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Svar på remiss av betänkandet Skattelättnad för 

arbetsresor. En avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattereduktion för längre 

arbetsresor. (SOU 2019:36) 

Kommunstyrelsens beslut 

Att översända upprättat remissyttrande till Finansdepartementet 

Sammanfattning  

Finansdepartementet har skickat betänkandet, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 
2019:36), på remiss till bland annat Borås Stad. Remissyttrandet ska ha kommit in 
till Finansdepartementet senast den 1 november 2019. 

 

Förslaget till en ny skattelättnad för arbetsresor ska: 

• gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar 

• bidra till klimatmålen för transportsektorn 2030 

• vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och 

kontrollera 

• bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på 

arbetsmarknaden 

 

 

Borås Stad instämmer förslaget att en ny skattelättnad för längre arbetsresor 
inrättas med i huvudsak de uppgifter utredaren föreslagit. Borås Stad anser att det 
är viktigt att den nya skattelättnaden ligger på ungefär samma nivå för låg och 
medelinkomsttagare som nuvarande reseavdrag. Detta för att regionförstoring och 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden inte ska försämras. 
 
Borås Stad anser även att förslaget om att arbetsgivaren ska lämna uppgifter om 
arbetsplatsadress till Skatteverket leder till ökad administration för staden och att 
detta bör lösas på annat sätt.  
 
Borås Stad förutsätter att införandet av en ny skattereduktion regleras enligt 
finansieringsprincipen så att omläggningen blir ekonomiskt neutral mellan stat och 
kommun. 
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Ärendet i sin helhet 

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att tillsätta en kommitté med 
uppdraget att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och 
arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp 
av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande 
system att tillämpa, administrera och kontrollera. Andra utgångspunkter enligt 
direktiven är att ett förändrat avdragssystem ska bidra till regionförstoring, och 
därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, underlätta för att man 
ska kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas 
eller är begränsade, bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030 samt minska 
skattefelet kopplat till avdraget. 
 
Nedan följer en sammanfattning, i punktform, av förslaget.  

 

• Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas. 
 

• En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 
resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs. Formen 
skattereduktion innebär att skattelättnaden blir oberoende av den 
skattskyldiges inkomst och marginalskatt. 
 

• Skattereduktion ges för den del av avståndet mellan bostad och 
arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 
80 kilometer. 
 

• Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under 
beskattningsåret med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen 
för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar 
medges ingen skattereduktion. 
 

• Skattereduktionen är 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som 
faktiskt används för arbetsresan. 
 

• Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett 
fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och 
uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 
80 och 150 kilometer. 
 

• För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna 
kommunikationsmedel ges skattereduktion för den del av avståndet 
enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 
kilometer. 
 

• Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- 
eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de 
sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under 
beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig 
kollektivtrafik är uppfyllt.  
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• Avdraget för trängselskatt avskaffas. 
 

• Administration och kontroll utvecklas och görs säkrare genom att 
arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i 
arbetsgivardeklarationen. 
 

• De föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 
2021. 

 

Gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt bidra 
till klimatmålen för transportsektorn 2030 

Kommitténs bedömning:  
En skattelättnad för arbetsresor ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar bättre än i dagens reseavdragssystem, samt bidra till 
klimatmålet för transportsektorn 2030. En skattelättnad som är oberoende av 
färdmedel är mer gynnsam för resor med låga utsläpp än dagens reseavdrag. 
Skattelättnaden bör inte kopplas till särskilda miljövillkor. Ett avståndsbaserat och 
färdmedelsneutralt system är mer förmånligt för miljön än dagens 
kostnadsbaserade system. 
 

Borås Stads synpunkter: 
Borås Stad delar kommitténs bedömning att en färdmedelsneutral skattelättnad 
gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.  

Trafikanalyserna visar på minskad klimatpåverkan, vilket är positivt, men visar 
även att en betydande del av de positiva klimateffekterna utgörs av minskade 
resor i glesbygd. Vid utformningen av ett nytt system för jobbreseavdrag är det 
nödvändigt med avvägningar mellan målen för att hitta en acceptabel balans 
mellan dessa i systemet. Det saknas också konsekvensanalyser av alternativa 
förslag. De olika alternativ som utreds är mer att betrakta som varianter av ett och 
samma system vilket även påtalas i konsultrapporten med genomförda 
trafikanalyser. Det utgör en svaghet för utredningen och medför att det krävs 
ytterligare analyser för att utforma ett slutgiltigt förslag. 
 

Bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på 
arbetsmarknaden 

Kommitténs bedömning:  

En skattelättnad för arbetsresor ska bidra till regionförstoring och därigenom 

underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Skattelättnaden bör därmed inriktas 

mot skattskyldiga som gör längre arbetsresor. En avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattelättnad kan bidra till en miljömässigt hållbar 

regionförstoring. 

 

Borås stads synpunkter: 

Den nya skattereduktionen bör ligga på ungefär samma nivå för låg och 

medelinkomsttagare som nuvarande reseavdrag. Detta för att regionförstoring och 

ökad rörlighet på arbetsmarknaden inte ska försämras. Borås Stad tillstyrker ett 

avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system, om det kan utformas på ett 

sådant sätt att glesbygden inte missgynnas av förslaget. Det är inte acceptabelt 

med ett system som leder till en regionförminskning som drabbar glesbygden. 



Borås Stad 
  Sida 

4(5) 

 

 

Med de demografiska utmaningar som finns förväntas situationen med 

kompetensförsörjning bli än mer ansträngd, särskilt för glesbygdskommuner. 

Betänkandet beaktar därmed inte i tillräcklig grad målet om att det ska vara 

möjligt att bo och verka i hela landet. 

  

Enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontroller 

Kommitténs bedömning:  

En skattelättnad för arbetsresor ska utformas på ett sätt som minskar förekomsten 

av skattefel samt ska vara enklare att administrera och kontrollera för 

Skatteverket. Utgångspunkten bör vara att göra regelverket i sig enklare. Det kan 

dock finnas behov av åtgärder även vad gäller skattelättnadens administration och 

kontroll. Ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system är enklare att 

administrera och kontrollera än dagens kostnadsbaserade system. 

 

Borås Stads synpunkter: 

Kommittén föreslår att uppgiftslämningen av arbetsplatsadress bör ske via 

arbetsgivardeklarationens individuppgifter eller i förekommande fall i lämnade 

kontrolluppgifter. För Borås Stad leder detta förslag till ökad administration. 

Staden hanterar ca 1100 nyanställningar, det vill säga förändringar av arbetsplats, 

per månad. Borås Stad anser att rapportering av arbetsplats måste lösas på annat 

sätt. 

 

Avräkning mellan Stat och kommuner 

Kommitténs bedömning:  
De ekonomiska effekterna för staten och kommunsektorn av att reseavdraget 
ersätts av en skattereduktion bör regleras enligt finansieringsprincipen. 
 
Borås Stads synpunkter: 
Borås Stad förutsätter att införandet av en ny skattereduktion regleras enligt 
finansieringsprincipen så att omläggningen blir ekonomiskt neutral mellan stat och 
kommun. 

 

Ersättning vid bristfällig kollektivtrafik 

Kommitténs bedömning: 

Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast 

belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett 

rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer. 

Borås Stads synpunkter: 

Borås Stad ställer sig positivt till att kompensera personer som bor eller arbetar i 

områden med bristfällig kollektivtrafik, men avstyrker definitionen enligt förslaget. 

Borås Stad anser att regeln om tidsvinstkrav måste avskaffas då den föranleder 

omfattande fusk i dagens system.  Även om kravet om tidsvinst höjs i systemet är 

det svårt att se att det skulle minska omfattningen av fusket, då fusket idag består 

av att den skattskyldige inte uppfyller kraven. 

Vidare anser Borås Stad att definitionen omfattar godtyckliga och icke träffsäkra 

delar, som exempelvis förslaget om att det ska finnas en lämplig infartsparkering 
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nära hållplatsen. Borås Stad ställer sig frågandes till hur det ska bedömas vad som 

anses vara en infartsparkering och hur det kontrolleras vid exempelvis full 

beläggning. Det fasta tillägget om 20 kr per dag som erhålls vid bristfällig 

kollektivtrafik skapar dessutom tröskelvärden och följer inte logiken av ett 

avståndsbaserat system. Förslaget måste därför omarbetas och förtydligas. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss av betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. (SOU 2019:36) 

2. Remissyttrande   

 

Beslutet expedieras till 

1. Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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