
Renodlade regler för personalvårdsförmåner 

 

Det behövs en genomtänkt linje för personalvårdsförmåner, även kallat friskvårdsbidrag. 

 

Arbetsgivare kan i dag få skattelättnad för ekonomiska bidrag till de anställdas friskvård. Den 

anställde kan i stor utsträckning själv välja hur bidraget ska användas, men det finns likväl av 

staten uppställda regler som är både specifika och synbarligen ogenomtänkta. 

Skatteverket skriver att som personalvårdsförmån räknas, förutom viss förtäring, ”enklare slag av 

motion och annan friskvård”, samt ”Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård 

av mindre värde och enklare slag.” Mer finns att läsa på Skatteverkets hemsida: 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionochfris

kvardmedexempel.4.7459477810df5bccdd4800014540.html 

 

Slutsatserna som sedan dras ur förutsättningarna framstår dock som märkliga. Vissa aktiviteter, 

som kanotpaddling, tillåts inte, trots att den inte behöver strida mot kravet på ringa värde såsom 

det tillämpas, och tvivelsutan kan gynna både kondition och styrka. Samtidigt tillåts explicit både 

zonterapi och homeopati, två pseudovetenskaper utan någon som helst positiv effekt bortom 

eventuell placebo. Varför dessa ska vara tillåtna när inte bridge är det undandrar sig min 

bedömning. 

 

Fler liknande exempel finns.  

 

Man kan och bör alltid fundera på vad som ska motivera skattelättnader, men om man nu ska ha 

skattelättnad för friskvårdsbidrag bör reglerna framstå som skäliga. Nuvarande regelverk vållar 

stor irritation hos både anställda och arbetsgivare. Det bör antingen stramas åt över hela sin 

bredd så att endast bevisat nyttiga aktiviteter är tillåtna, eller relaxeras så att i stort sett vad som 

helst som den anställde tycker är trevligt och någorlunda rimligt kan kallas friskvård tillåts. 

Det är inte oskäligt att begränsa avdraget till aktiviteter ”av mindre värde”, men då bör man nöja 

sig med denna anvisning jämte den praxis som arbetats fram kring vad som räknas som ringa 

värde, inte ge sig på att utöver denna begränsning godtyckligt klassa vissa aktiviteter som 

automatiskt diskvalificerade. 

 

Jag yrkar 

 

Att regelverket för friskvårdsbidrag skrivs om antingen så att en aktivitet för att beviljas bidrag 

ska ha en belagd specifik positiv hälsoeffekt, eller så att det räcker att kunna hävda att en aktivitet 

bidrar positivt till brukarens fysiska eller psykiska välbefinnande.  

 

Att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma 

 

Dan Tilert 
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