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§ 19
Svar på remiss - Skattelättnad för arbetsresor - ett
enklare och färdmedelsneutralt regelverk , KS 2021/467
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Översända beslutet som Falkenbergs kommuns svar på
Finansdepartementets remiss om skattelättnad för arbetsresor.
Beskrivning av ärendet
Den av regeringen tillsatta Reseavdragskommittén har haft i uppdrag 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 samt luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande
system. Förslaget remitterades som ett betänkande 2019, ”Skattelättnad för
arbetsresor – en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för
längre arbetsresor (SOU 2019:36)”. I den nu remitterade promemorian är
förslaget i princip densamma med mindre förändringar. I promemorian
föreslås att skattereduktionen för arbetsresor ska vara regionalt
differentierad, med innebörden att villkoren för att kunna få en skattelättnad
för arbetsresor knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. Detta
innebär att de kommuner som räknas som storstadskommuner enligt
tillväxtanalys indelning ges skattereduktion för den del av avståndet mellan
bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 km och upp till 80 km.
Medan merparten av Sveriges kommuner har en nedre avståndsgräns på 15
km och upp till 80 km. Den regionala differensen bygger på att de
kommuner som räknas som storstadskommuner enligt tillväxtanalys
indelning bedöms ha god kollektivtrafik.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun har beretts möjligheten att yttra sig över förslaget.
Hållbarhetsavdelningen och HR-avdelningen har översiktligt gått igenom
promemorian och ställer sig bakom dess förslag om en avståndsbaserad och
färdmedelsneutral skattereduktion, då denna bedöms på sikt gynna
nyttjandet av kollektivtrafik samt stimulera större arbetsmarknadsregioner
och boende i hela landet. Kommunen ser positivt på den regionala
differentieringen som har tillkommit sedan betänkandet då denna tar hänsyn
till landsbygden i större utsträckning. Det nu remitterade förslaget betraktar
även mindre kommuner och dess tillgång till kollektivtrafik vilket
kommunen ställer sig positiv till.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-11-29
Promemorian- Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk
Remiss – Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt
regelverk
Anteckning
Georgia Ferris (KD) bifogar följande anteckning till protokollet: Falkenberg
bör påpeka och reservera sig mot alla beslut som kan göra det mindre
attraktivt att bo på landsbygden då hela Sverige måste fungera.
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