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Överläggningar om återbetalning av arbetsgivaravgifter för lärare, skolledare och 
syofunktionärer 
 
Svenska kommunförbundet informerade i cirkulär 1989:77 om regeringsrättens dom i 
målet mellan Varbergs kommun och riksförsäkringsverket gällande 
arbetsgivaravgifter för lärare, skolledare och syofunktionärer, domen bifogas. 
Regeringsrätten har tolkat lagen om socialavgifter så att yrkande om reducering av 
arbetsgivaravgifter skall ha kommit in inom ett år efter det att kommunen erhållit 
räkning på avgiften. Det innebär att de kommuner som följt bedömningarna i våra 
cirkulär och första gången begärde reducering av arbetsgivaravgifterna hösten 1986 
för perioden 1980-1986 kan återfå avgifter från och med 1984. 
 
Även för åren 1987 och senare har vi bedömt att kommunerna bör begära reducering 
av arbetsgivaravgifterna. Kommuner som eventuellt inte begärt reducering av 
avgifterna för 1987 och 1988 i enlighet med våra cirkulär 1987:157 respektive 1988:124 
bör göra detta hos lokala skattemyndigheten. Därvid kan de blanketter som finns 
bilagda i de aktuella cirkulären användas. 
 
Kommunförbundet har haft kontakt med riksförsäkringsverket och riksskatteverket 
om hur återbetalningen av för mycket inbetalda arbetsgivaravgifter skall ske. 
Preliminärt har vi diskuterat tre olika modeller för hur kommunerna skall precisera 
underlagen för sina krav: 
 
1. Kommunen räknar fram den totala ersättning som utbetalats i form av 
arbetsgivarinträde för sjuklediga samt föräldralediga lärare respektive år. Det 
framräknade beloppet läggs till grund för beräkning av den arbetsgivaravgift som 
skall återkrävas. 
 
2. Kommunen tar fram uppgifter om antalet dagar respektive år som ersättning i form 
av arbetsgivarinträde för sjuklediga och föräldralediga lärare betalats ut. 
Kommunförbundet tar i samarbete med riksförsäkringsverket och riksskatteverket 
fram en schabloniserad dagersättning för respektive år. Antalet sjukdagar och 
föräldralediga dagar multipliceras med den schabloniserade dagersättningen. Det 
framräknade beloppet läggs till grund för beräkning av den arbetsgivaravgift som 
skall återkrävas. 
 
3. Kommuner som använder Kommundatas lönesystem KPAI för löneutbetalningar 
till lärare kommer att erbjudas att köpa en produkt där den ersättning som betalats ut i 
form av arbetsgivarinträde för sjuklediga och föräldralediga lärare är framräknad. 
Detta kan kommunen använda som underlag vid beräkning av den arbetsgivaravgift 
som skall återbetalas. 
 
Avsikten är att kommunerna skall kunna välja en av dessa tre modeller för att 
återkräva för mycket inbetald arbetsgivaravgift. 
 



Efter sommaren räknar vi med att kunna skicka ut en blankett och mer detaljerad 
information om hur återkraven skall gå till. I det sammanhanget kommer också 
information om hur redovisning av arbetsgivaravgifter för år 1989 bör göras. 
 
Det har framkommit att vissa kommuner av lokala skattemyndigheten har fått avslag 
på sin begäran om reducering av arbetsgivaravgifter. Det är viktigt att dessa 
kommuner bevakar sin rätt genom att överklaga lokala skattemyndighetens beslut. 
 
Regeringsrättens dom kommer att få viss betydelse för kommunernas budget från och 
med 1990. Arbetsgivaravgifter behöver inte längre budgeteras på lön som utbetalas till 
sjuklediga lärare, skolledare och syofunktionärer med arbetsgivarinträde. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till 
 
Jane Granström, kommunalekonomi och samhällsplanering, tfn 08-772 42 51 Asta 
Nilsson, personalpolitiska avdelningen, tfn 08-772 47 75 Sten Olsson, allmän 
kommunalpolitik, tfn 08-772 46 38 Ronnie Peterson, kommunalekonomi och 
samhällsplanering tfn 08-772 42 47 Håkan Torngren, juridiska avdelningen, tfn 08-772 
44 27. 
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