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Remiss från Finansdepartementet - 
Promemorian Skattelättnad för cykelförmån 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Promemoria med förslag till skattelättnad för cykelförmån (Fi2021/01840), 
i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet.  

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 3 maj översänt för yttrande promemoria med förslag till 
skattelättnad för cykelförmån (Fi2021/01840). Yttrande ska vara Finansdepartementet 
tillhanda senast den 28 juni 2021. 

I promemorian föreslås att förmån av att använda cykel som tillhandahålls av 
arbetsgivaren för privat bruk till viss del undantas från beskattning. Syftet med förslaget 
är att underlätta för cykelpendling, vilket i förlängningen skapar positiva effekter på bland 
annat hälsa och miljö. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och elcyklar 
som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda. Förslaget förutsätter att 
förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på 
arbetsplatsen. Finansdepartementet ger två alternativa förslag på hur nivån på 
skattelättnaden ska bestämmas. Det ena alternativet innebär att förmån av cykel inte ska 
tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 1 200 kronor per 
beskattningsår. Det andra alternativet innebär att förmån av cykel beskattas med 40 
procent av den del av förmånens värde som uppgår till högst 5 000 kronor per 
beskattningsår. Det innebär att skattefriheten kommer uppgå till 60 procent av 
förmånsvärdet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.  

Stadsledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att införa skattelättnad för 
cykelförmån. Stadsledningskontoret tar inte ställning till alternativen 1 eller 2 utan har en 
allmänt positiv hållning till promemorians förslag om skattelättnad för cykelförmån. 
Förslaget att införa skattelättnad för cykelförmån utgår i exemplen från ett 
bruttolöneavdrag. Göteborgs Stad erbjuder idag cykelförmån mot ett nettolöneavdrag till 
sina anställda och strävar efter att underlätta ett miljöanpassat resande för att minska 
klimatpåverkan. Finansdepartementets förslag som syftar till att öka cykelpendling ligger 
i linje med Göteborgs Stads mål.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-28 
Diarienummer 0735/21 
 

Handläggare 
Alberita Olluri 
Telefon: 072-856 74 78 
E-post: alberita.olluri@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna av Finansdepartementets förslag är beroende av de 
villkor som arbetsgivaren erbjuder sina anställda avseende cykelförmån samt antal 
anställda som väljer att ha förmånscykel. Om cykelförmån sker med bruttolöneavdrag 
med ett belopp som motsvarar värdet av förmånen, minskar arbetsgivarens lönekostnad 
och underlaget för arbetsgivaravgifter. Minskat löneunderlag för arbetstagare medför 
minskade skatteintäkter för Göteborg Stad.  

Besparingen av skattelättnaden för den anställde beror på villkoren som arbetsgivaren 
erbjuder cykelförmånen. Dessutom beror effekten på den anställdes marginalskatt. Ju 
högre marginalskatt den anställde har desto större besparing. Vid bruttolöneavdrag får 
arbetstagaren en lägre bruttolön och minskad skatt. Sänkning av bruttolönen kan minska 
sjuklön, a-kasseersättning och pension, då dessa är kopplade till sjukpenninggrundande 
inkomst och pensionsgrundande inkomst. Om cykelförmånens värde inte överstiger de 
föreslagna takbeloppsnivåerna utgår ingen förmånsbeskattning.  

Finansdepartementets förslag bedöms inte ha någon betydande ekonomisk påverkan för 
Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom förslaget antas bättre förutsättningar för ökad cykelpendling skapas vilket är en 
viktig faktor för att generera positiva effekter på stadsmiljö, stadsutveckling och hälsa. 
Om åtgärden får avsedd effekt kommer det innebära ökad cykling, minskat bilåkande 
samt mer hållbara och förbättrade stadsmiljöer med mindre buller, färre bilar och renare 
luft. Ökad cykling kan också bidra till att undvika kapacitetsbrist och trängsel i 
transportsystemet där användningen av andra transportmedel kan minska något. Både 
alternativ 1 och 2 i promemorian antas medföra minskad koldioxidutsläpp, denna effekt 
bedöms däremot vara mycket liten. 

Finansdepartementets förslag för skattelättnad av cykelförmåner går i linje med 
Göteborgs Stads strävan att underlätta ett miljöanpassat resande och förslaget stödjer även 
mål i stadens trafikstrategi och det nya miljö- och klimatprogrammet.  

Bedömning ur social dimension 
Finansdepartementets förslag som syftar till att öka cykelpendlingen förväntas bidra till 
positiva effekter på hälsan. Det är utifrån ett folkhälsoperspektiv positivt om fler kan ha 
möjlighet att välja cykel som transportmedel. Cykeln har under rådande pandemi varit ett 
viktigt medel för möjligheten att resa, och det har även skett en ökning i antal personer 
som nyttjat stadens cykelförmån under denna period. Göteborgs Stads värnar vidare om 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda förmånen blir arbetsgivaren 
attraktivare vilket kan inverka positivt på förutsättningarna att behålla och utveckla 
befintlig personal och samtidigt förbättra framtida rekryteringsmöjligheter.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av Finansdepartementets promemoria med förslag till Skattelättnad 

för cykelförmån  
2. Förslag till yttrande till Finansdepartementet 
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Ärendet  
Finansdepartementet har den 3 maj översänt för yttrande promemoria med förslag till 
skattelättnad för cykelförmån (Fi2021/01840). Yttrande ska vara Finansdepartementet 
tillhanda senast den 28 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Finansdepartementet remitterar promemorian med förslag om skattelättnader för 
förmånscyklar för att bidra till ökad cykelpendling. Promemorian innehåller två 
alternativa förslag på utformning och remitteras för att kunna ingå i regeringens budget i 
höst. 

Synpunkter på promemorian har inhämtats från Göteborgs Stads Leasing AB och 
trafikkontoret.  

I Finansdepartementets promemoria föreslås att en skattelättnad införs för förmån av 
cykel som tillhandahålls av arbetsgivare, under förutsättning att förmånserbjudandet 
väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Vidare 
föreslås förslaget hanteras genom införande av en separat undantagsregel för förmån av 
cykel i 11 kap i inkomstskattelagen (1999:1229). Det huvudsakliga syftet med förslaget 
är att bidra till ökad cykelpendling som i sin tur bedöms ha positiva effekter på bland 
annat hälsa, stadsutveckling och miljö. 

De två alternativa utformningarna som beskrivs i promemorian redogör för hur nivån på 
skattelättnaden ska bestämmas och beräknas. Nedan görs en kort redogörelse för dessa 
två alternativ.  

Alternativ 1 – Förmån av cykel är skattefri upp till 1 200 kronor per 
beskattningsår 
Skattelättnaden enligt alternativet att förmån av cykel är skattefri upp till 1 200 kr per 
beskattningsår innebär att en cykelförmån inte ska tas upp till beskattning upp till ett visst 
belopp. För att begränsa skattelättnadens negativa effekter på de offentliga finanserna och 
för att undvika att löneväxling sker till alltför dyra cyklar regleras skattefriheten till ett 
takbelopp på 1 200 kronor. Baserat på andelen arbetsresor som sker med cykel antas 
denna utformning resultera i att 500 000 personer på sikt kommer ta del av 
cykelförmånen. 

Alternativ 2 – Förmån av cykel ska tas upp med 40 procent av den del av 
förmånens värde som uppgår till högst 5 000 kronor per beskattningsår 
Förslaget i detta alternativ innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet för en cykel 
som tillhandahålls av arbetsgivaren ska tas upp till beskattning. Det innebär att 
skattefriheten kommer uppgå till 60 procent av förmånsvärdet. För att undvika att 
löneväxling sker till alltför dyra cyklar bör även denna reglering innehålla ett tak för 
skattefriheten. Skattefriheten bör därför inte gälla till den del förmånsvärdet per 
beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Baserat på andelen arbetsresor som sker med 
cykel antas denna utformning resultera i att 250 000 personer på sikt kommer ta del av 
cykelförmånen. Alternativ 2 är mer gynnsamt vid val av elcykel, då priset på elcyklar ofta 
är högre än priset på trampcyklar.  
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Göteborgs Stads nuvarande cykelförmån 
Göteborgs Stads cykelförmån består av två delar. Den ena delen av stadens cykelförmån 
består av att medarbetare kan köpa cykelutrustning till sig själv eller cykeln till ett värde 
av 500 kronor per år. Den andra delen består av att medarbetare kan leasa en cykel mot 
ett månatligt nettolöneavdrag. Leasingen sker direkt mellan medarbetaren och Göteborgs 
Stads Leasing AB. Just nu finns det ungefär 1 100 aktiva leasingkontrakt i staden. Under 
år 2020 ökade antalet nya leasingkontrakt från 350 till 600 stycken per år, varav cirka två 
tredjedelar utgjordes av elcyklar. Det bedöms vara en fortsatt utveckling enligt denna 
riktning.  

Inkomna synpunkter från Göteborgs Stads Leasing AB 
Göteborgs Stads Leasing AB bedömer att de kan fortsätta sin verksamhet som idag men 
då finns inte möjligheten att använda cykelförmånen enligt Finansdepartementets förslag. 
Förslaget förutsätter att arbetsgivaren direkt betalar kostnaden för cykeln genom att köpa 
eller leasa cykeln. Göteborgs Stads Leasing AB anser det vara önskvärt att förslaget 
utformas så att det blir möjligt för leasingbolag att tillhandahålla förmånen till stadens 
anställda. Göteborgs Stads Leasing AB framhåller att leasing generellt gör det möjligt att 
få ned arbetsgivarens investeringskostnader vid direktleasing mellan medarbetaren och 
leasingbolag.  

Inkomna synpunkter från trafikkontoret 
Trafikkontoret konstaterar i sitt remissvar att elcykelsubventioner bidragit till en ökad 
användning av elcyklar. Det har medfört att elcykeln ersatt bilresor och att cyklandet ökat 
även på vintern. För Göteborg som är en stor och backig stad bidrar en ökning av andelen 
elcyklar till att öka potentialen för att flera ska kunna cykla. Trafikkontoret ställer sig 
positiva till förslag som gynnar ett ökat cyklande. Trafikkontoret tar inte ställning till 
alternativen 1 eller 2 utan har en allmänt positiv hållning till promemorians förslag om 
skattelättnad för cykelförmån. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig generellt positiva till förslaget att införa skattelättnad för 
cykelförmån. Göteborgs Stad erbjuder idag cykelförmån mot ett nettolöneavdrag till sina 
anställda och strävar efter att underlätta ett miljöanpassat resande för att minska 
klimatpåverkan. Finansdepartementets förslag som syftar till att öka cykelpendling ligger 
i linje med Göteborgs Stads strävan.  

Stadsledningskontoret konstaterar att när förmåner med bruttolöneavdrag erbjuds så 
behövs den anställde informeras om de ekonomiska konsekvenserna. En lägre bruttolön 
innebär en lägre sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst. Detta 
kan påverka den anställdes sjuklön, a-kasseersättning och framtida pension. Besparingen 
av skattelättnaden för den anställde beror på villkoren som arbetsgivaren erbjuder 
cykelförmånen. Dessutom beror effekten på den anställdes marginalskatt. Ju högre 
marginalskatt den anställde har desto större besparing.  

Stadsledningskontoret tar inte ställning till alternativen 1 eller 2 utan har en allmänt 
positiv hållning till promemorians förslag om skattelättnad för cykelförmån.  

Finansdepartementets förslag påverkar inte Göteborg Stads nuvarande cykelförmån med 
nettolöneavdrag.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 Sammanfattning av Finansdepartementets promemoria med förslag till 
Skattelättnad för cykelförmån  
 
I promemorian föreslås att förmån av att använda cykel som tillhandahålls av 
arbetsgivaren för privat bruk till viss del undantas från beskattning. Syftet med förslaget 
är att underlätta för cykelpendling. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och 
elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att 
förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på 
arbetsplatsen. Det lämnas två alternativa förslag på hur nivån på skattelättnaden ska 
bestämmas. Det ena alternativet innebär att förmån av cykel inte ska tas upp till 
beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 1 200 kronor per 
beskattningsår. Det andra alternativet innebär att till den del värdet av en cykelförmån 
uppgår till högst 5 000 kronor per beskattningsår ska endast 40 procent av förmånsvärdet 
tas upp till beskattning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.  
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Bilaga 2 Förslag till yttrande till Finansdepartementet                
               

Diarienummer 0735/21 
Till Finansdepartementet 

Fi.remissvar@regeringskansliet.se 
Finansdepartementets diarienummer Fi2021/01840 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande remiss 
Skattelättnad för cykelförmån 
 

Yttrande 
Göteborgs Stad ställer sig positiva till förslaget att införa skattelättnad för cykelförmån. 
Staden tar inte ställning till alternativen 1 eller 2 utan har en allmänt positiv hållning till 
promemorians förslag om skattelättnad för cykelförmån. Förslaget att införa skattelättnad 
för cykelförmån utgår i exemplen från ett bruttolöneavdrag. Göteborgs Stad erbjuder idag 
cykelförmån mot ett nettolöneavdrag till sina anställda och strävar efter att underlätta ett 
miljöanpassat resande för att minska klimatpåverkan. Finansdepartementets förslag som 
syftar till att öka cykelpendling ligger i linje med Göteborgs Stads mål.  

Göteborgs Stads värnar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda förmånen 
blir arbetsgivaren attraktivare vilket kan inverka positivt på förutsättningarna att behålla 
och utveckla befintlig personal och samtidigt förbättra framtida rekryteringsmöjligheter. 
Finansdepartementets förslag som syftar till att öka cykelpendlingen förväntas även bidra 
till positiva effekter på hälsan. Det är utifrån ett folkhälsoperspektiv positivt om fler kan 
ha möjlighet att välja cykel som transportmedel. Cykeln har under rådande pandemi varit 
ett viktigt medel för möjligheten att resa, och det har även skett en ökning i antal personer 
som nyttjat stadens cykelförmån under denna period.  

Göteborgs Stad anser att det är viktigt att arbetsgivare som erbjuder cykelförmån med 
bruttolöneavdrag, informerar den anställda om de ekonomiska konsekvenserna. En lägre 
bruttolön innebär en lägre sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande 
inkomst. Detta kan påverka den anställdes sjuklön, a-kasseersättning och framtida 
pension.  

Göteborgs Stad anser det vidare vara önskvärt om förslaget utformas så att det blir 
möjligt för leasingbolag att tillhandahålla förmånen till stadens anställda. Direktleasing 
mellan medarbetare och leasingbolag bedöms generellt göra det möjligt att få ned 
arbetsgivarens investeringskostnader. 

 

 

Göteborg den 16 juni 2021 

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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