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bostäder, plats i skolor, vård för de 
som behöver den och arbeten för de 
som kommit hit krävs ett återhållsamt 
fl	yktingmottagande.	
Kort och gott – för en fungerande 
integration krävs ordning och reda i 
migrationspolitiken.	Ett	ja	ska	vara	ett	
ja	och	ett	nej	ska	vara	ett	nej.	
Har man inte skyddsskäl så ska man 
återvända.

Historiskt har Sverige tagit ett stort 
ansvar	för	människor	som	fl	yr	från	
sina	hemländer.	De	senaste	åren	har	
vi tagit emot ett stort antal asyl-
sökande.	I	år	väntas	ytterligare	
tiotusentals	asylsökande	hit.	
Sverige behöver en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik.	Migrationspolitiken	
måste utformas med hänsyn till det 
stora	fl	yktingmottagandet	Sverige	

Invandringspolitiken	är	en	rad	
komplexa	frågor	utan	enkla	svar.	
Inte	sällan	rör	de	upp	känslor	som	
förblindar och gör det svårt att se 
nyktert på de utmaningar och 
problem som vi som samhälle står 
inför.	Den	som	kommer	med	enkla	
lösningar gör det för lätt för sig, med 
stor risk att receptet som skrivs ut 
inte	gör	patienten	frisk.	Svaret	är	var-
ken	ett	korthugget	”ja”	eller	”nej”.	
Men	det	betyder	inte	att	det	inte	går	
att	säga	vad	som	måste	göras.	
Vi	behöver	kombinera	ett	varmt	hjärta	
med	ett	kallt	huvud.	Det	Sverige	
behöver är en långsiktigt hållbar, 
realistisk	och	stram	migrationspolitik.

Som rikt land har vi ett ansvar att 
hjälpa	till.	Men	integrationen	här	i	
Sverige	måste	samtidigt	fungera.	
Det	är	en	svår	avvägning,	
men	den	måste	göras.	
För så är det, vi kan inte 
göra	allt.	Vi	har	som	land	
ett delansvar för utsatta 
fl	yktingar	i	världen,	men	
vi har samtidigt det fulla 
ansvaret för hur det sedan 
också	går	här	i	Sverige.	
För	att	det	ska	fi	nnas	

För en fungerande 
integration krävs 
ordning och reda 
i migrations-
politiken

En långsiktigt
hållbar invandring

Sverige är ett land fullt av möjligheter, 
men samtidigt ingen kravlös gemenskap.



DÄRFÖR FÖRESLÅR VI  
BLAND ANNAT ATT:
•	 Tillfälliga uppehållstillstånd  

ska fortsatt vara huvudregel
•	 Tillfälliga uppehållstillstånd  

ska omvandlas till permanenta  
uppehållstillstånd	vid	jobb	och	
egen	försörjning.

•	 Skärpta	försörjningskrav	 
vid anhöriginvandring 

•	 Återvändandet	för	de	som	fått	
avslag på sin asylansökan ska 
öka 

•	 Harmonisera Nordens  
migrationspolitik

•	 Dagens	EU-gemensamma	asyl-
system ska på sikt ersättas 
med	ett	nytt	kvotflyktingsystem

haft och de omfattande integrations-
problem	Sverige	har. 
 
Sverige	är	ett	land	fullt	av	möjligheter,	
men samtidigt ingen kravlös gemen-
skap.	Inom	ramen	för	integrationen	
behöver vi ställa betydligt tydligare 
krav på den som kommit till Sverige 
för	att	bygga	sig	ett	nytt	liv	här.	 
Det	gäller	framför	allt	vikten	av	att	
lära sig svenska språket och att göra 
sig anställningsbar samt att komma i 
egen	försörjning.	I	dag	har	bara	 
hälften av de nyanlända ett arbete  
efter	åtta	år	i	Sverige.	Tillsammans	
med en långsiktigt hållbar migrations-
politik	måste	vi	göra	mer	för	att	fler	
ska komma i arbete och integreras i 
det	svenska	samhället.

MIGRATION



Att	så	många	som	möjligt	arbetar	är	avgörande	
för vårt välstånd, skatteintäkterna blir högre och 
utgifterna	lägre.	Det	fi	nns	mer	pengar	att	fördela	
och	mer	pengar	till	vår	gemensamma	välfärd.	

Detta	gäller	såväl	utrikes	födda	som	inrikes	
födda.	Integrationspolitiken	har	under	alltför	
många år präglats av en kravlöshet som 
i kombination med en stelbent arbetsmarknad 
har grundlagt ett utanförskap för många utrikes 
födda.	

I	dag	har	bara	hälften	av	de	nyanlända	ett	arbete	
efter	åtta	år	i	Sverige.	Det	är	varken	rimligt	
eller	hållbart.	För	att	inte	bidragskostnaderna	ska	
tränga undan satsningar på välfärden måste vi 
få till en snabbare introduktion för nyanlända på 
arbetsmarknaden.	Det	gör	vi	dels	med	att	ställa	
tydligare krav på anställningsbarhet, dels genom 
att	öka	möjligheterna	för	dem	att	få	jobb.

Det	är	varken	bra	för	den	enskilde	eller	samhälls-
ekonomin att människor under ett längre tag lever 
på	bidrag.	Därför	måste	vi	säkerställa	att	det	
alltid	lönar	sig	att	ta	ett	jobb	jämfört	med	att	leva	
på	försörjningsstöd.	Vi	vill	se	ett	bidragstak	som	
minskar	marginaleff	ekterna	och	motverkar	risken	
att drivkrafterna till arbete försvinner när bidrag 
staplas	på	varandra.	Detta	i	kombination	med	
sänkta skatter för att göra det mer lönsamt att 
arbeta.	Det	är	också	rättvist;	det	ska	löna	sig	att	
anstränga	sig,	att	utbilda	sig	och	att	ta	ansvar.

En	förutsättning	för	bättre	integration	är	en	mer	
fl	exibel	arbetsmarknad.	Idag	präglas	svensk	
arbetsmarknad	av	stora	obalanser.	Sverige	är	ett	
av	de	länder	inom	OECD	som	har	högst	skillnad	
i	sysselsättning	mellan	inrikes	och	utrikes	födda.	
Många	tusentals	människor	riskerar	att	perma-
nenta	sitt	utanförskap.	Denna	utveckling	måste	
brytas.	Samtidigt	som	många	inte	får	in	en	fot	på	
arbetsmarknaden larmar företag om rekryterings-
problem.	

De	sociala	konsekvenserna	blir	också	långt-
gående när utanförskap permanentas, och 
i	värsta	fall	går	i	arv.	Vi	vill	göra	det	billigare	och	
lättare att anställa nyanlända och unga utan 
gymnasieexamen.	På	så	vis	får	de	en	första	steg	
in	i	arbetslivet	i	Sverige	och	fl	er	går	från	bidrags-
beroende	till	egen	försörjning.

Lokalt vill vi göra det lättare att ställa om även 
senare	i	livet.	Vi	vill	att	vuxenutbildningen	som	
Väsby bekostar utformas enligt liknande modell 
som	med	framgång	har	införts	i	Nacka.	
Det	innebär	att	den	som	har	behörighet	
kostnadsfritt	får	läsa	kurser	hos	ett	fl	ertal	
auktoriserade	utförare.	Vi	vill	även	lokalt	matcha	
den asylsökande i Väsby med det lokala närings-
livets	behov.

Ju snabbare inträde på arbetsmarknaden för de 
som	kommit	hit	och	desto	eff	ektivare	integration,	
desto	bättre	för	oss	alla	–	oavsett	var	vi	är	födda.

Grunden till att samhället fungerar är att var och 
en gör rätt för sig. Vi tror att människor mår bra 
av att ha ett jobb och kan stå på egna ben.

Att jobba är vägen
in i samhället

Att jobba är vägen
in i samhället

Att jobba är vägen
ARBETSLINJEN



DÄRFÖR FÖRESLÅR VI 
I RIKSPOLITIKEN ATT:
• Införa bidragstak så att det 

alltid lönar sig att ta ett jobb
• Införa inträdesjobb, en tids-

begränsad lärlings-
anställning för nyanlända 
och unga upp till 23 år utan 
gymnasieexamen

• Den statliga Arbetsförmed-
lingen läggs ner i sin nuva-
rande form

• Arbetsförmedlingens match-
ningsfunktion öppnas upp 
för fristående aktörer

DÄRFÖR FÖRESLÅR VI 
I LOKALPOLITIKEN ATT:
• Införa en nolltolerans mot 

bidragsfusk
• Vuxenutbildningen 

utformas liknande den 
modell som med framgång 
införts i Nacka

• Matcha asylsökande med 
det lokala näringslivets 
behov

• Vidareutveckla workcenter
• Minska regelkrångel för 

företagare för att möjliggöra 
att fl er jobb växer fram lokalt



Vad är typiskt svenskt? Och i vilken utsträck-
ning kan de som kommit hit förväntas att ta 
seden dit de kommer?

Det	som	är	svenskt	kan	vara	mycket.	Alla	är	
inte	överens	om	alla	delar.	Trots	de	suddiga	
kanterna	fi	nns	det	vissa	tydliga	kärnvärden	
som	vårt	samhälle	bygger	på.	Värden	som	de	
som kommer till Sverige behöver förstå för att 
integreras	på	riktigt.	Grunden	till	en	eff	ektiv	
integration är en tydlighet om hur det svenska 
samhället	fungerar.	Det	går	att	tala	om	svensk	
kultur och svenska värderingar utan att hem-
falla	åt	främlingsfi	entlighet.	Beskyllningar	
från bägge håll har begränsat både debatten 
och	nödvändiga	förslag	och	åtgärder.	Det	är	
olyckligt	och	har	gjort	integrationspolitiken	
sämre.

I	strid	mot	vad	en	del	de-
battörer	hävdar	så	fi	nns	det	
svenska	värderingar.	De	är	
inte	alltid	unika	för	Sverige.	
Att tolerans, frihet, demokrati, 
jämlikhet,	tanken	om	att	man	
ska göra rätt för sig och 
andra	värden	även	fi	nns	
i andra länder – gör dem inte 
desto	mindre	svenska	för	det.	

Värderingarna genomsyrar hur vi beter oss 
mot	varandra.	De	är	också	grunden	för	lag-
stiftningen.	Som	bekant	är	svensk	lag	inte	
några välvilliga tips, de är absoluta krav som 
alla	måste	rätta	sig	efter.	En	anledning	till	var-
för integrationen inte har fungerat beror på en 
otydlighet	om	vilka	dessa	värderingar	är.
Vårt samhälle ska fortsatt vara öppet för att 

människors	olikheter	och	egna	sedvänjor.	
Men	aldrig	när	dessa	seder	verkar	för	att	
begränsa människor från att vara den de vill 
vara.	Förtryck	av	kvinnor	eller	homosexuella	
kan	aldrig	accepteras.	Det	svenska	samhället	
ska	vara	tolerant,	men	inte	mot	intolerans.

Vi	tror	att	de	fl	esta	som	kommit	till	Sverige	har	
goda	avsikter	och	ambitioner.	Men	hur	ska	
man kunna veta vad man gör fel om man inte 
får	veta	vad	som	är	rätt?	Genom	att	inte	tala	
om svensk kultur och svenska värderingar gör 
vi	alla	en	otjänst.	Vi	ska	vara	tydlig	med	vilka	
lagar,	regler	och	värderingar	vi	har.	De	som	
kommer hit ska inte behöva tvivla över vad 
som	gäller	i	Sverige	och	i	Väsby.

Vi vill bland annat att en integrationsplikt 
införs	i	Sverige.	Det	ska	krävas	ansträng-
ningar för att lära sig svenska för att få 
permanent	uppehållstillstånd.

Det	svenska	medborgarskapet	ska	uppvärde-
ras.	I	det	ligger	högre	ställda	krav	än	vad	som	
är	fallet	i	dag.	Det	ska	bland	annat	fi	nnas	krav	
på	att	försörja	sig	själv	och	sina	anhöriga	för	
att	bli	svensk	medborgare.	

”Att ställa krav är att bry sig, 
både om de som kommer 
hit och de som redan bor 
här.”

Vad menas med
svenska värderingar?

Vi ska vara tydlig med vilka lagar, regler och värderingar vi har. 
De som kommer hit ska inte behöva tvivla över vad som gäller 
i Sverige och i Väsby.



DÄRFÖR FÖRESLÅR VI  
BLAND ANNAT ATT:
•	 Införa	en	integrationsplikt
•	 Införa	obligatorisk	samhälls- 

information med samhällstest 
•	 Uppvärdera	det	svenska	 

medborgarskapet 
•	 Högre språk- och aktivitetskrav 

för att få permanent uppehålls-
tillstånd

•	 Full tillgång till bidrag och  
ersättningar ska ske genom 
eget arbete 

•	 Ta krafttag mot hedersförtryck

Vi	ska	säkerställa	att	försörjningsstöd	inte	går	
till någon som inte enligt lag är berättigad till 
det eller till de som vägrar att delta i samhälls-
orientering.	Så	motverkas	skuggsamhällens	
framväxt. 

Ungdomsåren	är	en	formativ	tid.	Vi	vill	att	
ungdomsmottagningen får ett utökat uppdrag 
att hålla samtal med unga och kompletterar 
det med en samhälls- och värderings- 
introduktionskurs	för	nyanlända.	
 
Hedersförtryck	kan	aldrig	accepteras.	Utöver	
skärpt	lagstiftning	vill	vi	ta	krafttag	lokalt.	Vi	
vill bland annat samarbeta med högstadie-
skolorna	för	att	motverka	barnäktenskap. 

Vi	vill	ha	en	kravfylld	öppenhet.	Att	ställa	krav	
är att bry sig, både om de som kommer hit 
och	de	som	redan	bor	här.	

INTEGRATION



Visst	fi	nns	det	mycket	som	bör	förbättras	även	i	
Väsby,	men	den	bild	jag	har	av	Väsby	är	långtifrån	
nattsvart.	Tvärtom.	Det	fi	nns	många	ljuspunkter	och	
mycket	att	vara	hoppfull	kring.	Vi	har	goda	förutsätt-
ningar	och	en	historia	av	framgångsrik	integration.	
Vi är en kommun som har vuxit så starkt som den har 
tack vare att människor kommit hit och kunnat stå på 
egna	ben	och	gjort	rätt	för	sig	från	början.	Inte	sällan	
från	andra	sidan	av	Bottenviken.	Samtidigt	ska	man	
vara	medveten	om	att	det	var	då	och	att	nu	är	nu.

Den	arbetsmarknad	som	då	fanns,	den	kompetens	
och den kulturella bakgrund som de som då kom 
hade	gjorde	det	enkelt	för	dem	att	snabbt	bli	egen-
försörjande	delar	av	vårt	samhälle.

Dagens	situation	är	långtifrån	lika	enkel.	Det	fi	nns	
stora	utmaningar	och	problem.	Vi	måste	göra	något	

för att de som kommit hit under de senaste åren ska 
undvika	att	hamna	i	långvarigt	utanförskap.	Det	fi	nns	
ingen	quick-fi	x,	det	är	många	olika	förändringar	som	
måste	göras.	Men	jag	är	övertygad	om	att	huvud-
punkter i en framgångsrik integrationspolitik bygger 
på dels en långsiktigt hållbar migrationspolitik, dels 
på skärpta krav och tydlighet när det gäller vilka vär-
den	och	värderingar	som	gäller	i	Sverige	och	i	Väsby.	
Dels	att	alla	friska	vuxna	går	till	jobbet.

Sist men inte minst måste företagare uppskattas mer 
än	vad	de	beskattas.	Det	är	i	små	och	medelstora	
företag	som	fyra	av	fem	jobb	skapas.	Då	är	det	av-
görande att vi underlättar för våra lokala företag att 
driva sin verksamhet och kunna skapa arbets-
tillfällen.	Här	har	vi	i	Väsby	fantastiska	möjligheter.	
Vi har en lokal företagaranda och näringsliv som 
väcker	respekt	hos	andra.	Låt	oss	slå	vakt	om	det!

Väsby visar vägen

Vi har en historia 
av framgångsrik 
integration.
Oskar Weinmar
oppositionsråd Väsbymoderaterna

Vill du veta mer? Läs då mer på www.vasbymoderaterna.se eller på www.facebook.com/Vasbymoderaterna
Vill du komma i kontakt med oss? Mejla då oskar.weinmar@upplandsvasby.se eller ring 08 590 970 03


