RAPPORT

(S)-förslag hotar minst 1700
ungdomsjobb i Skaraborg

(S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg
Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår mot ungdomsjobben
Idag har 300.000* fler människor ett jobb att gå till än 2006 då alliansregeringen tillträdde.
Det är en mycket positiv utveckling. Hela vår välfärds kvalitet och utveckling hänger på att
fler kommer i arbete och att skatteintäkterna ökar.
Enligt arbetsförmedlingen ljusnar det på arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar och
de lediga jobben blir fler. I detta sammanhang är ungdomarna de stora vinnarna. Här spelar alliansregeringens reformer på arbetsmarknaden en stor roll. Halverad arbetsgivaravgift för de unga och sänkt restaurangmoms bidrar till den positiva utvecklingen och att företagen fått bättre möjligheter att anställa ung arbetskraft. Även kommuner och landsting
har fått lägre kostnader för de unga som arbetar inom vård, skola och omsorg eller för de
som fått sitt första jobb inom välfärdssektorn.
Nu hotas denna positiva utveckling av att brytas. Hotet från Socialdemokraterna att fördubbla arbetsgivaravgiften, om de vinner valet den 14 september skulle resultera i kraftigt
höjda kostnader för både privata och offentliga arbetsgivare och göra det betydligt dyrare
att anställa unga. Man skulle i ett slag höja tröskeln avsevärt för de unga att ta sig in på
arbetsmarknaden och få sitt första jobb.
De privata och kommunala arbetsgivarna tillsammans skulle få betala nära 532 miljoner
kronor mer i arbetsgivaravgift per år för sina unga anställda i Skaraborg. Över en halv miljard kronor motsvarar cirka 1700 heltidsanställda ungdomar. Det visar en beräkning från
Riksdagens utredningstjänst.
* Källa: SCB Arbetskraftsundersökning andra kvartalet 2014.

Stora kostnadsökningar hotar vården
Till kostnadsökningar inom näringsliv och i kommunerna kan man lägga de stora kostnadsökningar som hotar hälso- och sjukvården, vilken Västra Götalandsregionen ansvarar
för. För hela Västra Götalandsregionen medför socialdemokraternas förslag en kostnadsökning om 93 miljoner kronor, vilket motsvarar 300 heltidsanställda ungdomar.
Slår mot kommunerna
Inom den kommunala sektorn har många unga sitt första jobb, exempelvis inom äldrevården. För t.ex. ett vårdbiträde under 26 år som tjänar 20.100 kr per månad skulle lönekostnaden öka med över 40.000 kr per år för arbetsgivaren om arbetsgivaravgiften fördubblades enligt (S)-förslaget . För Skövdes del ökar då lönekostnaderna i kommunen med ca
15,8 miljoner kronor. Det motsvarar, med dagens kostnad över 50 unga vårdbiträden.
Motsvarande kostnadsökningar i exempelvis Lidköping skulle bli 10,7 miljoner, i Mariestad 6,4 miljoner och i Skara 5,3 miljoner kronor. I Skara motsvarar kostnaden uppemot
20 anställda. Det innebär att Skara riskerar att få ett hål i finansieringen av exempelvis
skola och omsorg. Det slår mot möjligheterna att anställa fler undersköterskor och lärare,
men framförallt leda till en mer osäker vardag för elever, äldre och patienter som är beroende av välfärden i sin vardag.
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Det blir betydligt dyrare för företagen att anställa ungdomar
Socialdemokraternas föreslagna höjning av arbetsgivaravgifterna gör att det blir över
40 000 kronor dyrare per år att anställa någon som är under 26 år. Unga har oftast svårare att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom de saknar yrkesvana och erfarenhet. Alliansens halverade arbetsgivaravgift har gett ett incitament till näringslivet att satsa på ungdomar och arbetsförmedlingens siffror visar på att just ungdomarna är vinnare. Den utvecklingen bör inte motverkas. Alliansen har till och med föreslagit att sänka arbetsgivaravgiften för dem under 23 år, men tyvärr stoppats av de rödgröna som gjort gemensam
sak med Sverigedemokraterna. Istället vill man nu straffbeskatta de unga på arbetsmarknaden.
I Skara skulle (S)-förslaget drabba de privata arbetsgivarna med kostnadsökningar på ca
33 miljoner kronor per år. Det motsvarar anställningskostnaden för 100 ungdomar som
jobbar på till exempel Sommarland, på caféer, restauranger eller butiker runtom i hela
Skara. I Skövde handlar det om hela 137,5 miljoner i ökade kostnader, i Lidköping nära
57 miljoner och i Mariestad drygt 30 miljoner. I Skövde motsvarar det anställningskostnaden för över 440 ungdomar.

Arbetslinjen enda vägen till fler i riktiga jobb och ökade skatteintäkter till välfärden
Sedan 2006 då alliansregeringen tillträdde har skatteintäkterna till Västra Götalandsregionen och sjukvården ökat med 6.000 miljoner kronor. Tydligare än så går det inte visa att
arbetslinjen med jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för unga lönar sig för
Sverige, Västra Götaland och vår gemensamma välfärd. Denna politik har lett Sverige, genom den kanske största ekonomiska krisen sedan 1930-talet, som ett land med starka
statsfinanser. Det har inneburit mer pengar än någonsin till vård, skola och omsorg.
Detta utmanas nu av socialdemokraterna som vill se en återgång till bidragslinjen och
chockhöjningar av arbetsgivaravgifterna för unga. Det riskerar att helt urholka den offentliga ekonomin och äventyra finansieringen vår gemensamma välfärd. S vill istället satsa
på mer AMS-politik för unga, främst genom den så kallade 90-dagarsgarantin, något som
tidigare testats och visat sig verkningslöst. Riktiga jobb ska bytas mot fler platser i ineffektiva åtgärdsprogram.
Socialdemokraterna är svaret skyldiga. Hur leder ökade anställningskostnader för unga till
fler jobb?
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Kostnadsökning och antal heltidstjänster det motsvarar i näringslivet i Skaraborg
Kommun

Kostnadsökning

Antal heltidstjänster
som kostnadsökningen
motsvarar

Essunga

7 839 147 kr

25

Falköping

55 129 382 kr

178

Grästorp

6 645 557 kr

21

Gullspång

6 716 028 kr

22

26 593 798 kr

86

Hjo

9 901 558 kr

32

Karlsborg

9 533 134 kr

31

Lidköping

56 825 711 kr

183

Mariestad

30 309 564 kr

98

Skara

33 200 818 kr

107

137 453 620 kr

443

Tibro

12 153 870 kr

39

Tidaholm

18 166 418 kr

59

Töreboda

10 631 766 kr

34

Vara

32 844 537 kr

106

453 944 910 kr

1 464

Götene

Skövde

Totalt Skaraborg

Fotnot:
Riksdagens utredningstjänst (RUT) har beräknat de ökade kostnaderna utifrån senast tillgängliga lönesummor (2012) för de anställda som omfattas av de nedsatta arbetsgivaravgifterna. Lönesummorna baseras på
data från SCB.
Nedsättningen har beräknats utifrån att de anställda som vid årets ingång inte har fyllt 26 år har en arbetsgivaravgift på 15,49%.
Antalet heltidsjobb baseras på egna beräkningar utifrån SCB:s genomsnittliga månadslön (22 400 kr) i
åldersspannet 18-24 år samt de arbetsgivaravgifter som gäller för anställda upp till 26 år (15,49%). Detta ger
en genomsnittlig årslönekostnad på cirka 310 000 kronor.
Antalet heltidsjobb beräknas som kostnadsökningen för arbetsgivarna delat med den genomsnittliga
årslönekostnaden.
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Kostnadsökning och antal heltidstjänster det motsvarar i kommunerna i Skaraborg
Kommun

Kostnadsökning

Antal heltidstjänster
som kostnadsökningen
motsvarar

Essunga

1 565 735 kr

5

Falköping

11 994 210 kr

39

Grästorp

1 898 235 kr

6

Gullspång

1 742 563 kr

6

Götene

2 826 681 kr

9

Hjo

2 779 611 kr

9

Karlsborg

1 907 222 kr

6

Lidköping

10 660 652 kr

34

Mariestad

6 364 031 kr

21

Skara

5 260 159 kr

17

15 790 177 kr

51

Tibro

3 210 061 kr

10

Tidaholm

3 705 122 kr

12

Töreboda

2 598 708 kr

8

Vara

5 290 633 kr

17

77 593 800 kr

250

Skövde

Totalt Skaraborg

Fotnot:
Riksdagens utredningstjänst (RUT) har beräknat de ökade kostnaderna utifrån senast tillgängliga lönesummor (2012) för de anställda som omfattas av de nedsatta arbetsgivaravgifterna. Lönesummorna baseras på
data från SCB.
Nedsättningen har beräknats utifrån att de anställda som vid årets ingång inte har fyllt 26 år har en arbetsgivaravgift på 15,49%.
Antalet heltidsjobb baseras på egna beräkningar utifrån SCB:s genomsnittliga månadslön (22 400 kr) i
åldersspannet 18-24 år samt de arbetsgivaravgifter som gäller för anställda upp till 26 år (15,49%). Detta ger
en genomsnittlig årslönekostnad på cirka 310 000 kronor.
Antalet heltidsjobb beräknas som kostnadsökningen för arbetsgivarna delat med den genomsnittliga
årslönekostnaden.
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