
Anf. 123 GÖRAN HÄGGLUND (KD) replik: 

Herr talman! Jonas Sjöstedt vet vad vi ska prata om. Jag tänkte nämligen prata integrationspolitik 

också med honom. 

Min uppfattning är att vi i Sverige precis som hittills ska stå upp för asylrätten. Sverige har erbjudit 

väldigt många människor på flykt undan krig och förföljelse en fristad. Det har betytt väldigt mycket för 

de människorna, och det har också spelat en stor roll för vårt eget land. 

Men vi lyckas inte tillräckligt bra med integrationen i Sverige i dag. Det här drabbar framför allt de 

personer som kommer hit och som inte har de relationer som vi som har bott här längre har, som inte 

har kontakterna, som inte har språket i sin hand, som kanske inte har relevant yrkesutbildning eller vad 

det nu kan vara. Väldigt många människor hamnar i ett förfärligt utsatt läge. Många får vänta alldeles 

för länge på att komma in på arbetsmarknaden. Många har en bostadssituation som är allt annat än 

bra. Vi har misslyckats med integrationspolitiken såtillvida att alltför många människor får vänta alltför 

länge på att bland annat komma i arbete. Vi behöver göra mer. 

När man presenterar ett förslag blir det ofta så att det kletas på en etikett och att diskussionen sedan 

är över. Jag tycker att vi i Sverige måste komma förbi detta. Vi måste komma till ett läge där det går att 

diskutera seriöst hur vi ska kunna förbättra situationen. 

Min fråga är kort och gott: Vilka är Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets förslag för att förbättra den 

integrationspolitik som inte fungerar tillräckligt bra i Sverige i dag? 

Anf. 124 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Jag tackar Göran Hägglund för frågan. Det första vi vill göra är att se till att man läser 

svenska från första dagen man kommer till Sverige. Detta tycker vi att det är viktigt att ändra på direkt. 

Många sitter i dag länge utan att börja läsa svenska. Väntetiderna är långa i ett system där det är 

många asylsökande som kommer. Detta är en konkret och praktisk åtgärd. Språket är en nyckel till 

integrationen. 

Det andra vi vill göra är att se till att alla kommuner tar ansvar för integrationen. Några tar i dag ett 

väldigt stort ansvar, andra nästan inget alls. Vi vill att man ska få besked i god tid om att man får 

asylsökande till sin kommun, så att man kan planera: Finns det platser i förskolan och skolan? Hur ska 

vi lösa alla de här sakerna? Det får inte kommunerna i dag, vilket ställer till med enorma utmaningar. 

Plötsligt kommer det en flyktingförläggning. Oj! Man måste då ordna platser i skolan och så vidare. 

Man gör sitt bästa, och man gör det ofta väldigt bra. Men det måste bli ett planerat system. 

Det hänger ihop med att vi inte tycker att det är lämpligt att kortsiktiga vinstintressen styr 

flyktingförläggningarna. Vi måste bygga upp en egen kapacitet i Migrationsverkets regi med 

förläggningsverksamhet som gör att man kan få planering, framförhållning och bra kvalitet. Det ingick 

sådana planer i den budgetproposition som Göran Hägglund var med och röstade ned. 

Sedan tror vi att etableringen av de nyanlända bäst görs av kommunerna. Det var ett misstag att lägga 

över detta på arbetsförmedlingarna. De bär ändå en stor del av helhetsansvaret. 

Det är några delar av vår politik för ett bättre mottagande av asylsökande. 



Jag tycker att era förslag är sämre, Göran Hägglund. Vad innebär tillfälliga uppehållstillstånd? Jo, de 

innebär sämre integration, eftersom man inte vet om man får stanna. De innebär mer byråkrati, 

eftersom varje ärende ska prövas fler gånger, även om man till exempel kommer från Syrien och vet 

att man inte kommer att kunna återvända. 

Ni vill också göra det ekonomiskt tuffare för de asylsökande, som om problemet vore att de fick 

frikostiga ersättningar. De får ju nästan ingenting i dag! Jag tror inte att människor blir bättre på att 

komma in i det svenska samhället för att de blir fattiga. 

(Applåder) 

Anf. 125 GÖRAN HÄGGLUND (KD) replik: 

Herr talman! Jag tackar Jonas Sjöstedt för svar. Tidigare har jag fått svar från Stefan Löfven om att 

sjukförsäkringen är viktig och från Gustav Fridolin om att det är bra med en bra skola. Nu var det svar 

som berörde området och som förstås kan spela en viss roll. Det är viktigt med svenskundervisning 

tidigt, för språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur är en nyckel till att 

kunna utveckla språket mer och så vidare. 

Våra förslag handlar bland annat om uppehållstillståndens karaktär, som Jonas Sjöstedt var inne på. 

Vi tror att våra förslag leder till bättre incitament för fler människor att komma i arbete, och arbete är 

nyckeln för att komma in i det svenska samhället. Vi vill förändra ordningen för hantering av ärenden 

som rör så kallade säkra länder. Den hanteringen går att göra betydligt snabbare och bättre än i dag. 

Vi kommer att komma med ytterligare förslag som bland annat handlar om bostadspolitiken. 

Jag tycker att vi ska ha tuffa debatter om vilka åtgärder som är lösningen. Vi måste våga diskutera de 

här frågorna. Annars kommer människor att känna sig väldigt främmande för politiken. 

Anf. 126 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Jag tror också att man kan göra mycket, till exempel för att ta vara på 

människors yrkeskunskaper. Många som kommer hit är välutbildade. Det är människor som vi behöver 

i Sverige på olika arbetsplatser. Svenskan är naturligtvis en nyckel. Där kan mycket göras rent 

praktiskt och konkret. 

Men jag håller också med Stefan Löfven och andra som talar om välfärdssamhällets betydelse. I ett 

samhälle med en fungerande välfärd, med mindre segregation och större ekonomisk jämlikhet, är jag 

säker på att det är lättare att få integrationen att fungera. Det handlar om rent praktiska saker, som att 

man möter varandra och ser varandra i samhället. Om vi har en bostadspolitik som innebär att vi 

bygger bort bostadsbristen är alla vinnare på det, kanske framför allt ungdomar och nyanlända, men 

andra också. Här menar jag att den rödgröna politiken skiljer sig från den borgerliga, liksom i andra 

delar av integrationsarbetet, eftersom vi har betydligt högre ambitioner. 

(Applåder)   

 


