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Remissyttrande: Skattelättnad för
arbetsresor – ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk
Arbetsförmedlingen yttrar sig till de delar av förslaget som kan bedömas
påverka arbetsmarknaden och därmed direkt eller indirekt påverka
myndighetens verksamhetsområde.

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har sedan tidigare, vid remissyttrandet
Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) meddelat att
myndigheten generellt ställer sig positivt till skattelättnader för
arbetsresor då dessa bidrar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden
och på så vis förbättrar matchningen mellan arbetssökande och
arbetsgivare.
Då Arbetsförmedlingen redan tidigare yttrat sig kring förslagen i ovan
nämnda utredning, gäller detta yttrande endast promemorians kapitel 5,
där nya förslag presenteras.
Arbetsförmedlingen har inget att erinra kring promemorians samtliga
förslag i kapitel 5, med undantag av förslag kring kilometersatsen.

Allmänna synpunkter
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Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att sammanföra dem som söker
arbete med arbetsgivare som söker arbetskraft och prioritera sökande
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån sitt uppdrag ser
myndigheten positivt på åtgärder som syftar till att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt.
Skattelättnader vid arbetsresor bidrar generellt till ökad rörlighet på
arbetsmarknaden. Minskade kostnader för arbetsresor ökar
incitamenten för arbetssökande till geografisk, yrkes- och branschmässig

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Besöksadress

Telefon

E-post

Elektrogatan 4

0771-60 00 00

registrator@arbetsformedlingen.se

Sida 2 (2)
Datum

2022-01-21

Diarienummer

Af-2021/0081 7403

rörlighet. Matchningen på arbetsmarknaden förbättras genom att
arbetssökande får ett större utbud av lämpliga jobb och att arbetsgivare
får ett bredare urval av potentiell arbetskraft för anställning.

Kapitel 5
5.3.2 Kilometersatsen
Redan vid remissyttrandet för SOU 2019:36 ansåg Arbetsförmedlingen
att en skattereduktion på 60 öre per kilometer kunde ses som en
försämring från nuvarande reseavdrag, främst för skattskyldiga med hög
marginalskatt. Med andra ord anser Arbetsförmedlingen att
utredningens förslag på en skattereduktion motsvarande 50 öre per
kilometer inte kan anses tillräcklig. En, för vissa skattskyldiga,
försämring från nuvarande reseavdrag kan leda till sämre rörlighet på
arbetsmarknaden och därmed försämrad matchning mellan
arbetssökande och lediga platser för vissa delar av landet.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Johan Eklöf

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av utredaren Johan Eklöf, enheten
Arbetsmarknad. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
chefen för enheten Arbetsmarknad Anders Ljungberg samt
sektionschefen Fredrik Mörtberg deltagit.
Beslutet är fastställt digitalt i diariet och saknar därför
namnunderskrifter.

