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Liberalerna
Motion om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb
Med både en regering och en rödgrönrosa majoritet här i stadshuset som höjer skatterna på
jobb och tillväxt, sparar på de mest utsatta och ändå lyckas öka underskotten behövs det ett
liberalt alternativ.
En av de mest angelägna frågorna är att bryta det långvariga utanför skåpet. När vi som
liberala kommunpolitiker pekar på behovet av fler enkla jobb med lägre ingångslön gör vi det
av den anledningen. Vi vill ge alla de människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden en
möjlighet att komma in på densamma, och därigenom ta del av den frihet och egenmakt över
vardagen som en egen lön och ett arbete att gå till innebär.
Sverige har idag bland de högsta ingångslönerna i hela EU. Vi har den lägsta lönespridningen
i hela OECD, både mätt som de lägsta lönerna i relation till de höga lönerna och de lägsta
lönerna i relation till medianlönen. Därutöver är den samlade beskattningen, trots sänkningar,
fortfarande mycket hög på jobb med lägre lön.
Detta får konsekvenser för hur bred arbetsmarknaden blir. När lönen måste vara hög blir
jobben med lägre produktivitet färre. Ett mått på detta är att Sverige har lägst andel jobb som
inte kräver någon särskild utbildning eller enbart grundläggande sådan av alla länder i EU.
Andelen enkla jobb i Sverige är 5 procent mot EU-snittet på 9 procent.
Flera organisationer och expertmyndigheter menar också att de svenska ingångslönerna är ett
problem för arbetslösheten och integrationen. Bland dessa kan nämnas Internationella
valutafonden, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, EU-kommissionen och OECD.
Avsaknaden av arbeten med lägre ingångslön leder till att det i dagsläget är svårt för många
av våra kommuninvånare att komma in på arbetsmarknaden. Framför allt har många
nyanlända svårt att få jobb eftersom de ofta saknar utbildning och arbetslivserfarenhet. Så här
får det inte fortsätta. Svensk arbetsmarknad är i behov av en ny anställningsform med lägre
ingångströsklar för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända och unga.
Liberalerna har därför på riksnivå presenterat en modell med startjobb med lägre lön, låg skatt
och avskaffade arbetsgivaravgifter. Startjobbet ska vara en väg in på arbetsmarknaden. Den
nya anställningsformen ska omfatta personer upp till 23 års ålder eller under de första fem
åren efter det första beslutet om uppehållstillstånd. För den enskilda medför ett Startjobb en
lön på minst 11 500 kronor efter skatt.
Trots fördelarna har förslaget mötts av ett stort motstånd av regeringen. De hävdar att
Startjobben innebär att människor får lägre lön. Det är fel av två anledningar. För det första
innebär Startjobben inte sänkt lön för dem som har ett arbete, utan öppnar i stället en
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möjlighet för personer som i dag inte har ett jobb, att få det. För det andra ger Startjobb en
högre månadsinkomst än vad ca 2,1 miljoner svenskar från 19 år och uppåt tjänar idag. I
Stockholms stad är det drygt 200 000 personer som har en lägre ”lön” än vad Startjobben
skulle ge.

Om inte regeringen är beredd att införa startjobben i hela riket, borde den åtminstone vara
öppen för att undersöka vilka effekter startjobben skulle kunna fä inom exempelvis en region
eller stad. Eller med andra ord, pröva effekterna av sådana jobb i en tidsbegränsad och
följeforskat försöksverksamhet. Stockholms stad är en stark kandidat för ett sådant försök
med tanke på den stora och di versi fierade befolkningssammansättningen och
arbetsmarknaden som finns inom kommunens gränser.
Ett tidsbegränsat försök skulle skapa en unik möjlighet att studera samhällsnyttan och
vinsterna för individer med en sådan reform. Resultaten skulle ge oss en större möjlighet att
utforma framtidens regler på svensk arbetsmarknad med ett evidensbaserat underlag.
Att det svenska samhället erbjuder reella möjligheter för fler att komma in på
arbetsmarknaden är en mycket viktig fråga för individers frihet och för samhällets positiva
utveckling framöver. En ovilja att ta itu med de strukturella problemen på arbetsmarknaden
kan innebära att vi får betala ett högt pris sett till långvarigt utanförskap hos människor.
Liberalerna föreslår därför att kommunstyrelsen ska hemställa hos regeringen att Stockholms
stad ska få bli pilotkommun för inrättandet av startjobb.
Med anledning av det ovan anförda yrkar jag:
-

Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hemställa hos regeringen att
Stockholms stad ska få vara pilotkommun för inrättandet av startjobb.
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