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Remissyttrande 
Promemorian ”Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård” 
 
 
Företagarförbundet Fria Företagare har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och anför 
följande. 
 
 
 
Sammanfattning 
Förslaget syftar till att utjämna skillnader i kostnader för privat sjukvård i Sverige. Det verkar dock som det 
egentliga syftet är att stärka statskassan med de beräknade 1,17 miljarderna som man i konsekvensanalysen på 
ett otal ställen stoltserar med. Att fördyra och försvåra för den privata sjukvården riskerar att återigen förlänga 
vårdköer och stoppa den utveckling av vården och vårdupplevelsen som har skett delvis med hjälp av pengar från 
privata sjukvårdsförsäkringar. Privata vårdinitiativ konkurrensutsätter de offentliga alternativen och tvingar 
”branschen” till utveckling. Om syftet verkligen är att jämställa kostnader för de som idag innehar 
sjukvårdsförsäkringar och de som inte har det föreslår Fria Företagare att man formulerar ett förslag som 
utjämnar skillnaderna och som är utgifts och intäktsneutralt skattemässigt istället. Det kunde ske genom att göra 
privata sjukvårdsförsäkringar avdragsgilla för alla och envar. Helt eller delvis tills man har en jämlik förmån som är 
skatteneutral i statskassan. 
 
 
 
Synpunkter på delar av förslaget 
 
5.3 Effekter för företagen 
Kapitlet behandlar endast skatteeffekter och eventuell administrativ börda till följd av förslaget när det borde 
behandla de effekter och risker som ökad sjukfrånvaro innebär som en konsekvens av förlängda vårdköer. En 
alldeles för grund konsekvensanalys som endast tittar inåt mot de skatteeffekter förslaget innebär. 
Företagarförbundet Fria Företagare kräver en ordentlig analys av de faktiska konsekvenserna för småföretagare 
och dess anställda samt deras möjligheter att komma tillbaks i arbete snabbt. Detta är den verkligt viktiga 
effekten med sjukvårdsförsäkringar, inte ytterligare 1,17 miljarder till en statskassa som redan redovisar ett 
överskott på 42,9 miljarder.  
 
 
5.5 Effekter för sysselsättning och arbetade timmar 
Det absolut kortaste stycket i konsekvensanalyskapitlet med endast 7 rader… Även här saknas den verkligt viktiga 
konsekvensanalysen som vi efterfrågar i stycket ovan. 
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Förbundet ställningstagande 
En småföretagares högsta prioritet är att arbeta och kunna arbeta. Då och endast då genererar företaget pengar 
och tillväxt. Därför är effektiv sjukvård utan köer ofta avgörande för om företaget kan drivas och utvecklas. Om en 
snickare med två anställda tex drabbas av en knäskada och tvingas vänta med operation i det offentliga i sex 
månader kan det betyda slutet för företaget och konkurs. I ljuset av detta tecknar många småföretagare 
sjukvårdsförsäkringar på sig själva och sina anställda. Inte för bekvämlighet skull utan för företagets överlevnad. 
Förslaget om att fördyra detta är direkt kontraproduktivt för småföretagande och Företagarförbundet Fria 
Företagare motsäger sig förslaget i dess nuvarande lydelse. 
 
 
 
 
 
Med bästa småföretagarhälsningar 
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, 
enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll 
samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster 
till våra medlemmar.  


