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Småföretagarnas Riksförbunds remissvar på promemoria Slopad skattefrihet för förmån av hälso- 
och sjukvård 

 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- 
och sjukvård och avstyrker förslaget i sin helhet. Småföretagarnas Riksförbund bedömer att förslaget 
om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård är ytterligare ett led för att försämra 
möjligheterna för privata vårdföretag och därmed utgör förslaget ett skattetekniskt argument med 
avsikt att kunna genomföra och driva igenom de förslag som presenterats i det starkt kritiserade 
betänkandet SOU 2017:38 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre kvalitet 
och uppföljning. 

 Småföretagarnas Riksförbund anser: 

• Att en förmånsbeskattning på hälso- och sjukvårdsförsäkringar riskerar att underminera 
förtroendet för regeringens sjukfrånvaro-, arbetsmiljö- och sysselsättningspolitik. Därtill riskerar man 
en situation där en medarbetare tackar nej till en sjukvårdande aktivitet då skatteeffekten gör det 
mer ekonomiskt med en sjukskrivning, 

• Att förslaget har bristande konsekvensbeskrivning, som i många fall bygger på antaganden ej 
förankrade i verkligheten. 

• Att förslagets Ikraftträdandet till den 1 juli 2018 är alltför tidigt satt då omställningen slår hårt mot 
berörda företag. Skulle förslaget gå igenom anser Småföretagarnas Riksförbund att ikraftträdande 
inledningsvis kan ske för större företag, men att det för mikroföretag införs först när effekter 
utvärderats från de större företagens tillämpning. 

 

5.3 Effekter för företagen 

 

Småföretagarnas Riksförbund kan även konstatera att det i konsekvensanalysen Effekter för företag 
beräknas att För de förmånsgivare som slutar tillhandahålla förmånerna kan kostnader komma att 
öka i den mån de privata sjukvårdsförsäkringarna bidrar till att begränsa sjukfrånvaron bland 
anställda. Om sjukfrånvaron ökar innebär detta ökade kostnader för sjuklön och produktionsbortfall.  

Om denna konsekvens har sitt berättigande innebär det att den befarade ökade sjukfrånvaron blir ett 
allvarligt avbräck för små företag som leder till förluster för verksamheten och därmed utgör 



 
 
presenterat förslag ett hot mot tillväxt. En minskad tillväxt leder till minskade skatteintäkter som i sin 
tur leder till minskade anslag till den offentliga vården. Minskade anslag till vården ger sämre vård 
och därmed kan presenterat förslag bli kontraproduktivt och skapa en negativ vård spiral som ger 
fortsatt ökad belastning på den redan idag hårt prövade offentliga vården.  

 

I detta ärende har tillförordnad förbundsordförande Peter Thörn beslutat och näringspolitisk 
samordnare Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn  

Tillförordnad förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


