskolorna i lärarutbildningen ska prioriteras till utsatta områden, för att förbereda
och utbilda nya lärare.
7. Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet
Både första och andra generationens invandrare är överrepresenterade i de kriminella
gängen, undantaget MC-gäng. För att bryta utvecklingen föreslår Moderaterna ett stort antal
mönsterbrytande reformer: En ny lagstiftning som förbjuder deltagande i en kriminell
organisation, att straffen för gängkriminella fördubblas och dagens mängdrabatt slopas.
Hemliga tvångsmedel ska tillåtas i förebyggande syfte mot gängkriminella. För att stoppa
ungdomskriminella från att bli livsstilskriminella måste fler unga som begår brott
omhändertas enligt LVU.
Om integrationskommissionen
Integrationskommission består av en arbetsgrupp med företrädare för Moderaterna, samt en expertgrupp med
forskare, samhällsdebattörer och experter. Ulf Kristersson har lett arbetet. Integrationskommissionens uppgift har
varit att komma med genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. Det ska vara konkreta och
genomförbara reformer som en ny regering kan lägga fram till riksdag att fatta beslut om.

