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Inträdesjobb för fler i arbete 

En efterlängtad högkonjunktur präglar svensk ekonomi just nu. Vi ska glädjas 
med alla dem som nu får jobb, tack vare god konjunktur och alliansregeringens 
jobbreformer som fortsätter att ge effekt. För många är Sverige ett fantastiskt 
land att leva i, men alldeles för många lämnas dock utanför. För bortom 
tillväxtsiffrorna döljer sig ett utanförskap som drar isär samhället. 

Det främsta problemet i högkonjunkturen är den bristande integrationen och den 
tudelade arbetsmarknaden. I synnerhet gäller det skillnaden i sysselsättning 
mellan inrikes och utrikes födda. Det behövs fler än 100 000 nya jobb till utrikes 
födda för att sysselsättningen ska vara lika hög för utrikes födda som för inrikes 
födda. En annan grupp som har det svårt på arbetsmarknaden är ungdomar med 
bristande utbildning.  

Denna utestängning har ett stort pris, framför allt för de människor som drabbas, 
men också för hela samhället. I allt fler områden runtom i Sverige växer barn upp 
med föräldrar som inte går till jobbet. Om fler människor får chansen att arbeta 
istället för att leva på bidrag och ersättningar ökar också utrymmet att satsa på 
skolan, sjukvården och polisen. 

En stor och ökande andel av de arbetslösa har svag förankring på 
arbetsmarknaden och svårigheter att etablera sig. Kostnaderna för att anställa en 
person med bristande erfarenhet eller kort utbildning, i kombination med 
omfattande administration och stela regleringar, leder till att det blir svårt för 
många att komma in på arbetsmarknaden. Det kräver nya vägar till jobb, lägre 
trösklar in på arbetsmarknaden och ökade drivkrafter för företag att anställa. 

Trots de uppenbara problemen med integration och höga trösklar in till 
arbetsmarknaden har Stefan Löfven och regeringen avstått från att göra 
långsiktiga och verkningsfulla reformer för att det ska bli lättare att gå från bidrag 
och ersättningar till arbete. Istället höjs skatterna på jobb, företagande och 
tillväxt, vilket ytterligare höjer trösklarna. 

Att arbetsmarknaden inte fungerar för de mest utsatta grupperna, bland annat 
nyanlända och unga med bristande utbildning, är Sveriges största 
samhällsproblem. Det leder till stora kostnader. För att förbättra integrationen och 
ungas möjligheter och se till att fler kan gå från bidrag till arbete presenterar 
Alliansen nu ett gemensamt förslag för en förenklad anställning – inträdesjobb –  
för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben är 
en anställningsform som kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på 
arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i 
arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att 
fler vågar satsa på en tidigare oprövad person. Anställningsformen kommer att 
regleras i lagstiftning. 
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Vilka berörs:  

 Nyanlända, under de fem första åren i Sverige. Tillfälliga övergångsregler 
ska gälla för att fånga upp nyanlända från migrationskrisen 2014-2015, 
flyktingar som kommit till och med 2015 får ytterligare tre års tillgång till 
inträdesjobben. 

 Unga upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. 

Lönenivå och villkor:  

 Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till 
ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 

 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller 
utbildning. Arbetsgivaren har ej skyldighet att organisera eller bekosta 
eventuell utbildning. Att ingå sådana avtal är frivilligt. 

Arbetsrättsligt skydd: 

 Motsvarande provanställning i två år som övergår i tillsvidareanställning 
därefter.  

Tidsperiod 

 En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Om en 
person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned. 

Skatter:  

 Arbetsgivaravgiften slopas i tre år (de 36 första månaderna som personen 
har ett jobb) inom ramen för anställningsformen. 

 Alliansen kommer också att återkomma med förslag på reformer som 
ökar drivkraften för att gå från att leva på bidrag och ersättningar till 
arbete. 

Nystartsjobb:  

 Anställningsformen kan kombineras med nystartsjobb. 

Lagstiftning påbörjas 

 Det är högsta prioritet för en nytillträdd Alliansregering att lagstifta om en 
ny anställningsform, om inte arbetsmarknadens parter enats om en 
motsvarande lösning dessförinnan. 


