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Skattelättnad för cykelförmån
Folkhälsomyndigheten förordar förslag 1 (att förmån av cykel som tillhandahålls
av arbetsgivaren för privat bruk inte ska tas upp till den del värdet av förmånen
uppgår till högst 1200 kronor).
Utifrån beräkningarna i underlaget innebär det första förslaget att fler personer
skulle ges förutsättningar att använda cykeln som ett aktivt transportmedel, något
som främjar både hälsan och miljön. Alternativ 1 är också det alternativ enligt
konsekvensutredningen som innebär minst administration för arbetsgivare.
Däremot ser vi inte att förslaget på ett tydligt sätt kommer att påverkan det
nationella folkhälsopolitiska målet med att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation (2017/18:249)
Som nämns i promemorian bedöms åtgärder som främjar ökad cykelpendling vara i
linje med det folkhälsopolitiska målet. Båda förslagen ger förutsättningar till att
främja hälsan, där förslag 1 enligt beräkningen når flest individer.
Det finns dock tveksamheter kring hur förslagen kan bidra till att skapa en mer
jämlik hälsa. Exempelvis riktar sig båda förslagen till dem som redan har en
varaktig anställning, vilket kommer att exkludera flera grupper i samhället där man
på förhand inte har kännedom om vilka som skulle gynnas bäst av en ökad fysisk
aktivitet. Dessutom finns olika geografiska förutsättningar för cykelpendling där
bland annat infra- och stödstruktur skiljer sig åt.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Patric Winther, Anna Bessö och Britta
Björkholm samt enhetschef Marie-Louise Schüssler deltagit. Handläggare Sara
Larsson har varit föredragande.
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