
Motionens nummer 51 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Stoppa urholkningen av de sociala avgifterna! 
De sociala avgifterna är pengar som de flesta som är anställda och inte själva driver 
företag aldrig ser, eftersom de dras av arbetsgivaren, och inte syns i deklarationen. 
Men det är pengar som fackföreningarna i historiska förhandlingar avstått, av vad som 
annars skulle ha varit den anställdes lön. Att de kallas för sociala avgifter är för att de är 
öronmärkta för att bekosta samhällets sociala skyddsnät för oss alla anställda. Skulle 
man kunna tro. Men så enkelt är det inte längre.   

Länge har de sociala avgifterna legat i princip still. De har gått från som mest 32,42% 
av lönen, till nu 31,42%. Men det som har hänt är att 1995 så infördes s k Allmän 
löneavgift som en del av de sociala avgifterna. (Då för att finansiera Sveriges 
anslutning till EU). De pengarna är inte öronmärkta. Sedan dess så har denna potts 
andel av de sociala avgifterna skjutit i höjden, och är idag uppe på över 11%, alltså mer 
än en tredjedel av de sociala avgifterna. Och givetvis har då den andelen av avgifterna 
som faktiskt går till de anställdas sociala skyddsnät sjunkit i motsvarande grad. 
Utvecklingen har gått åt samma håll både under röda och blå regeringar.   

Vi har fått denna utveckling primärt för att regeringar velat kunna sänka skatterna. 
Därmed har alla haft glädje av den, kan man kanske tycka. Men nej - vad det innebär är 
att de som är friska och har lätt att få jobb (där folk med god inkomst är kraftigt 
överrepresenterade) har fått det bättre. Till priset av att de som är sjuka och har svårt 
att få jobb (där folk med låga inkomster och otrygga anställningar är kraftigt 
överrepresenterade) har fått det sämre. Detta är en utveckling som underminerar våra 
medlemmars sociala trygghet. De fackliga organisationerna behöver därför ta strid för 
att de sociala avgifterna skall återställas, och den allmänna löneavgiften avvecklas.  

SULF/Lund hemställer att kongressen beslutar: 
• att SULF, i samverkan med övriga fackföreningsrörelsen, skall arbeta för att

stoppa urholkningen av de sociala avgifterna, och avveckla den allmänna
löneavgiften, så att de sociala avgifterna åter går till våra sociala skyddsnät och
inget annat.
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