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Datum Diarienummer 
2021-04-23 Dnr Af-2021/0027 6529 

Avsändarens referens 
Fi2021/01524 

Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

Remissyttrande: Förstärkt nedsättning av 
arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under 
juni–augusti 2021 

Arbetsförmedlingen avstyrker förslaget om en tillfällig förstärkning av 
nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har 
fyllt 18 men inte 23 år.  

Arbetsförmedlingen har i tidigare remissvar pekat på nackdelarna med 
generella nedsättningar av arbetsgivaravgifter.1 Arbetsförmedlingen 
menar att den tillfälliga nedsättningen som är generell och omfattar alla 
personer i åldrarna 19–23 år, medför risk för dödviktseffekter. 

Arbetsförmedlingen vill framhålla att förslaget om den tillfälliga 
nedsättningen påverkar myndighetens verksamhet. Vid samtliga 
anställningsstöd som Arbetsförmedlingen kan besluta om2, beräknas 
beloppet som arbetsgivaren får i stöd eller bidrag helt eller delvis på 
sociala avgifter som arbetsgivaravgiften och allmänna löneavgiften, vilket 
gäller både för pågående och nya beslut. Den föreslagna nedsättningen av 
arbetsgivaravgifterna innebär att den ekonomiska ersättningen från 
Arbetsförmedlingen till arbetsgivarna blir lägre.3 Detta kan medföra en 
negativ påverkan på anställningar av de som bedöms befinna sig längre 

1 Bland annat remissyttrandena Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter (dnr Af-2020/0051 
2968), Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (dnr Af-2019/0009 6580), Utvidgat växa-
stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag (dnr Af-
2017/0015 4744), Förlängt växa-stöd (dnr Af-2019/00070814), Bestämmelserna om 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (dnr Af-
2020/0014 3498). 

2 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 
3 16 § förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb, 15 § förordning (2018:42) om särskilt 
anställningsstöd, 20 § förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför arbetsförmåga och 13 § förordning (2013:1157) om stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 
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ifrån arbetsmarknaden, eftersom intresset att anställa med stöd från 
Arbetsförmedlingen riskerar att minska. 

Särskilt drabbas stöd för nystartsjobb av sänkta arbetsgivaravgifter 
eftersom detta stöd lämnas med 1, 2 eller 2,5 gånger arbetsgivaravgiften 
och den allmänna löneavgiften. I de fall stöd lämnas med 2 eller 2,5 gånger 
avgiften, innebär sänkta arbetsgivaravgifter att stödet minskar i högre 
grad än vad de sänkta arbetsgivaravgifterna sänker kostnaden hos 
arbetsgivaren. För att inte urholka stödet för nystarsjobb, behövs därmed 
kompenserande åtgärder vid nedsatta arbetsgivaravgifter. 

Arbetsförmedlingen kommer vid en förändrad nivå på arbetsgivar-
avgifterna behöva hantera pågående och nya beslut för målgruppen. Det 
innebär ett omfattade administrativt arbete eftersom stora delar av arbetet 
utförs manuellt. De sänkta arbetsgivaravgifterna innebär vidare att 
arbetsgivare kommer att få lägre ersättningar än vad de förväntat sig när 
de ansökte om stödet. För det fall Arbetsförmedlingen inte ändrar och 
anpassar stöd eller bidrag till de lägre arbetsgivaravgifterna, kommer 
arbetsgivarna istället att få en överkompensation. 

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. Ärendet har 
föredragits på Rättsavdelningen för biträdande rättschefen Gunilla 
Åberg Ekstedt. I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars 
Lööw, Thomas Hagman, Anna Middelman, Mikael Hvinlund, Linda 
Schön Doroci, Fia Rolfsdotter samt Mina Azad Mina Azad deltagit. 

Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 


