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Bakgrund och sammanfattning av förslaget 
 
Förslaget om att förlänga växa-stödet till 24 månader innebär att det för enmansföretag blir 
billigare att anställa en första person under två år, istället för under ett år. Mer specifikt 
föreslås att den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten 
så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa stöd) förlängs till 24 kalendermånader i 
följd. För närvarande kan stödet användas under maximalt 12 kalendermånader.  
 
Den nedsättningsberättigade anställningen ska på samma sätt som enligt nu gällande regler 
om växa-stöd omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Den 
gäller till den del ersättning till den nyanställde inte överstiger 25 000 per månad och under 
högst tolv månader. Reglerna ska vara temporära och tillämpas på ersättningar som utges till 
och med den 31 december 2021. 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som 
påbörjats efter den 28 februari 2018. 
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Unionens kommentar 
 
Unionen tillstyrker förslaget om att förlänga nedsättningen av arbetsgivaravgifter, allmän 
löneavgift och särskild löneskatt vid första anställning. En förlängning ökar sannolikheten för 
att de positiva effekterna av växa-stödet får fäste, inte minst vad gäller målet att trygga den 
långsiktiga sysselsättningen för personer med dålig anknytning till arbetsmarknaden.  
Unionen har ställt sig positivt till de tidigare två förslagen om växa-stöd, det vill säga både  
till stöddets introduktion och utvidgning till att gälla också aktie- och handelsbolag, även om 
Unionen fortfarande ställer sig frågande till varför ekonomiska föreningar inte inkluderas.  
Med det sagt är konsekvensanalysen av sysselsättningseffekten i promemorian generellt 
otillfredsställande. Erfarenheterna av liknande nedsättningar visar på förhållandevis dämpade 
sysselsättningseffekter. Eftersom växa-stödet har varit i kraft sedan januari 2017 borde det ha 
gått att göra en grov kvantifiering av sysselsättningseffekten.  
Vidare underskattas den administrativa bördan på företagen i promemorian. I uträkningarna 
antas tidsåtgången för att genomföra den extra uppgiften i arbetsgivardeklarationen vara fem 
minuter, och tillgång till ekonomiassistent tas för given. De flesta enmansföretag genomför 
sin egen redovisning och skattedeklaration, och många saknar detaljerad kunskap om 
skatteregelverket.  Därmed riskerar den administrativa bördan att bli större än vad 
promemorian antyder.  
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