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Yttrande över utredningen SOU 2019:36
Yttrande över utredningen Skattelättnad för arbetsresor. En av-
ståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre
arbetsresor (SOU 2019:36).

Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) är en ideell och
partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digi-
tala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning,
spårning och avlyssning som möjligt. Vi värnar om yttrandefrihet,
transparens och informationsfrihet, personlig integritet och männi-
skors rätt att själva bestämma över sin personliga information och
digitala fotspår.

Detta remissvar går inte in på de överväganden som görs kring själ-
va reseavdragen, utan inriktar sig på de vägval som gjorts utifrån ett
integritetsperspektiv.

Sammanfattning
DFRI vill poängtera vikten av att personuppgifter som bostadsadress
och arbetsplats ska hanteras varsamt. Vid sådan maskinell bear-
betning som utredningen föreslår måste medborgarnas integritet
beaktas, genom exempelvis lokal bearbetning.

Bakgrund – utredningens förslag och arbete
Reseavdraget i sin nuvarande form, som baseras på vilka kostnader
den enskilde haft, avskaffas.

En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för
längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen införs.  Skatte-
reduktion ges för den del av avståndet mellan bostad och arbets-
plats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med
80 kilometer. Administration och kontroll sker genom att arbets-
givare månatligen ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress till
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Skatteverket. Med hjälp av adressen kan Skatteverket beräkna av-
stånd mellan bostad och arbetsplats. Omkring 780 000 skattskyldiga
bedöms kunna få del av den avståndsbaserade skattereduktionen.

Exakt hur resans längd ska beräknas går utredningen inte in
på, men där hänvisas till att det finns ”lättillgängliga program på
internet som enkelt och snabbt räknar ut detta avstånd”.

Som en del av utredningens arbete har personuppgifter om 38
361 svenskars bostad och arbetsplats delats med Google. Det fram-
går inte i utredningen huruvida dessa personer informerats om om
att deras personuppgifter behandlats av Google eller om de har getts
möjlighet att samtycka.

Synpunkter
DFRI konstaterar att utredningen inte gjort någon konsekvensanalys
vad gäller den personliga integriteten.

Utredningens förslag innebär en mer detaljerad kartläggning
av medborgarna. Den nya rapporteringen till Skatteverket föreslås
gälla alla, inte bara dem som yrkar reseavdrag.

DFRI anser att en sådan maskinell bearbetning som utredningen
föreslår innebär risker för medborgarnas integritet. Många program
som är ”lättillgängliga på internet” lever inte alls upp till de högt
ställda krav som bör gälla den här typen av uppgifter, och många
aktörer bakom dessa tjänster samlar och använder personuppgifter
på ett integritetskränkande sätt. Stora risker föreligger om uppgifter
om personer med skyddad identitet kommer på avvägar.

Dessa risker kan minimeras genom exempelvis lokal bearbetning
av uppgifterna.

En långsiktig lösning skulle kunna vara att exempelvis Skatte-
verket får i uppdrag att låta utveckla en karttjänst som stöder PIR1.

Det framgår inte i utredningen på vilken laglig grund som person-
uppgifter för drygt 38 000 personer delats med Google under utred-
ningens arbete. Om detta har skett utan samtycke så ser vi det som
ett allvarligt frånsteg från principerna i Dataskyddsförordningen
(GDPR).
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1https://en.wikipedia.org/wiki/Private_information_retrieval
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