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Nya åtgärder för bättre integration
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten
Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration till
Finansdepartementet. Rapporten är författad av fil. dr. Åsa Olli Segendorf och fil. mag.
Tommi Teljosuo.
Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden
varierar också mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är t.ex.
arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda. I rapporten analyseras den kunskap som finns
och den politik som förs för att förbättra invandrarnas situation på arbetsmarknaden.
Politiken granskas ur ett helhetsperspektiv som beaktar både de generella åtgärder som alla
kan ta del av och de riktade insatser som genomförs enbart för invandrare.
Författarnas huvudsakliga slutsats är att dagens integrationspolitik är väl förankrad i aktuell
forskning, utvärderingar och internationella erfarenheter. Trots det så finns ett stort utrymme
för förbättringar.
I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder för bättre integration.
• Inför ett begripligt, lättillgängligt och effektivt system för godkännande av meriter
och klargöranden om behov av kompletterande utbildning. I dag är ansvaret för att
fastställa valideringar och kompletteringsbehov fördelat på många olika aktörer. För
utrikes födda kan det vara svårt och ibland omöjligt att hitta rätt instans. Systemet
fungerar inte heller effektivt när de väl hittar rätt.
• Ge Skolverket i uppdrag att hjälpa kommuner med ett stort mottagande av
invandrare i skolåldern. Många skolor och har svårt att erbjuda likvärdig undervisning
för nyanlända elever. Andelen invandrare som inte når gymnasiebehörighet i
grundskolan har också ökat på ett oacceptabelt sätt. Författningsregleringen på
området måste ses över och Skolverket bör ta fram ytterligare praktisk handledning för
skolornas arbete.
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Inför ett system där studenter på gymnasie- och högskolenivå får merit- eller
högskolepoäng för att hjälpa till med läxläsning i segregerade miljöer. Hjälp med
läxläsning kan öka andelen fullgjorda skolgångar och dessutom ge förebilder från högre
utbildningsnivåer.
Avskaffa vårdnadsbidraget och utred föräldraförsäkringens inlåsningseffekter. Med
nuvarande utformning kan föräldrapenningen fungera som en form av socialbidrag
under åtskilliga år efter invandringstidpunkten. Det blir en kvinno- och fattigdomsfälla
som dessutom medför att barnen inte får tillträde till barnomsorg/förskola och tidig
träning i svenska språket. Vårdnadsbidraget förstärker problematiken.

För frågor om rapporten kontakta författarna Åsa Olli Segendorf tel. 08-405 81 19 eller
Tommi Teljosuo tel. 08-405 30 52.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Mikael Åsell tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag
att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.
ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade
studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och
vilka rapporter som ska publiceras.

