Arbetskraftsinvandring
Sverige ska välkomna arbetskraftsinvandring
Arbetskraftinvandring - att människor kommer hit för att jobba är bra för vår ekonomi och vår gemensamma
välfärd. Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna.
Krångliga regler och långa väntetider för att få arbetstillstånd måste bort.

VÅR POLITIK
Svenska företag måste enkelt kunna anställa nyckelkompetens från andra länder.
Det behövs enklare regler och kortare väntetider för att få arbetstillstånd.
Mindre misstag ska inte tvinga människor som jobbar att lämna Sverige.
Inför startup-visum.
Utländska studenter ska kunna söka jobb under ett år efter avslutade studier.

ARBETSKRAFTSINVANDRING – FÖR SVERIGES EKONOMI
OCH FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT
I dag bor här i Sverige människor med rötter från världens alla hörn och här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och
ger oss större möjligheter på en global marknad. Jakten på kompetens är idag global och svenska företag måste kunna anställa
människor med nyckelkompetens från andra länder. Vi lever också allt längre och då behövs fler som kan jobba och bidra till
vår gemensamma välfärd.

ENKLA REGLER OCH KORTA VÄNTETIDER
Det måste gå snabbt och vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder. Och det måste vara attraktivt för
människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Därför måste ansvariga myndigheter se till att det gå snabbt och enkelt att
hantera arbetskraftsinvandringen till Sverige på ett rättssäkert sätt.

STOPPA KOMPETENSUTVISNINGARNA
Människor som nu arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler som att man tjänat någon hundralapp
för lite. Vi driver på för att ändra lagen. Mindre misstag, av till exempel en tidigare arbetsgivare, ska inte leda till att människor
tvingas lämna Sverige.

STARTUP-VISUM
Den utländske entreprenör som vill investera i och driva företag här måste enklare kunna göra det. Arbetskraftsinvandring måste
vara en möjlig väg till Sverige också för entreprenörer. Vi vill kunna ge startup-visum, en mindre byråkratisk väg att etablera sig
i Sverige, för exempelvis kodare och startup-företag.

FLER UTLÄNDSKA STUDENTER OCH FORSKARE
Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi också locka hit utländska studenter och forskare. Efter studierna måste

studenter ges en chans att stanna här och söka jobb men då måste reglerna ändras. Vi vill att utländska studenter i princip per
automatik ska få uppehållstillstånd i ett år, istället för dagens sex månader, efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.
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