
 

   

Yttrande promemoria om ytterligare stimulanser 
på hyber-området 
 

Sammanfattning 
- LO avstyrker båda förslagen som läggs i promemorian (förslag om 

skattereduktionen för reparationsarbete samt förslag om skattefri 

uthyrning av personliga tillgångar). 
- LO anser att regeringen bör upphöra med att återkommande införa 

nya skattereduktioner, avdrag och undantag vars syfte är att fungera 

som ekonomiskt styrmedel för att uppnå allehanda ändamål. 

Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera välfärden. Detta syfte 

måste värnas. 
- Förslagens eventuella miljöeffekt är högst osäkra. LO anser att 

Sverige behöver en kraftfull investeringsledd miljö- och 

klimatpolitik. Smärre skatteförändringar eller punktvisa satsningar 

har inte tillräcklig effekt på Sveriges utsläpp. 
- LO anser att det är helt orimligt att införa ytterligare skatteavdrag 

som främst gynnar höginkomsttagare. 
 

Värna skattesystemets syfte  
Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera vår gemensamma välfärd. Men 

även att finansiera investeringar samt utbildnings-, arbetsmarknads- och 

näringspolitik som bidrar till hållbar tillväxt och hög sysselsättning. 

Skattesystemet har också en viktig omfördelande roll.  

 

LO anser att regeringen bör upphöra med att återkommande införa nya 

skattereduktioner, avdrag och undantag vars syfte är att fungera som 

ekonomiskt styrmedel för att uppnå allehanda ändamål. Skattesystemets 

huvudsyfte måste värnas. Idag är systemet fullt av kostsamma 

avdragsmöjligheter och undantag. Samtidigt är behoven i välfärden stora 

och det behövs omfattande offentliga investeringar i exempelvis 

infrastruktur för att Sverige ska nå klimatmålen.  
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Hela skattesystemet behöver ses över med syfte att skapa ett hållbart system 

som är samhällsekonomiskt effektivt och fördelningspolitiskt rättvist. LO 

har tidigare välkomnat att Januariavtalet innehåller genomförandet av en 

omfattande skattereform och anser att eventuella skatteförändringar 

framöver bör hanteras inom ramen för en sådan reform. 

 

Förslagens miljöeffekter är oklara 
De två förslagen i promemorian (förslag om skattereduktionen för 

reparationsarbete samt förslag om skattefri uthyrning av personliga 

tillgångar) uppges syfta till att uppmuntra reparation, underhåll och 

uthyrning av olika tillgångar för att förbättra resurshushållningen och 

minska miljöbelastningen från produktion av nya tillgångar samt minska 

mängden avfall.  

 

I konsekvensanalysen framkommer det dock att förslagens eventuella 

miljöeffekter är högst osäkra. I vissa delar finns risk för att förslagen kan få 

negativa miljöeffekter (ett exempel som lyfts i konsekvensanalysen är risken 

att förslaget om skattefri uthyrning av personliga tillgångar leder till att 

personer väljer att hyra en bil med förbränningsmotor i stället för att åka 

tåg). 

  

LO anser att Sverige behöver en kraftfull investeringsledd miljö- och 

klimatpolitik. Att ta klimatutmaningen på allvar och bygga upp världens 

första fossilfria välfärdsnation kräver ett flertal stora och sammanhängande 

investeringssatsningar. Smärre skatteförändringar och mindre punktvisa 

satsningar – i detta fall dessutom med högst osäkra miljöeffekter – har inte 

tillräcklig effekt på Sveriges utsläpp.[1]   

 

Orimligt med fler skatteavdrag som främst gynnar 
höginkomsttagare  
I promemorians konsekvensanalys framkommer också att de båda förslagen 

förväntas ha negativa fördelningseffekter sett till disponibel inkomst. 

Skattereduktionerna förväntas även gynna män i större utsträckning än 

kvinnor.  

 

Inkomstskillnaderna under de senaste decennierna ökat snabbare i Sverige 

än i något annat OECD-land.[2] Samtidigt har inkomstskatternas 

utjämnande effekt minskat succesivt under 2000-talet till följd av ett antal 

skatteförändringar, däribland införandet av jobbskatteavdragen samt 

avskaffandet av förmögenhetsskatten och förändringen av 

fastighetsbeskattningen.[3] Skattesystemet är idag fullt av undantag och 

avdrag som främst gynnar dem som redan har mest.  
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LO anser att det är helt orimligt att införa ytterligare skattereduktioner som 

främst gynnar höginkomsttagare. Tvärtom behöver vi ett skattesystem som i 

högre utsträckning bidrar till att utjämna inkomstskillnaderna i samhället.   

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Susanna Gideonsson Anna Almqvist 

Handläggare 

 

 

 

 

 

[1] Se LOs miljö- och klimatpolitiska program, 

https://www.lo.se/start/lo_fakta/los_miljo_och_klimatpolitiska_program för 

LOs syn på behovet av en investeringsledd nationell klimatpolitik. 

[2] OECD Income Distribution Database 

[3] Se SOU 2019:65, Långtidsutredningen 2019. Huvudbetänkande, s. 64 
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