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Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av
arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar
under juni-augusti 2022.
Arbetsförmedlingen avstyrker förslaget om en förstärkt nedsättning av
arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni-augusti 2022.

Allmänna synpunkter
Arbetsförmedlingen menar att den tillfälliga nedsättningen som är
generell och omfattar alla personer i åldrarna 19–23 år, medför risk för
dödviktseffekter. Arbetsförmedlingen har i tidigare remissvar pekat på
nackdelarna med generella nedsättningar av arbetsgivaravgifter.1
Arbetsförmedlingen rekommenderar istället mer ändamålsenliga
insatser som riktar sig direkt till ungdomar som vill ha ett arbete och som
saknar en anställning. Exempelvis skulle det kunna ske genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och nystartsjobb. Bland annat skulle
kvalifikationskraven för nystartsjobb kunna utvidgas så att fler unga
omfattas.
Enligt promemorian bedöms förslaget ha osäkra effekter på den
långsiktiga sysselsättningsnivån i ekonomin som helhet. Även på kort
sikt lyfter promemorian att sysselsättningseffekten är mycket osäker. Till
detta bör även beaktas att utvärderingar av tidigare
arbetsgivaravgiftssänkningar för ungdomar visar på små effekter på

1 Bland annat remissyttrandena Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar
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under juni–augusti 2021 Fi2021/01524 (Dnr Af-2021/0027 6529) Tillfälligt nedsatta
arbetsgivaravgifter (dnr Af-2020/0051 2968), Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
Fi2020/03881(dnr Af-2019/0009 6580), Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta
arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Fi2017/01270/s1(dnr Af-2017/0015 4744),
Förlängt växa-stöd Fi2019/00432/S1(dnr Af-2019/00070814), Bestämmelserna om
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Fi2020/01009/S1
(dnr Af-2020/0014 3498).
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sysselsättningen.2 Arbetsförmedlingen menar därför att det är osäkert
om den föreslagna förstärkta nedsättningen kommer bidra till att
varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten.

Effekter för myndigheten
Förslaget påverkar Arbetsförmedlingens verksamhet. Vid
anställningsstöd3 beräknas beloppet som arbetsgivaren får i stöd eller
bidrag helt eller delvis på sociala avgifter som arbetsgivaravgiften och
allmän löneavgift. Den föreslagna nedsättningen av arbetsgivaravgifterna
innebär att den ekonomiska ersättningen från Arbetsförmedlingen till
arbetsgivarna anpassas till den aktuella nivån av arbetsgivaravgifterna.
Det gäller både för pågående och nya beslut. Förändringen påverkar
därmed handläggningen och rutiner. Arbetsförmedlingen har dock
anpassat beslut och utvecklat systemstöd för att kunna hantera
förändrade arbetsgivaravgifter.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Camilla Edholm

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjuristen Camilla Edholm,
Rättsavdelningen enheten Arbetsmarknad och arbetsrätt. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även rättschefen Anna Middelman och
enhetschefen, Mina Azad deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

2 Mellan 2007 och 2009 sänktes arbetsgivaravgifterna för unga (19–25 år) i två steg. IFAU har i

tidigare rapporter visat att satsningen skapade nya jobb, men att effekterna var förhållandevis
små.
3 Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, förordning (2017:462)
om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd samt förordning (2018:43)
om stöd för nystartsjobb

