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Promemorian Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 
19–23-åringar 
(Fi2020/03881)  

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 
förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ställer sig positiv 
till promemorians förslag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter, men anser att 
det bör omfatta unga från och med de har fyllt 18 år och till och med de är 25 år.  

I ett tidigare remissvar om nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga i åldern 15–
18 år (Fi2019/00639/S1) ställde MUCF sig positiv till förslaget som då lämnades. 
I remissyttrandet kommenterade vi att ungas arbetsmarknadsanknytning generellt 
sett är svagare än äldres, vilket gör unga mer känsliga för ekonomiska 
svängningar och påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Den kommentaren är fortfarande relevant avseende förslagen som lämnas i den 
aktuella promemorian. Unga riskerar också att drabbas hårt när många av de 
branscher där unga arbetar påverkats negativt av restriktioner och 
beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin. 

MUCF anser att även unga som har fyllt 23 år bör omfattas av förslaget. Många 
unga befinner sig då fortfarande i en etableringsfas som riskerar att långsiktigt 
påverkas negativt av rådande förutsättningar. För att unga ska få likvärdiga 
förutsättningar bör föreslagna nedsättningar omfatta unga från 18 till och med 25 
år. 
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Mario 
Zetino har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den 
slutliga beredningen av ärendet. 
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