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Komplettering yttrande - Slopad skattefrihet för förmån av

hälso- och sjukvård (FJ2017/03709/S1)
Arbetsgivarverket lämnade i november 2017 synpunkter på förslagen i

Finansdepartementets promemoria "Slopad skatteffihet för fönnån av hälso- och
sjukvård", Fi2017/03709/Sl.

Utöver dessa synpunkter vill Arbetsgivarverket förtydliga och särskilt poängtera
att vi ser det som oerhört viktigt att skattefiiheten for fönnån av hälso- och

sjukvård som bekostas av arbetsgivaren såvälföre, under som efter utlands-

stationeringenbestår.

Statliga arbetsgivare som till exempel UD, Sida, Migrationsverket, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Folke Bemadotteakademien, Försvarsmakten,
Polisen, Tullverket och Kriminalvården har utsända i för staten viktiga uppdrag

utomlands och deltar även i internationella insatser av olika slag under FN, EU,
OSSE, FRONTEX m. fl. Verksamhetsuppdragen utförs många gånger under
fysiskt och psykiskt pressande förhållanden och därtill, ur medicinskt hänseende,
utsatta områden med smittsamma sjukdomar och osäkra hygienförhållanden.
Arbetstagare och i forekoinmande fall även medföljande familjemedlemmar kan
insjukna eller som smittbärare riskera att fora tillbaka bland annat smittsamma
sjukdomar till Sverige. Hälsoundersökning kan också innefatta samtal för

bedöimiing av behov av psykosocialt stöd. Vid dessa hälsoundersökningar kan
Företagshälsovård, UD/Sida läkannottagning eller annan vårdgivare med
specialistkompetens vara nödvändig.

Det är viktigt att staten som arbetsgivare kan erbjuda villkor som stödjer statens

behov av kompetensförsörjning och attraktivitet som en ansvarstagande arbetsgivare.
Arbetsgivarverket vill därför fi-amhålla vikten av att hälso- och sjukvård till följd

av utlandsstationeringen som arbetsgivaren tillhandahåller före, under och efter en

avslutad utlandsstationering och ges av arbetsgivaren anvisad vårdgivare även

fortsatt ska omfattas av skattefiiheten.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektörEva Liedström Adler. Vid den

slutliga handläggningen deltog chefarbetsgivarutveckling Åsa Krook,
förhandlingschef Anna Falck och rådgivare Dan Hultgren, föredragande.
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