Sida 1 (3)
Datum

Diarienummer: Af-2019/0009 6580
Avsändarens referens: Fi2019/00639/S1

2019-03-05
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande: Nedsättning av arbetsgivaravgifter
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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen ställer sig tveksam till att den föreslagna sänkningen av
arbetsgivaravgifterna bidrar till att underlätta ungdomars inträde på
arbetsmarknaden i någon större utsträckning.

Arbetsförmedlingens synpunkter i mer detalj
I promemorian argumenteras för att sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar 15-18
år leder till att fler arbetsgivare anställer ungdomar för helg- och feriejobb. Detta
skall i sin tur underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden genom att
arbetslivserfarenhet och referenser erhållits.
Arbetsförmedlingen instämmer delvis med de bedömningar som görs om ökad
sysselsättning och att målgruppens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden
stärks på längre sikt. Arbetsförmedlingen anser dock inte att den föreslagna reformen
kommer att leda till att väsentligt fler ungdomar kommer anställas för helg- eller
feriejobb.1
Sammantaget innebär detta uppenbara risker för så kallade dödviktseffekter då en
stor andel av de unga som omfattas torde hade fått ett helg- eller feriejobb även utan
den nedsatta avgiften. Likaså anses det osannolikt att företagare får väsentligt ökade
vinster genom den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifterna.
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Arbetsförmedlingen noterar vidare promemorians bedömningar om påverkan på de
offentliga finanserna på kort- och medellång sikt. I promemorian saknas dock en
värdering av dessa bedömningar. Det framgår inte heller om förslaget är ett
kostnadseffektivt sätt att nå målsättningen med förslaget. Arbetsförmedlingen anser
att detta är en svaghet.

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.
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Arbetsförmedlingen instämmer i att det finns en viss risk i att förslaget skapar
kortsiktiga incitament för ungdomar att arbeta på bekostnad av deras skolgång.
Samtidigt ser Arbetsförmedlingen svårigheter i att bedöma och värdera reformens
effekter på målgruppens skolgång. Arbetsförmedlingen har mycket länge betonat
vikten av en fullföljd gymnasieutbildning för att öka möjligheterna till en långsiktigt
fast förankring på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har inga synpunkter på övriga bedömningar om konsekvenser av
förslaget.
Sammantaget ställer sig Arbetsförmedlingen tveksam till att den föreslagna
sänkningen av arbetsgivaravgifterna bidrar till att underlätta ungdomars inträde på
arbetsmarknaden i någon större utsträckning.
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Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Maria Mindhammar. Ärendet har
föredragits av prognoschef Håkan Gustavsson. I den slutliga handläggningen av
ärendet har även direktören för Analysavdelningen Annika Sundén samt
enhetscheferna Anders Ljungberg, Petra Nilsson och Mathias Wahlsten deltagit.

