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SVAR FRÅN KRISTDEMOKRATERNA 
1 Vad kan erat parti göra för att uppmärksamma våran situation? 
 
Svar: Om vi ska klara framtidens utmaningar måste alla som kan arbeta få möjlighet att göra det, och vi 
måste bli bättre på att ta tillvara den kompetens som utrikes födda har med sig. Allt annat är 
resursslöseri, både för den enskilde och för samhället. 
 
Vi föreslår bland annat följande förändringar: 
 
Vi vill införa ett generellt rikstäckande system för validering av utbildning, som kompletteras med 
validering av yrkeserfarenheter. 
 
Vi vill också höja anslagen för att korta handläggningstiderna till validering. 
 
Vi vill fortsätta att bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna för att utländska akademiker 
lättare ska få jobb, framförallt inom bristyrken. 
 
Vi vill reformera Arbetsförmedlingen. Vi vill införa en jobbpeng och låta fler aktörer förmedla arbeten. 
Förmedlarna får ersättning för varje jobb de förmedlar. Arbete till personer som har särskilt svårt att få 
jobb ger högre ersättning.  
 
 
2 Har ni några konkreta förslag hur vi kan få näringslivet att se möjligheterna? 
 
Svar: Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen. Politiken har en uppgift att möjliggöra för 
alla att kunna delta på arbetsmarknaden utifrån sin förmåga. Regeringen har tillsatt en utredning som 
ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen för att matchningen och förmedlingen av jobb ska bli 
bättre. Utredaren tittar exempelvis på hur Arbetsförmedlingen organiseras, ansvarsfördelning mellan 
Arbetsförmedlingen och andra aktörer och hur kompletterande aktörer används. Utredaren har i 
uppdrag att analysera och föreslå hur ersättningssystemen bör utformas för att skapa incitament för 
kompletterande aktörer att på ett effektivt sätt bidra till fungerande stödinsatser och effektiv 
matchning. Utredningen handlar alltså om hur systemen ska se ut på längre sikt.  
 
Långtidsutredningen från 2011 och andra studier har slagit fast att diskriminering är en av 
huvudorsakerna till utrikes föddas sämre utfall på arbetsmarknaden. Arbetssökande med utländskt 
klingande namn kallas mer sällan till intervju när de söker jobb, trots likvärdiga meriter. 
 
Det är viktigt att följa upp diskrimineringslagen och se till att den efterlevs. Regeringen har i sitt arbete 
bland annat fokuserat på vilka krav som kan ställas på aktiva åtgärder i arbetslivet för att effektivt 
motverka diskriminering och slagit ihop diskrimineringsmyndigheterna till en samordnande 
diskrimineringsombudsman. 
 
4 Är detta en fråga gällande integration eller arbetsmarknad? 
 
Svar: Det är en fråga som berör båda politikområdena. Kristdemokraterna har i Alliansregeringen varit 
med och lagt om integrationspolitiken och mottagandet av nyanlända. Vi har ett tydligt fokus på tidiga 



och individuella insatser för arbete och språk för att korta ledtiderna till arbete.  
 
Arbetsförmedlingen har från den 1 december 2010 ett samordnande ansvar för etableringsinsatser för 
huvuddelen av vuxna nyanlända invandrare och har tillförts extra resurser för att kunna genomföra 
uppdraget. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en individuell 
etableringsplan som ska innehålla undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering och 
aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Professionellt stöd 
ges genom en etableringslots. För att öka de ekonomiska incitamenten till att arbeta införde regeringen 
i budgetpropositionen 2012 en bibehållen ersättning för individer som förvärvsarbetar under pågående 
etablering inom sin etableringsplan.  
 
5 Tycker ni att frågan ligger på regeringsnivå? 
 
Svar: Regeringen har ett övergripande ansvar, och arbetar konkret genom sina myndigheter. Därför har 
exempelvis Arbetsförmedlingen fått de uppdrag vi nämnt ovan. 
 
 
SVAR FRÅN CENTERPARTIET 
1. Vad kan erat parti göra för att uppmärksamma våran situation? 
Först och främst vill Centerpartiet bekämpa alla strukturer, formella och informella, som förtrycker eller 
diskriminerar människor. Vi förespråkar rådgivning, utbildning och stöd, och tillsammans med 
Alliansregeringen höjde vi därför stödet till antidiskrimineringsbyråerna för två år sedan. Dessutom 
tillsatte vi nyligen en utredning med syfte att utreda hur arbetet mot diskriminering kan bli mer 
effektivt. Centerpartiet är en varm förespråkare av ett starkt civilsamhälle och anser att det har en 
mycket viktig uppgift i att utbilda samhällets olika aktörer om rasism och diskriminering.  
 
Vad gäller mer specifika åtgärder anser vi att vi behöver släppa in fler organisationer som 
bemanningsföretag, som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering. Bemanningsföretagen har 
varit framgångsrika när det gäller till exempel utrikesföddas sysselsättning i Sverige. Under 2013 uppgick 
antalet anställda till 134 600 personer för Bemanningsföretagen. Forskning visar att bemanningsföretag 
har betydande fördelar för personer som annars skulle haft svårt att få en första kontakt med 
arbetsmarknaden, detta gäller i synnerhet utlandsfödda och unga, två grupper som är 
överrepresenterade i branschen. För dessa är arbete i bemanningsbranschen första steget till andra 
typer av anställningar. Bemanningsbranschen har lyckats undvika den nedvärdering av invandrares 
kompetens som kan finnas på övriga arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen har helt enkelt så stor 
vana av, och expertis på, rekryteringar och matchning att de lärt sig att bortse från ovidkommande 
faktorer, som ”osvenska” namn eller att sökande talar svenska med lätt brytning. 
 
För att hjälpa människor in på arbetsmarknaden behövs en fungerande arbetsförmedling. I dag har 
statliga Arbetsförmedlingen ensamrätt på att förmedla nya jobb. Den uppgiften klarar 
Arbetsförmedlingen inte av och därför vill Centerpartiet att Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas 
genom en så kallad jobbfixarpeng som följer den arbetssökande. Genom den kan du själv välja vilken 
arbetsförmedlare som du tror kan hjälpa dig bäst. Då kan olika arbetsförmedlare specialisera sig på olika 
branscher eller yrken.  
 
Vi vill också bygga ut och snabba upp valideringsprocessen samt införa fler kompletterande utbildningar 
eftersom de hittills har gett bra effekt. I början av 2014 gav Centerpartiet tillsammans med övriga 
Allianspartier Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av 



validering av nyanlända invandrares kompetens. Som en inledande del av uppdraget ska 
Arbetsförmedlingen genomföra mässor där anordnare och arbetsgivare presenterar möjligheter till 
validering, yrkeskompetensbedömning och värdering av utländska utbildningar för nyanlända 
arbetssökande. Därefter ska fokus ligga på att öka antalet validerings-, värderings- och 
yrkeskompetensbedömningar. I uppdraget ligger också att kompetensen hos Arbetsförmedlingen ska 
förbättras.  
 
2. Har ni några konkreta förslag hur vi kan få näringslivet att se möjligheterna? 
Förslaget om att öppna upp Arbetsförmedlingen för privata arbetsförmedlare tror vi är ett mycket bra 
sätt att involvera näringslivet på.  
 
3. Är detta en fråga gällande integration eller arbetsmarknad? 
Det gäller både integration och arbetsmarknad. 
 
4. Tycker ni att frågan ligger på regeringsnivå? 
Absolut. 


