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REMISSVAR  

Promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna 

för de yngsta (Fi2013/3961) 

 

I promemorian föreslås att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive 

den allmänna löneavgiften, för unga förändras. Sedan den 1 januari 2009 

uppgår socialavgifterna till 15,49 procent av lönen för ungdomar i åldern 

15-25 år medan de för åldergruppen 26-64 år uppgår till 31,42 procent. 

Enligt förslaget förstärks nedsättningen för åldersgruppen 15-22 år genom 

att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska 

betalas. För åldersgruppen 23-24 år kvarstår socialavgifterna på den 

tidigare nivån 15,49 procent. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 

år slopas nedsättningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. 

 

Sacos tidigare synpunkter 

Saco var redan vid införandet av nedsatta sociala avgifter för ungdomar 

kritisk av flera skäl.  

 

För det första anser Saco att det är viktigt att de försäkringsmässiga 

principerna i socialavgifterna upprätthålls. För att en försäkring ska sägas 

vara försäkringsmässig ska det föreligga ett tydligt samband mellan 

avgifter och förmåner. Om en avgift inte motsvaras av en förmån rör det 

sig om en skatt. 

 

För det andra är orsakerna till ungdomars svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden enligt Sacos uppfattning flera och komplexa. De beror 

bland annat på hur vägarna in i arbetslivet ser ut, hur väl 

utbildningssystemen är integrerade med arbetslivet, beskattningen av 

arbete och nivån på ingångslöner med mera. Om man delar denna 
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uppfattning följer att en nedsättning av socialavgifterna är ett mindre bra 

styrmedel. Nedsättningen omfattar dessutom hela åldersgruppen oavsett 

om det föreligger svårigheter för den unga att komma in på 

arbetsmarknaden eller inte. En generell nedsättning leder därför sannolikt 

till stora dödviktsförluster.  

 

Nettokostnaden för nedsättningen är också relativt hög. Inom andra 

politikområden finns olika alternativ som innebär lägre kostnader och har 

en högre träffsäkerhet. Enligt Sacos uppfattning är 

arbetsmarknadspolitiken bättre lämpad när det gäller att underlätta för 

ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Även om både effektiviteten 

och kvaliteten i arbetsmarknadspolitiken på goda grunder kan ifrågasättas 

krävs regelmässigt någon form av arbetsmarknadsprövning innan en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd sätts in. Samma krav borde ställas upp i 

detta fall.  

 

Synpunkter på betänkandet 

Saco vidhåller uppfattningen att nedsatta socialavgifter inte är den mest 

träffsäkra och effektiva åtgärden för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Stöd för den uppfattningen finns bland annat i Finanspolitiska rådets 

rapport Svensk finanspolitik 2008 (s 212) samt i IFAU:s tidigare remissvar 

(Dnr 155/2006 och Dnr 73/2008) och i en aktuell utvärdering (Sänkta 

arbetsgivaravgifter för unga, IFAU Rapport 2013:26).  

 

Saco bedömer att den strukturella ungdomsarbetslösheten främst är ett 

utbildningspolitiskt misslyckande. Ungdomar ska i första hand hjälpas 

igenom grundskolan och gymnasiet. I de fall ytterligare insatser behövs bör 

de vara träffsäkra och anpassade efter individens behov.  

 

För ungdomar som av olika skäl har problem att klara av grundskola eller 

gymnasium finns alternativ inom arbetsmarknadspolitiken. Här kan 

särskilt nämnas Folkhögskolesatsningen inom ramen för jobbgarantin för 

ungdomar som ska stimulera ungdomarna till att avsluta sina studier. 

Arbetsmarknadens parter har också möjlighet att ingå kollektivavtal om så 

kallade yrkesintroduktionsanställningar där minst 25 procent av 

arbetstiden ska användas till utbildningsinsatser. För denna typ av 

anställningar kan statligt stöd i form av nedsatta arbetsgivaravgifter och 

handledarstöd utgå. Ett exempel på ett sådant avtal riktat mot arbetslösa 

ungdomar utan relevant yrkesutbildning är 

arbetslivsintroduktionsanställning inom vård- och omsorgsverksamhet i 

kommuner och landsting. Statliga insatser som dessa är enligt Sacos 

uppfattning att föredra framför generella lönesubventioner för hela 

åldersgruppen. 
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Om regeringen trots dessa invändningar ändå vill fortsätta politiken med 

nedsatta socialavgifter för ungdomar ser Saco positivt på promemorians 

förslag om att nedsättningen ska vara större i den yngsta åldersgruppen 

eftersom arbetslöshetsrisken minskar med stigande ålder. Det finns dock 

en potentiell risk i att subventionera lönerna för ungdomar i skolåldern. 

Att bidra till ökade jobbchanser för ungdomar avseende extrajobb och 

feriejobb är visserligen önskvärt, men ungdomar i åldern 15-18 år bör inte 

stimuleras att avbryta sina studier innan de avslutat gymnasiet. För att inte 

politiken ska bli kontraproduktiv skulle eventuellt den yngsta 

åldersgruppen bara omfatta personer i åldern 19-22 år snarare än 15-22 år. 

Detta skulle dock samtidigt innebära att socialavgifterna får en udda 

åldersprofil med full avgift för åldersgruppen 15-18 år. Den konsekvensen 

måste därför vägas mot de annars försvagade incitamenten att gå klart 

gymnasiet. 

 

Saco noterar att förslaget också innebär ytterligare en avgiftsnivå för 

arbetsgivarna att hålla ordning på, vilket gör att avgiftssystemet blir än 

mer oöverskådligt. 

 

 

Inkommet remissvar från Akademikerförbundet SSR biläggs. 
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