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Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Finansdepartementets promemoria avseende 

nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. Presenterat förslag kommer 

enligt förslagets konsekvensanalys öka lönsamheten, vilket förbundet ser som positivt. Dock finns det 

skäl att reagera på den attityd till vinst för företag och resonemang kring övervältringseffekter som 

genomsyrar promemorians resonemang.  

I avsnitt 3.4 Nedsättning av socialavgifter beskriver promemorian de olika specialdesignade undantag 

som finns inom ramen för arbetsgivaravgifter. Det är Nedsatta socialavgifter för personer som vid 

årets ingång har fyllt 65 år, Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen, Nedsatta egenavgifter, 

Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling, Nedsatta 

arbetsgivaravgifter för företag som anställer en första person. Samtliga nedsättningar får anses 

bygga på principen att sänkt arbetsgivaravgift ger en motivation till att öka anställningsgraden och 

att sänkt skatt på arbetskraftskostnader påverkar arbetsmarknaden positivt för glesbygd, 

enmansföretagare, forskning och utveckling och för att de över 65. Förbundet anser det 

problematiskt att denna princip måste i politikens logik omgärdas av en rad komplicerade förbehåll 

och administrativt krångliga regelverk. Förbundet förordar därför mer generellt sänkta 

arbetsgivaravgifter, genom t ex att slopa den allmänna löneavgiften, som ett bättre och mer rättvist 

instrument för att skapa fler arbetstillfällen. Ju mer reglering och regelkrångel desto sämre effekt för 

avsedda mål och syften.  

Det presenterade huvudsakliga syftet med sänkt arbetsgivaravgift för unga måste ses vara av social 

karaktär och har för avsikt att få ungdomar mellan 15 – 18 år ut i arbete och därmed tillskansa sig 

arbetslivserfarenhet. Därmed är det anmärkningsvärt att det i konsekvensanalysen inte finns ett 

bredare och tydligare resonemang kring avsedda effekter och mål för det huvudsakliga syftet. Det 

finns inte heller något motiv till de rigida åldersgränserna, vilket diskvalificerar ungdomar som 

hoppat över en klass eller de som gått om en klass, t.ex. p.g.a. sjukdom. Om nu åldersgräns tarvas, så 

hade det räckt med enbart en övre åldersgräns på förslagsvis 20 år. 
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Fokus i resonemang och i konsekvensbeskrivningen ligger på företagens eventuella möjligheter till 

vinst och argumentationen bygger mer på att säkerställa begränsningar på de offentligfinansiella 

effekterna, generellt sänkta arbetsgivaravgifter skulle kunna medföra. Det syns tydligt att det finns 

en rädsla och farhåga från regeringen att lyfta de positiva effekter som näringslivet tydligt påtalat 

kring sänkta kostnader på arbete. I Offentligfinansiella effekter har man dessutom missat de intäkter 

staten får in via ungdomarnas inkomstskatt. 

Det bör även påtalas att det i konsekvensanalysen enbart diskuteras vinsteffekter för företag men 

inget resonemang kring de effekter den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga kommer medföra för 

landets kommuner. Under 2018 erbjöds 80 000 ungdomar kommunala sommarjobb. Om dessa 

ungdomar har i snitt en månadslön på 16 000 kr kommer Sveriges kommuner få reducerade 

lönekostnader med 271 500 000 kr vilket motsvarar 60 % av den beräknade bruttoeffekten för 2019. 

Att helt utelämna detta kommunbidrag i analysen och istället fokusera på småföretags eventuella 

vinster av att anordna sommarjobb, visar på den inställning och attityd till mikro- och småföretagare 

som i nuläget omgärdar offentlig diskurs.  

Förbundet ställer sig positiva till förslagets huvudsakliga syfte att ungdomar ska få möjlighet att få 

arbetslivserfarenhet. Bland småföretagare finns det en stor vilja till att bidra till detta, men de 

sommarjobb som skapas är ofta konstruerade för att bidra till den enskilda personens utveckling och 

är ofta av enklare karaktär. Med stor sannolikhet kommer dessa konstruerade arbetstillfällen inte 

bidra till ökad vinst eller minskat behov av annan personal, utan bör snarare ses som en lokal 

samhällsinsats i likhet med synen på kommunalt arrangerade sommarjobb.  

Småföretagarnas Riksförbund vill även poängtera att om det huvudsakliga syftet är att ge ungdomar 

arbetslivserfarenhet och att regeringen ser detta behov som prioriterat borde även insatser om ett 

välfungerande lärlingssystem införas. Med största sannolikhet skulle en sådan reform skapa betydligt 

bättre effekt på lång sikt än det nu presenterade förslaget.   

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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