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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen yttrar sig till de delar av förslaget som kan bedömas påverka
arbetsmarknaden och därmed direkt eller indirekt påverka myndighetens
verksamhetsområde.
Arbetsförmedlingen är positiv till förslaget om sänkt mervärdesskatt från 25 procent till
12 procent på tillhandahållande av mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder
och hemtextilier. Förslaget kan bidra till arbetstillfällen för arbetstagare med en svag
anknytning till arbetsmarknaden och som därmed riskerar att bli långvarigt arbetslösa.
Arbetsförmedlingen saknar dock ett resonemang om storleken på den varaktiga
sysselsättningsökningen i promemorian.

Arbetsförmedlingens synpunkter i mer detalj
Utifrån ekonomisk teori är det inte givet att sänkt mervärdesskatt i en sektor leder till fler
arbetstillfällen för hela ekonomin. Sänkningen av momsen för de i promemorian
föreslagna tjänsterna bör på lång sikt leda till lägre priser och en ökad efterfrågan för
dessa tjänster vilket bör ge en positiv effekt på sysselsättningen. Priserna på tjänster som
inte omfattas av promemorian blir dock samtidigt relativt dyrare. Det här är en aspekt
som utelämnas i promemorian. En ökad efterfrågan på de föreslagna tjänsterna bör
åtminstone delvis leda till en minskad efterfrågan på nyproducerade substitutvaror och
därmed till en sysselsättningsminskning i de fall tillverkningen sker i Sverige, samt en
minskning av sysselsättningen i försäljningsledet av nyproducerade varor.
Arbetsförmedlingen gör dock bedömningen att dessa sysselsättningsminskningar torde
vara av mindre karaktär.
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Arbetsförmedlingen delar bedömningen att mindre reparationer av cyklar, skor,
lädervaror, kläder och hemtextilier i hög utsträckningen kan utföras av personer med en
svag anknytning till arbetsmarknaden, och förslaget bedöms därför ha en viss effekt på
den varaktiga sysselsättningen. Arbetsförmedlingen efterlyser dock ett resonemang i
promemorian om storleken på denna varaktiga sysselsättningseffekt.
Konjunkturinstitutet har försökt utvärderat effekterna av den sänkta momsen från 25
procent till 12 procent för restaurang- och cateringstjänster som infördes den 1/1-2012.1
Av utvärderingen framgår att momssänkningen ledde till en liten men positiv ökning i
den varaktiga sysselsättningen. Då en stor del av de arbeten som sysselsätter arbetstagare
inom restaurang- och cateringtjänster kan utföras av samma grupper som omfattas av
förslagen i denna promemoria, arbetstagare med en relativt svag anknytning på
arbetsmarknaden, är det troligt att liknande effekter kan återfinnas för förslaget om sänkt
moms på mindre reparationer.
Sammantaget delar Af uppfattningen att den sänkta momsen bör leda till att individer
med svag anknytning till arbetsmarknaden får lättare att finna arbete och att denna effekt
bör överskrida den negativa effekt som kan uppstå till följd av en minskad efterfrågan på
nyproducerade varor. Detta ger att den totala förändringen i varaktig sysselsättningen bör
bli positiv om än liten.
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av
kvalificerad handläggare Fredrik Johansson Tormod. I den slutliga handläggningen av
ärendet har direktören för Analysavdelningen Mats Wadman samt t.f. enhetschefen AnnChristin Jans deltagit.
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