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Växa-stöd för den första anställda – sänkta 
arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare 
Promemorian föreslår att enmansföretag som anställer en person endast ska 

betala ålderspensionsavgift och slippa övriga sociala avgifter på den 

ersättning som betalas till den anställde. Syftet är att öka sysselsättningen. 

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent och de totala sociala avgifterna 

(inklusive allmän löneavgift) är 31,42 procent. Det innebär en 

lönekostnadssänkning på 16 procent. Den lägre avgiften ska gälla under de 

första 12 månaderna av nyanställningen och upphöra helt 31 december 

2021. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2017. 

 

Promemorian räknar med att 10 000 enmansföretag anställer en person varje 

år. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för dessa nyanställda skulle ge ett 

skattebortfall (nettokostnad) på 330 miljoner kronor varje år. 

Sysselsättningseffekten bedöms bli positiv men storleken är för osäker för 

att redovisa. 

 

 

LOs yttrande 
LO anser att det finns en övertro på att sänkta löner skulle öka 

sysselsättningen. Resultaten från studier om lägstalöners effekt på 

sysselsättningen tyder på att förändringar i lönenivån har begränsad effekt 

på företagens vilja att anställa. De verkar anse att rätt kvalifikationer är 

betydligt viktigare än lönekostnaden. För en enmansföretagare är det rimligt 

att vänta sig att när hon/han till slut tar det stora steget att anställa en person 

så är också rätt person betydligt viktigare än låg lön. Därför kan man vänta 

sig att den föreslagna sänkningen av sociala avgifter har begränsad effekt på 

enmansföretagares anställningsbeslut. Däremot har det betydligt större 

effekt för de enmansföretagare som även utan den föreslagna sänkningen 
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skulle ha anställt en person. Deras vinster kommer att öka med 330 miljoner 

kronor.  

 

LO anser att 330 miljoner kronor kan användas till betydligt angelägnare 

ändamål än att öka enmansföretagarnas vinster. Därför avvisar LO förslaget 

att sänka de sociala avgifterna för enmansföretag.  
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