MOTION FRÅN FRILANS RIKS ÅRSMÖTE TILL KONGRESSEN 2021

Om avdrag för friskvård för frilansjournalister
Till årsmötet 2020 skrev Frilans Riks en motion om rätten till avdrag för friskvård för
egenföretagare.
Motionen antogs och skickades vidare till förbundsstyrelsen, som svarade att [...] förslaget
ligger i linje med förbundets näringspolitiska uppfattningar, och vi ser inga hinder mot att vid
lämpligt tillfälle lyfta frågan till exempel inom TCO, eller inom något annat forum. [...].
Sedan dess har ingenting hänt.
Frilansare som driver enskild firma har precis som aktiebolagsägare och anställda behov av
rekreation och motion.
I motionen framförde vi att det avdragsgilla beloppet bör vara detsamma oavsett
företagsform, alltså 5 000 kronor per år som för aktiebolag. Detta är en fråga om rättvisa och
jämlikhet att alla får göra avdrag för friskvård. Att samma rättigheter ska gälla för alla.
Egenföretagare arbetar under press och stress i samma utsträckning som anställda, oberoende
av anställnings och företagsform finns samma behov av rekreation och motion. Det är bevisat
genom studier att människor mår bättre och presterar bättre genom fysisk aktivitet, därför är
det viktigt att göra friskvård avdragsgill även för den med enskild firma. Dessutom förstärks
immunförsvaret av motion, och med tanke på den rådande pandemin gör det frågan om
friskvård extra aktuell och viktig.
Att inte få göra avdrag för friskvård är inte bara en viktig folkhälsofråga som påverkar
kompetens och professionalitet på arbetsmarknaden, det påverkar också landets ekonomi då
allt fler blir sjukskrivna på grund av stress.
Genom motion kan stress reduceras.
Genom att göra friskvård avdragsgill för även den med enskild firma kan sjukskrivningarna
av dem sänkas både i antal och utsträckning.
Därför är det hög tid och ett lämpligt tillfälle nu att göra såsom förbundsstyrelsen skrev i sitt
svar: lyfta frågan.

D rf r f resl r vi att kongressen beslutar:
• att Journalistförbundet i sina olika organisationsled och via sina olika samarbeten, bland
annat inom TCO, aktivt driver frågan om att egenföretagare ska få göra ett avdrag på 5 000
kronor per år för friskvård,
• att årsmötet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Journalistförbundets
kongress.
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Frilans Riks årsmöte den 29 mars 2021

