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Anställda mellan 26 och 65 år 2016 2015

Arbetsgivaravgift 31,42% 31,42%

Avtalspremie (bygger på prognos) 14,75% 14,75%

   varav avtalsförsäkringspremie 11,64% 11,64%

   varav individuell ålderspension (IÅPEN) 3,11% 3,11%

Kompletterande ålderspension (Kåpan) 2,49% 2,49%

Avgifter till partsorgan (trygghetsstiftelsen och utvecklingsrådet) 0,30% 0,30%

Lokal avsättning 0,50% 0,50%

Medlemsavgift arbetsgivarverket 0,09% 0,09%

Lönekostnadspålägg (LKP) 49,55% 49,55%

Semestertillägg 1,95% 1,95%

LKP inklusive semestertillägg (för budget & kalkyler) 51,50% 51,50%

REDUCERAD LKP (exkl. semestertillägg)

Anställda födda 1937 eller tidigare. 6,59% Införd särskild löneskatt. 0,44%

Anställda födda mellan 1938 och 1950. 16,80% Införd särskild löneskatt. 10,65%

Anställda till och med det år de fyller 25 år / födda 1991 eller 

senare.                                                                                                                   

Gäller t o m 31 maj 2016.

34,18% Sänkt ålder för recucering av 

arbetsgivaravgift samt ökad 

arbetsgivaravgift. 

33,62%

Anställda till och med det år de fyller 25 år / födda 1991 eller 

senare.                                                                                                                          

Gäller fr o m 1 juni 2016.

40,14% Borttag av reducerad arbetsgivaravgift 

från och med 1 juni 2016.
33,62%

Anställda till den månad de fyller 23 år.                                                                                                                     

Gäller t o m 31 maj 2016.

31,07% Ökad arbetsgivaravgift samt införande 

av ersättning för Kåpan.
28,02%

Anställda till den månad de fyller 23 år.                                                                               

Gäller fr o m 1 juni 2016.

37,03% Borttag av reducerad arbetsgivaravgift 

från och med 1 juni 2016.
28,02%
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Sändlista 

 

Lönekostnadspålägg (LKP) för år 2016 

Beslut 

Rektor beslutar 

att fastställa lönekostnadspålägget (LKP) för år 2016 till 49,55 procent och 

inklusive semestertillägg till 51,50 procent och 

att fastställa reducerad LKP för vissa ålderskategorier, enligt bilaga.  

Ärendet 

LKP:n består av lagstadgade och avtalsreglerade avgifter och skatter, där nivåerna 

sätts av Arbetsgivarverket (AGV) och Statens pensionsverk (SPV).  

Den största delen, cirka 2/3 av kostnaden för avgifter och skatter, utgörs av de 

lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Ungefär 1/3 av kostnaden hänför sig till 

kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga avtalsområdet. 

Dessa avgifter avser premier till statens avtalsförsäkringar som beslutas av SPV, 

avgiftsbestämd ålderspension och avgifter till de partsorgan som inrättats till stöd 

för omställning och partsgemensamt utvecklingsarbete. En mindre del avsätts 

också enligt lokala avtal. 

De flesta avgiftsuttagen bygger på fastställda procentsatser som tas ut individuellt, 

vilket innebär att de avgifter som tas ut inom SLU ska motsvara det belopp som 

SLU sedan betalar till AGV och SPV. 
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Motiv till beslut 

Uppgifterna om nästa års premiekostnader grundar sig på prognoser från SPV, varför 

det kan uppstå en differens mellan det föreslagna LKP-uttaget och de verkliga 

kostnaderna. Om differensen mellan prognos och verkligt utfall visar sig vara stor kan 

LKP-uttaget behöva justeras i ett nytt beslut under pågående budgetår. I annat fall läggs 

ett eventuellt över- eller underskott på SLU centralt och hanteras i 2016 års 

resultatdisposition. 

Konsekvenser av beslut 

LKP för år 2016 uppgår till 49,55 procent och inklusive semestertillägg till 51,50 

procent. Det innebär en oförändrad nivå av LKP-uttaget jämfört med 2015. Modellen för 

uttag av LKP följer SUHF:s rekommendationer för fördelning av gemensamma 

kostnader.  

För vissa ålderskategorier är LKP:n reducerad med anledning av att AGV och SPV gör 

lägre avgiftsuttag för dessa grupper. Under 2016 ökar dock arbetsgivaravgifterna 

jämfört med 2015 för personer under 26 år, samt att en särskild löneskatt införs för de 

äldsta åldersgrupperna. Därmed förändras också SLU:s LKP i dessa ålderskategorier. (se 

bilaga). Riksdagen fattar slutgiltigt beslut om särskild löneskatt i samband med beslutet 

om statsbudgeten i december.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 

verksamhetscontroller Jimmy Algotsson och i närvaro av universitetsdirektör 

Martin Melkersson.   

 

Peter Högberg 

  

  

Jimmy Algotsson 

Bilaga: Lönekostnadspålägg (LKP) för 2016 

Sändlista 

Dekaner 

Fakultetsdirektörer 

Prefekter 

Avdelningschefer inom universitetsadministrationen 

Internrevisionen 

Kopia för kännedom 

Lönechefen 


	Bilaga_LKP_2016 original
	Beslut_LKP_2016 original v2

