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Svensk Kollektivtrafiks, Västtrafiks, Skånetrafikens, 
Östgötatrafikens, Kalmar Länstrafiks och 
Blekingetrafikens remissvar angående skattelättnad för 
cykelförmån  

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Västtrafik, Skånetrafiken, 

Östgötatrafiken, Kalmar Länstrafik och Blekingetrafiken är medlemmar i Svensk 

Kollektivtrafik. Normalår görs mer än 1,7 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket 

motsvarar 99 % av landets busstrafik och 88 % av landets persontågstrafik. 

Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade 

busstrafiken drivs i dag till över 91 procent av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- 

och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs nästan helt med el. 

 

Sammanfattning av promemorians förslag  

För att öka cykelpendlingen föreslår Finansdepartementet promemorian 
skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i 
budgeten i höst.  

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till 
sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer 

sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, 
vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och hälsa. 

En förutsättning för skattelättnaden är att förmånserbjudandet väsentligen riktar 

sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattelättnaden 
gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller. 

Däremot inte elsparkcyklar. 

I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning. 

• Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett 

förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det 
årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. 

Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna 
modell. 
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• Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska 

tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del 
förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett 

förmånsvärde på 5000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på ca 
21000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på ca 27 000 
kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ. 

Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger de olika takbeloppen, kommer 
den anställde att beskattas för det överskjutande beloppet. 

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

 

Svensk Kollektivtrafiks, Västtrafiks, Skånetrafikens, 

Östgötatrafikens, Kalmar Länstrafiks och Blekingetrafikens 

yttrande  

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att 

erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill 
uppmuntra miljövänliga och energieffektiva resor med kollektivtrafik eller cykel 

genom att ge den anställde biljetter till kollektivtrafiken eller en cykel så 
förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik, 
Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Kalmar Länstrafik och Blekingetrafiken ställer sig 

därför positiv till förslaget om att införa skattelättnad för förmån av cykel som 
tillhandahålls av arbetsgivare. Dock är det inte entydigt att förslaget kommer 

leda till ökad cykling där cyklingen ersätter en bilresa. Om bilresor ersätts av 
cykling kan förslaget, utöver bättre hälsa, leda till attraktiva stadsmiljöer med 
minskad trängsel och minskade utsläpp av växthusgaser. Eftersom förslagets 

syfte är att öka arbetspendlingen bör förslaget utformas så att det stödjer val av 
cyklar som är attraktiva för  pendling, dvs cyklar som generellt kostar något mer 

än vad som föreslås i förslag 1. 

I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så 
mycket som bilister. Gynnar man både cykel och kollektivtrafik öppnar man för 

ett bredare spann av möjligheter där cykeln och kollektivtrafiken går hand i hand 
och underlättar livspusslet. Om kollektivtrafiken inte är en del av 

förmånssystemet är det kombinationen cykel – bil som gynnas.  

Nästa steg måste därför bli att införa skattelättnad för biljetter  till 
kollektivtrafiken genom att jämställa förmånsbeskattningen av periodbiljett till 

kollektivtrafiken med miljöbil som förmånsbil. Det kommer att öka resandet med 
kollektivtrafiken med 5,5 procent, räknat i personkilometer, och minska 

klimatutsläppen med 28 000 ton per år och minska antalet allvarligt skadade i 
vägtrafiken med 12 personer per år och antalet dödade med en halv person 

enligt WSP:s beräkningar.1 Detta kommer inte bara att bidra till regeringens 
ambition om att andelen resande med kollektivtrafik ska öka utan det kommer 
även bidra till en rad mål som regeringen och riksdagen beslutat:  

 
1 WSP (2020) Förmånsbeskattning av förmånsbil och kollektivtrafikkort 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/formansbeskattning-av-formansbil-och-kollektivtrafikkort-wsp.pdf
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• Klimatmålet för transportsektorn som innebär att växthusgasutsläppen 

från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 
procent senast 2030 jämfört med 2010. 

• Det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.  

• Nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.  

• Etappmålet för hållbar stadsutveckling om andelen persontransporter med 
kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 

2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla 
andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Förslaget i promemorian behöver bli mer långsiktigt hållbart. Både nationellt och 

internationellt utvecklas möjligheterna till kombinerad mobilitet (MaaS), i syfte 
att skapa hållbara transporter. Regioner, kommuner och arbetsgivare testar och 

inför modeller där man får tillgång till både kollektivtrafik, cykelpooler och 
bilpooler i en tjänst, som ett paket. Därför behövs det ett förtydligande om hur 
erbjudande om kombinerad mobilitet som löneförmån där cykel tillhandahålls av 

arbetsgivare inom ramen för ett paket av mobilitetsmöjligheter i form av bl.a. 
kollektivtrafik och cykelpool eller lånecykelsystem ska beskattas. 

 
 
Johan Wadman, Vd Svensk Kollektivtrafik 
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Maria Nyman, Trafikdirektör Skånetrafiken 
 

 
Sofia Malander, Vd Östgötatrafiken 
 

 
Mona Glans, Trafikdirektör Blekingetrafiken 

 
 

Christer Holmgren, Trafikdirektör Kalmar Länstrafik 

 


