
Yttrande angående yrkande från SD om Hemställan 
om slopad förmånsbeskattning av hälso-och 
sjukvårdspersonal 
 

Yttrandet 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal står längst fram i den direkta pandemibekämpningen. Under de senaste 
veckorna har såväl regering, samarbetspartier, riksdag och krisuppgörelsepartierna i Göteborg tagit 
flera beslut som stöttar de som jobbar i den första linjens välfärd. Det råder bred enighet om behovet 
av att fortsätta förstärka välfärdsverksamheterna i allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonalens 
förutsättningar i synnerhet.  
 
Sverigedemokraterna inlämnade den 14 april en skriftlig fråga (2019/20:1186) till finansminister 
Magdalena Andersson (S) om förmånsbeskattning av vårdpersonal. Dylik fråga har också inlämnats av 
representanter för andra partier. I sitt skriftliga svar, inrapporterat den 22 april, konstaterar 
finansministern bland annat att ”Ett av syftena med det svenska skattesystemet är att reglerna ska vara 
generella och inte undanta exempelvis vissa grupper av anställda. Det är för att reglerna ska vara 
lätta att förstå och undvika krångel” Finansministern skriver dock också att ”…Inga förslag är 
uteslutna på förhand.”  
 
Frågan, som Sverigedemokraterna föreslår att staden hemställer om till regeringen, befinner sig redan 
på den nationella agendan och hanteras i ordinarie riksdagsförfarande. En hemställan skulle med all 
sannolikhet sakna effekt i nuläget, även om yrkandets intention – att stötta hälso- och 
sjukvårdspersonalen under pandemikrisen – är något som vi delar fullt ut. Sverigedemokraterna kan, 
om man så vill, använda sig av de forum som finns i den nationella politiken för att göra temporära 
eller permanenta förändringar av det svenska skattesystemet. Vi yrkar därför avslag till partiets 
yrkande.  
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SD yrkande – Hemställan om slopad 
förmånsbeskattning av hälso-och 
sjukvårdspersonal 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs stad hemställer åt finansdepartementet att undanta hälso-och 
sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under covid-19-pandemin. 

Yrkandet 

Sverige befinner sig i en coronapandemi och i en sjukvårdskris som aldrig tidigare 
upplevts i modern tid.  

Covid-19 har på kort tid spridit sig från Region Stockholm till flerparten av Sveriges 
regioner – även till vår egen region och kommun.  

Bekämpandet av smittan sätter vår sjukvård, och framförallt vår hälso- och 
sjukvårdspersonal under stor press. Långa pass, hög andel övertid och en vardag långt 
bort från hemmets nära och kära präglar personalens arbete.  

Vi har tagit del av att många goda initiativ som har kommit in från allmänheten. 
Exempelvis restauranger som skänker bort lunchlådor och privatpersoner som skjutsar 
sjukvårdspersonal till jobbet så att de kan undvika kollektivtrafiken.  

Västra Götalandsregionen har valt att tillfälligt slopa avgiften för bilparkeringar vid våra 
sjukhus. Tyvärr kan detta till att hälso- och sjukvårdspersonalen blir förmånsbeskattade.  

Vi kan med fördel även dela ut gratis lunchkuponger. 
 
Nu läser vi att dessa luncher kan bli en skattechock för våra vardagshjältar. 
https://www.gp.se/ekonomi/gratisluncher-kan-bli-skattechock-för-sjuksköterskor-
1.27575118? 

För att möjliggöra för vår stad och region att hjälpa den hälso-och sjukvårdspersonal som 
dagligen sliter för att rädda våra medborgares liv, behöver regeringen omgående slopa 
förmånsbeskattningen för dessa. 

Sverigedemokraterna i Göteborg och Västra Götalandsregionen vill att både 
regionstyrelsen i VGR och Göteborgs kommunstyrelse författar var sin hemställan till 
finansdepartementet i syfte att uppnå en tillfälligt slopad förmånsbeskattning av berörd 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
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