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 Datum Diarienummer 

 2021-04-27 FK 2021/005687 

 

  

Finansdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för  
19–23-åringar under juni‑augusti 2021 

 
Finansdepartementets diarienummer Fi2021/01524 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av enhetschef 
Marita Öberg och rättslig expert Therese Anundby, den senare som föredragande. 

Mikael Westberg 

Therese Anundby 
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