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Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1996-01-01 
Riksdagen har beslutat om arbetsgivaravgifterna för år 1996. Sålunda har - i 
enlighet med riksdagens tidigare beslut om avgiftsväxling mellan sjukförsäk-
ringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften enligt lagen (1981:691) om social-
avgifter under åren 1995 - 1998 för att förstärka finansieringen av arbetslös-
hetsersättningarna m.m. - en växling gjorts mellan dessa två avgifter med  
1,10 procentenheter. En växling har också gjorts mellan sjukförsäkringsavgif-
ten och lönegarantiavgiften omfattande 0,05 procentenheter, för att finansiera 
ökade kostnader inom lönegarantisystemet. Slutligen har sjukförsäkringsav-
giften höjts med 0,20 procentenheter för att neutralisera den kostnadsbespa-
ring som uppkommer för arbetsgivarna med anledning av sänkta ersättnings-
nivåer inom sjuklönesystemet. Summan av de lagstadgade arbetsgivarav-
gifterna har därmed netto höjts med 0,20 procentenheter till 33,06 procent 
fr.o.m. 1996-01-01. 

De särskilda löneskatterna på förvärvsinkomster respektive pensionskostna-
der är oförändrade, dvs 21,39 procent. 

Premiesatserna för de kommunala kollektivavtalsförsäkringarna är nu också 
fastlagda för 1996. För AGS-KL innebär det en höjning med 0,13 procenten-
heter till 1,10 procent och för TFA-KL en sänkning med 0,23 procentenheter 
till 0,25 procent. (se även cirk 1996:7). För TGL-KL är premiesatsen oföränd-
rad 0,40 procent. 

1996 års premiesatser för kollektivavtalsförsäkringarna på det privata områ-
det AGS, TFA och STP, som alla berör kommunalt anställda på Beredskaps-
avtalet (BEA), är ännu inte klara. 
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Av bilagan framgår - uttryckt i procent av avgiftsunderlaget - de lagstadgade 
arbetsgivaravgifterna, premiesatserna för kollektivavtalsförsäkringarna, en 
schablonmässigt beräknad årskostnad för PA-KL samt de särskilda löneskat-
terna. 1996 års premiesatser för AGS, TFA och STP har angetts med fråge-
tecken. Så fort beslut om dessa föreligger kommer vi naturligtvis att ge be-
sked härom. 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

 

Markus Gustafsson 

      Claes Strömberg 

 

Bilaga 

Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1996-01-01 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1996-01-18 Bilaga 
Förhandlingssektionen 
Claes Strömberg 

 

 

Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1996-01-01 
(i procent av avgiftsunderlaget - 1995 års siffror inom parentes) 
 
1  Lagstadgade arbetsgivaravgifter 

Sjukförsäkringsavgift 5,28 (6,23) 
Folkpensionsavgift 5,86 (5,86) 
Tilläggspensionsavgift 13,00 (13,00) 
Delpensionsavgift 0,20 (0,20) 
Arbetsskadeavgift 1,38 (1,38) 
Arbetsmarknadsavgift 5,42 (4,32) 
Arbetarskyddsavgift 0,17 (0,17) 
Lönegarantiavgift 0,25 (0,20) 
Allmän löneavgift 1,50 (1,50) 
   
Summa 33,06 (32,86) 
 
2  Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 

Tillämpas på lön eller annan ersättning till den som är  
65 år och äldre i stället för avgifter enligt 1 ovan 

21,39 (21,39) 

 
3 Avtalsenliga avgifter och kostnader 

 
Avtalsförsäkringar 

Anställda på kommu- 
nala avtal (exkl BEA) 

Anställda på 
BEA 

 
AGS-KL 1,10 (0,97)    
TFA-KL 0,25 (0,48)    
TGL-KL 0,40 (0,40)  0,40 (0,40) 
AGS    ? (0,95) 
TFA    ? (1,00) 
STP    ? (3,10) 
      
Pension      

Kompletteringspension (KP) 2,50 (2,50)    
      
Särskild löneskatt på pensions-
kostnader 

0,53 (0,53)  ? (0,66) 

      
Summa 4,78 (4,88)  ? (6,11) 

  

Totalt 1 + 3 37,84 (37,74)  ? (38,97) 
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