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Svar på remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett
enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian och har inget
ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet

I juni 2019 remitterade Finansdepartementet betänkandet Skattelättnad för arbetsresor - En

avståndsbaserad och färdemedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36),

Betänkandet innehöll förslag om att det nuvarande reseavdraget ska avskaffas och ersättas av
en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. I den promemoria

som Finansdepartementet nu remitterar är några utgångspunkter desamma som i betänkandet.
I andra delar har dock betänkandets förslag omarbetats.

I promemorian föreslås, till skillnad från betänkandet, 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 ger skattereduktion för den delen som överstiger 30 km och upp till B0 km.
För merparten av Sveriges kommuner inkl Mellerud har en nedre avståndsgräns på fS km

upp till B0 km, Den regionala differensen bygger på att de kommuner som räknas som

storstadskommuner enligt tillväxtanalys indelning bedöms ha god kollektivtrafik.

Melleruds kommun har berett möjligheten att yttra sig över förslaget. 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
nffiandet 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, vilket möjliggör stöd i

viss omfattning till arbetsresor i områden utan alternativ till bilen. Det nu remitterade förslaget
tas hänsyn även till mindre kommuner och dess tillgång till kollektivtrafik vilket kommunen
ställer sig positiv till.

Beslutsunderlag

. Remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt
regelverk.

r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2O22-0L-LL, g 5.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian och har inget
ytterligare att tillägga.

4å

Ju Utd ragsbestyrkande



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-0t-L2

sida
25

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Regeri ngska nsl iet, Fina nsdepa rtementet
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