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Säker Golf och friskvårdsbidraget



▪ Att medlemmar och gäster får möjlighet att spela 
snabbt och säkert på en välskött golfbana

▪ Att banpersonal får sådan arbetsmiljö att deras 
arbete kan utföras på ett så effektivt och säkert 
sätt som möjligt

SÄKER GOLF - MÅLSÄTTNINGEN 



▪ För att uppnå målsättningen krävs 
samspel mellan spelare, banpersonal, 
funktionärer och allmänhet

▪ Riksnorm i Golfsverige

SÄKER GOLF



Samspelet kräver i sin tur kontinuerligt 
arbete med:

▪ Rutiner i samband med banarbete
▪ Spelrutiner
▪ Säkerhetsinventering
▪ Utbildning & information om föreskrifter 

och bestämmelser på regional nivå och 
på klubbnivå.

SÄKER GOLF



▪ Golfspelaren alltid ytterst ansvarig för sitt 
golfslag (dom HD NJA 1993).

▪ Ingen person får befinna sig i en ”rimlig 
riskzon” för att träffas av bollen

▪ Påföljd om uppsåt - med avsikt - eller 
oaktsamhet

▪ Olyckshändelse eller missuppfattning 
bestraffas inte.

SPELARENS ANSVAR



▪Anmälan; påstående & parter
▪Brottskatalog kap. 14 RF:s stadgar
▪Bevisning
▪Muntligt förhör
▪Skuldfrågan
▪Påföljdsfrågan

HUR GÅR DET TILL?



BESTRAFFNINGSORGAN

1. Juridisk kommitté – GDF
2. Juridiska Nämnden – SGF
3. Riksidrottsnämnden – RF



▪Ord står mot ord 
▪Bevisanalys
▪Objektiv bedömning
▪Full insikt / ”måste” ha insett

BEVISNING



BESTRAFFNINGAR INOM IDROTTEN

Vad är det för skillnad mellan idrotter?

Om spelaren erkänner fel och är 
ångerfull?

Fundera



Som vi har väntat …



Det handlar om skatterätt, inte om golf är friskvård

Inkomstskattelagen 
11 kap 11 § Personalvårdsförmåner

Med personalvårdsförmåner avses förmåner av mindre värde som inte är en direkt ersättning för 
utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet eller liknande eller 
lämnas på grund av sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om.

****
Som personalvårdsförmåner räknas bland annat sådana förfriskningar och annan enklare 
förtäring i samband med arbetet som inte kan anses som måltid samt möjlighet till enklare slag 
av motion och annan friskvård.



Frågan som besvarades av HFD

Frågan var om Urban, utan beskattningskonsekvenser, kan 

använda friskvårdsbidraget för att spela golf på pay and play-

banor och för att träna golfslag på en driving range. 

Urban hade begärt ett s.k. förhandsbesked.

Skatterättsnämnden beslöt i juli 2017 att golfspel på pay and 

play-banor och för att träna golfslag på en driving range, är en 

enklare form av motion som arbetsgivaren kan få erbjuda som en 

skattefri förmån för Urban.



Svaret från HFD

Lagtextens rekvisit ”enklare slag”: Det finns inte något som hindrar att ett bidrag som 
används för golfspel av det slag som nu är aktuellt räknas som personalvårdsförmån, 
förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. 

Det aktuella friskvårdsbidraget utgår till hela personalen. Förmånens värde är det 
belopp som bidraget uppgår till, dvs. 4 000 kr. Att kostnaden för Urban kan bli högre 
än så, beroende på hur mycket Urban väljer att spela, påverkar inte förmånens 
värde. Förmånen får anses uppfylla kravet på att vara av mindre värde. 

Högsta förvaltningsdomstolen finner således att det aktuella friskvårdsbidraget, 
använt på beskrivet sätt, utgör en skattefri personalvårdsförmån för Urban. 



Skatteverket var snabba att tolka domen…



Skatteverket godkänner…

❖ all form av golfspel och golfträning som skattefri personalvårdsförmån 

❖ ridsport och utförsåkning som skattefri personalvårdsförmån 

❖ en beloppsgräns på 5 000 kr /år och 1 000 kr för enstaka aktivitet.



Medlemsavgiften är aldrig skattefri!
Medlemsavgiften i en förening som 
erbjuder motion av enklare slag

Det är en skattepliktig förmån om 
arbetsgivaren betalar en medlemsavgift i 
en förening. Det är således viktigt att 
särskilja medlemsavgifter och betalning 
för utövande av motion.

Gör så här i golfklubbar utan bolag:

Dela upp årsavgiften i två separata 
avgifter:

1. Medlemsavgiften
2. Spelavgift (spelrätt, aktivitet etc)

Låt årsmötet beslut om båda.

Använd två artiklar i avgiftsfakturorna.



Se upp för fällorna
Skattefriheten gäller inte tränings-
eller motionsredskap eller 
deltagaravgifter i tävlingar. 

Enstaka ”behandlingar” värda <1000 
kr faller inom det skattefria området.

Lektioner, utbildning, gruppträning 
och kurser är principiellt sett 
skattefria personalvårdsförmåner.

Personlig tränare är skattefri 
personalvårdsförmån när tränaren 
leder övningarna.

Individuellt inriktad rådgivning i kost-
och motionsfrågor är också 
personalvårdsförmån.

Undvik VIP-paket

Klubben ska ha hela kakan – köp inte 
enkla tredjepartslösningar!



Med skatteverkets tolkning är det grönt ljus för:

Arbetsgivaren får ersätta:

 Spelavgifter (=avgiften för att få 
spela på hemmabanan)

 Greenfeeavgifter

 Egen träning på rangen

 Lektioner och kurser

 Andra former av golfutbildningar

 Nybörjarkurser inkl spel på banan

Tänk på:
✓ Skilj tydligt på medlemsavgiften 

och spelrättsavgiften. Båda 
former årsavgiften.

✓ Maxbeloppet är 5 000 kr (praxis)

✓ Arbetsgivaren måste erbjuda golf 
till alla anställda

✓ Arbetsgivaren bestämmer vilka 
aktiviteter som företaget 
accepterar inom maxbeloppet 

5 000 kr.



Beslut på årsmötet
Medlemsavgift 1 500 kr
Spelavgift bana 1-18 4 500 kr
Summa 6 000 kr

Vad golfarna borde betala
Medlemsavgift 1 500 kr
Spelavgift bana 1-18 4 500 kr
+ Gruppkurs ”sluta socka” 1 500 kr
+ Årskort rangen 1 200 kr
+ Årskort 100-banan 1 000 kr

Summa 9 700 kr

Golfaren betalar
Medlemsavgift 1 500 kr
Spelavgift bana 1-18 4 500 kr
Summa 6 000 kr

Arbetsgivaren betalar
Gruppkurs ”sluta socka” 1 500 kr
Årskort rangen 1 200 kr
Årskort 100-banan 1 000 kr
Friskvårdsbidrag 3 700 kr

Till klubben & pron 9 700 kr

Tänk nytt, tänk nya pengar

Mer aktivitet för pengarna.



Tänk mer 
aktivitet för 
pengarna

Tänk bredd, 
tänk alla



Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm. Besök: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00. E-post: info@golf.se
www.golf.se

Tack för idag!

Thomas Bergman
thomas.bergman@golf.se
2018-03-22


