
Anf. 7 JONAS SJÖSTEDT (V):
Herr talman, ledamöter, kollegor! Arbetslösheten i Sverige faller. Den svenska ekonomin utvecklas 
förvånansvärt starkt. Många företag har svårt att hitta arbetskraft när de behöver anställa. Vi ser 
enorma behov av arbetskraft på arbetsmarknaden framöver.
Samtidigt finns det en uppenbar risk för att tiotusentals människor i det här landet aldrig kommer 
att kunna få dessa arbeten. De har för lite utbildning, de kan ha fel utbildning och de kan ha 
bristfälliga språkkunskaper.
Här ligger en enorm politisk utmaning att lösa detta. Det gör man genom konkreta åtgärder och 
förslag. Vi har dessa förslag. Vi har förslag om att starta yrkesutbildningar för dem som behöver 
det. Vi har förslag om att satsa på språkintroduktionen, så att fler kan få den gymnasieutbildning 
som är en förutsättning på arbetsmarknaden. Vi vill att man ska läsa svenska från första dagen när 
man har kommit hit.
Det är denna typ av praktiska lösningar – listan kan göras mycket längre – som vi talar med 
regeringen om när vi förhandlar om statsbudgeten. Det är så här man gör när man ser till att 
människor kan ta de jobb som finns och som skapas.
Vi har stora möjligheter att göra detta riktigt bra om vi tar tag i situationen – se till att det finns 
byggnadsarbetare, att det finns undersköterskor och att det finns ingenjörer i det här landet – och 
om vi ger människor chansen att få utbildning och ta jobb. Det är vår uppgift.
Men i stället handlar denna debatt från den borgerliga sidan om att sänka löner. Den handlar om 
någonting helt annat.
Men hur löser man problemet med en kommande jättebrist på undersköterskor genom att sänka 
undersköterskans lön? Man löser det inte ett dugg. Man löser det genom att utbilda 
undersköterskor. Så löser man problemet med denna brist.
Faktum är att om man sänker undersköterskornas redan alltför låga löner får man färre 
undersköterskor därför att de redan tjänar alldeles för lite och är smärtsamt medvetna om att de 
kommer att få en mycket låg pension, trots sitt slit. Det är en kontraproduktiv politik.
Men borgerligheten är egentligen ute efter någonting annat. De är ute efter att sänka lönerna för 
dem som tjänar minst. För precis som Stefan Löfven påpekade är det detta som sker. Man kan inte 
sänka lönen för några i restaurangbranschen eller handeln. Då sänker man den för många. Då blir 
det en press nedåt.
Vilka är de lågavlönade? De är framför allt kvinnor. Det är hyckleri från Liberalerna att tala om att 
vara ett feministiskt parti och i nästa ögonblick vilja sänka lönen för Sveriges lågavlönade kvinnor. 
Så gör inte feminister.
Att sänka lönen för dessa grupper är att skapa en ny generation fattigpensionärer i Sverige, och 
det tänker vi aldrig medverka till. Pensionerna är låga nog för alltför många i det här landet.
Högern gör som de alltid gör. Om det inte är de unga som ska ha sänkt lön är det kvinnorna. Och 
nu är det invandrarna som ska vara murbräckan för att sänka lönen för dem som tjänar minst. Vi 
känner igen er politik. Vi vet vad ni är ute efter.
Många har kommit till Sverige. Gör vi rätt nu och investerar kan vi göra detta bra. Vi måste bygga 
massor med bostäder, vi måste utbilda människor och vi måste föra en ekonomisk politik som 
investerar för framtiden. Här önskar jag att regeringen var mindre ängslig och vågade höja skatten 
för de rikaste och vågade investera mer.
Men lika viktigt som det är att göra rätt är det att inte göra fel. Faktum är att Stefan Löfven och 
Anna Kinberg Batra tillsammans är på väg att rikta ett välriktat sabotage mot etableringen på den 
svenska arbetsmarknaden. Det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden och kopplingen mellan 
uppehållstillstånd och arbete. Faktum är att alla partier här i riksdagen utom Vänsterpartiet är 
överens om denna politik.
Dessa förslag har sågats sönder och samman. LO har kritiserat att man ska koppla 
uppehållstillstånd till arbete. De säger att det gör arbetstagarna beroende och ökar risken för att de 
utnyttjas. I praktiken är systemet omöjligt att administrera och kontrollera. Det säger LO.
TCO slår fast att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att leda till en försämrad etablering på 
arbetsmarknaden. Det är precis det som vi talar om i dag. De säger att oseriösa arbetsgivare kan 
utnyttja nyanländas utsatta situation på arbetsmarknaden.
Saco menar att förslaget kommer att försämra nyanlända akademikers möjligheter att etablera sig 
inom relevant yrke.



Sveriges Kommuner och Landsting pekar på att ungdomar kommer att drabbas särskilt. Risken är 
stor att de väljer att avstå och helt enkelt inte börja en gymnasieutbildning därför att de måste få ett 
arbete för att få stanna i landet. Särskilt utsatta är de också när det gäller risken att utnyttjas av 
oseriösa arbetsgivare.
Arbetsförmedlingen ger en helt förödande kritik. De säger att detta riskerar att slå sönder det 
nuvarande arbetet med tvååriga etableringsplaner, och det är inte konstigt.
Man är alltså på väg att genomföra någonting som direkt saboterar möjligheten till etablering på 
arbetsmarknaden, och det menar jag är fullständigt ohållbart. Det räcker inte med att göra rätt. 
Man måste också undvika att göra direkt fel.
Jag skulle vilja höra från både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra vad de säger om kritiken från 
LO, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen. Är det inte så att ni håller på att 
förstöra de goda möjligheter vi har att låta människor komma in på svensk arbetsmarknad?
(Applåder)


