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Remissyttrande: Ytterligare förstärkt
nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med forskning eller
utveckling
Allmänna synpunkter
Arbetsförmedlingens yttrande begränsas till kommentarer på de delar av
utredningen som kan bedömas påverka arbetsmarknadens funktionssätt
och Arbetsförmedlingens verksamhet.
Arbetsförmedlingen delar bedömningen som framförs i promemorian
om att förslaget på lång sikt inte har någon effekt på ekonomins
sysselsättning i sin helhet, utan att sänkta socialavgifter snarare kan
övervältras i form av högre löner och därmed påverka löneutvecklingen
för anställda som arbetar med forskning och utveckling.
Förslaget omfattar kostnadssänkningar för högt kvalificerad personal
som arbetar med forskning och utveckling. Det är troligt att de personer
som förslaget omfattar inte är aktuella hos Arbetsförmedlingen för
anställningar med stöd eller bidrag som helt eller delvis beräknas på
sociala avgifter.1 Om en arbetsgivare skulle ha ett sådant stöd eller bidrag
kan Arbetsförmedlingen dock inte ta hänsyn till nedsättningen av
arbetsgivaravgifterna. Detta eftersom Arbetsförmedlingen saknar
möjlighet att få uppgift om nedsättningen av arbetsgivaravgifter för
personal som arbetar med forskning och utveckling från Skatteverket.
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1 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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På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar
generaldirektör
Johanna Isaksson Norlén

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjurist Johanna Isaksson Norlén. I den
slutliga handläggningen av ärendet har även rättschef Anna Middelman,
överdirektör Lars Lööw, chef ledningsstaben Thomas Hagman, pressoch nyhetschef Fia Rolfsdotter deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

