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Remissvar Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och 
sjukvård (Fi2017/03709/S1) 

 

FTF – facket för försäkring och finans – avger yttrande över promemorian 

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. FTF har ungefär 14 300 

medlemmar anställda i försäkringsbolag, närstående banker och 

försäkringsförmedlare. FTF är det enda fackförbund i Sverige som är 

specialiserat på försäkringsbranschen. 

 

 

FTF avstyrker att förslaget om beskattning av förmån av privat hälso- och 

sjukvårdsförsäkring genomförs. 

FTF delar uppfattningen att det är angeläget att förmåner utöver lön beskattas 

på ett likvärdigt sätt. 

Det finns dock skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförsäkringen som en 

tjänst som fyller en viktig roll som hälsofrämjande åtgärd inom 

arbetsmiljöområdet. 

Hälso- och sjukvårdsförsäkringar överlappar ofta andra förmåner som är 

skattefria så som exempelvis företagshälsovård och rehabilitering, eller att helt 

undvika att sjukskrivning ens uppstår. 

 

I vart fall bör frågan ytterligare utredas eftersom föreliggande förslag, enligt 

vår bedömning, leder till svåra gränsdragningsproblem. 

Att avgöra hur stor andel av en hälso- och sjukvårdsförsäkring som är en 

förmån och hur stor del som är ett arbetsgivarintresse är ett sådant exempel. 

Föreliggande konsekvensanalys tar inte heller hänsyn till den administration 

som krävs för företaget att bedöma förmånsandelen. 

I konsekvensbeskrivningen beskrivs att förslagets effekter på sysselsättningen 

bedöms vara försumbar (5.5). Ett stort antal yrkesroller är involverade för att ta 

fram, distribuera och erbjuda service kring vilken försäkringsprodukt som 

helst. 
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En yrkesroll som ofta direkt berörs av hur många försäkrade som finns inom ett 

bestånd är dem som arbetar med skadehantering. 

Den yrkesfamilj inom skaderegleringsområdet som kan vara aktuell här är 

skadearbete person (inom försäkringsbranschen används VY-koder).  

2016 arbetade ca 1300 personer inom den yrkesfamiljen, 71% var kvinnor 

(FAO lönestatistik, FAO- samt KFO-området 2016). 

FTF föreslår även inom detta område att vidare utredning görs så att även 

sysselsättningseffekter inom försäkringsbranschen omfattas samt att särskilt 

effekter för den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män beaktas. 
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