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Förmåner
o Kan definieras som sådant personalen får utöver den avtalade lönen

o Ofta är det inte mätbart i pengar t ex god arbetsmiljö – flexibla arbetstider etc

o Bra anställningsvillkor innebär ofta en mängd olika förmåner

- Bra pensionslösningar

- Generösa villkor för semester, flextid, övertidskompensation, klämdagar

- Friskvårdsbidrag

- Skattefria förmåner ”av mindre värde” såsom kaffe, fredagskaka, fruktkorg, julklapp etc

o Vanligtvis är förmåner i anställningen skattepliktiga, men det kan finnas undantag.

o Möjlighet till ”löneväxling” kan ibland vara intressant



Förmåner – räkneexempel 
Antag ett politiskt beslut 

där 50 % av tågkort ej 

förmånsbeskattas



Åtgärder där man behöver ha koll på förmånsvärde 

Då arbetsplatsen tillhanda håller något som 
används för privat bruk

o Bil

o Cykel

o Kollektivtrafik

o Digitalt arbete

o Laddning av bil

o Bilparkering

GRÖN 
RESPLAN



Bilar

o Förmånsbil - den vanligaste förmånen kopplat till 
resande idag

o Skattemässigt förmånligt med framförallt 
elbil/laddhybrider med de regler som finns idag

o Om ni har förmånsbilar – ett gyllene tillfälle att 
styra mot en fossiloberoende fordonsflotta



Cyklar
o Ge cykel till medarbetaren

o Helt ok, men blir förmånsbeskattad

o Förmånscyklar

o Allt vanligare, och väldigt uppskattat

o Finns företag som specialiserat sig på helhetslösningar –
minimalt jobb och kostnader för företaget

o Det finns nya regler från 1/1 2022 som innebär skattefri 
förmån upp till 3000 kr/år

o Service av privatägda cyklar

o Enklare service så ”ringa värde”

o Event på arbetsplatsen enklare än att varje 
medarbetare ska anlita verkstad själv



Kollektivtrafik

o Kollektivtrafikkort via arbetsgivaren

o Årskort mot nettolöneavdrag eller 
bruttolöneavdrag

o Prova-på-kort under viss tid

o Om erbjuds via annan aktör, t ex 
Länstrafiken Kronoberg - Inget 
förmånsvärde

o Om erbjuds via företaget - Medarbetaren 
får betala skatt på erhållet värde



Digitalt arbete hemma

o Utrustning hemma – skärm, stol, höj- och 
sänkbart skrivbord

o Tydliggör vem som äger



Laddning av bil 
för privat bruk

o Marknadsmässig prissättning eller 
förmånsbeskattning

o Den som laddar ska betala för laddningen



Bilparkering

o Marknadsmässig prissättning eller förmån som ska 
beskattas

o Beror på hur prissättningen ser ut i omgivningarna

o En ”ursäkt” för att ta betalt

o Ta betalt för varje arbetsdag 

o Får ta betalt även om kostnadsfritt i omgivningarna – ett 
sätt att täcka företagets kostnad för att tillhandahålla 
bilparkering



Att ta med i det 
fortsatta arbetet

o Balanserade förmåner för alla färdmedel 
ger en attraktivare arbetsplats för alla

o Är ofta lättare än det låter

o Inte mycket merjobb

o Hitta samarbetspartners med 
helhetslösningar 

o Det blir ekonomiskt fördelaktigt för 
medarbetarna vid subventioner av staten 
eller företaget



Kontakta oss gärna!

nina.hvitlock@trivector.se

pernilla.hyllenius@trivector.se

per-arne.nilsson@trivector.se
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Följ oss på Facebook och Instagram:
@ Res grönt i gröna Kronoberg


