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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 31-13 ang. ”Utländsk arbetskraft”
Sedan 2008 har Sverige en generös lagstiftning för arbetskraftsinvandring, ett vägval som varit viktigt
för att säkra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Svenska företag har idag svårt att rekrytera
kvalificerad personal inom områden som IT och teknik vilket genomsyrar arbetskraften som kommer
hit. Av de tio största yrkesgrupperna är fyra högt kvalificerad arbetskraft. Den största gruppen som
kommer till Sverige är dataspecialister, vilket utgör nära var fjärde arbetskraftsinvandrare.

Antal
arbetstillstånd
2012/2013

Andel av totalt
antal
arbetstillstånd

1. Dataspecialister

4 644

23 %

2. Storhushålls- och restaurangpersonal

2 586

13 %

3. Köks- och restaurangbiträden

1 610

8%

4. Städare m.fl

1 493

7%

5. Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

1 043

5%

6. Slaktare, bagare, konditorer m.fl

790

4%

7. Byggnads- och anläggningsarbetare

687

3%

8. Vård- och omsorgspersonal

586

3%

9. Ingenjörer och tekniker

566

3%

10.Företagsekonomer, marknadsförare och
personaltjänstemän

444

2%

Yrkesgrupp

Tabell 1: 10 största yrkeskategorierna, årsskiftet 2012/2013

Att företag rekryterar medarbetare utomlands är inte primärt en lönekonkurrensfråga utan handlar
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om att knyta till sig eftertraktad kompetens.

Det finns tyvärr undantag, men den absoluta majoriteten som kommer till Sverige för att arbeta gör
det under schysta villkor. Vi råder inte bot på inhumana arbetsförhållanden genom att försvåra
arbetskraftsinvandring istället är det en fråga som kräver utökad internationell polissamverkan.

Migrationsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Miljöpartiet är en seger för ökad rörlighet
och öppenhet. Med det sagt är vi inte nöjd. De som arbetskraftsinvandrar till Sverige idag blir inlåsta
till ett särskilt yrke och en särskild arbetsgivare vilket påverkar de invandrade arbetstagarnas trygghet.
Därför verkar Centerpartiet för att kopplingen till yrke och arbetsgivare skall slopas. Utöver det vill vi
även att man ska kunna starta företag i Sverige efter två år som arbetstagare.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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