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Remissyttrande  
Delbetänkande - Fler RUT-tjänster och höjt tak för RUT-avdraget 
 
 
Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna delbetänkande och anför följande. 
 
 
Förslaget i korthet 
Utredningen föreslår att RUT avdraget utökas med fyra tjänster: 

• Tvätt vid tvättinrättning. Inklusive transport av tvätten. 
• Möblering av bostad inklusive montering av möbler 
• Transport av bohag 
• Enklare tillsyn av bostad 

Utredningen föreslår även ett höjt tak för RUT avdrag till 75 000 kr. 
 
 
Synpunkter på förslaget 
 
Tvätt vid tvättinrättning 
Företagarförbundet anser att förslaget är bra och bidrar till att frigöra tid för livspusslet och skapa arbetstillfällen. 
Företagarförbundet anser dock att RUT avdraget bör omfatta mattvätt då detta bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. 
Istället för att mattor byts ut. 
Förslaget tillstyrks 
 
Möblering och Flyttning 
Förslaget tillstyrks 
 
Transporttjänster 
Transporttjänster bör inte bara gälla flyttgods och tvätt, utan självklart omfatta alla RUT-tjänster.  
Förslaget tillstyrks 
 
Trygghetstjänster 
Företagarförbundet anser att trygghet i samhället är en rättighet som skall erhållas jämlikt utan krav på personlig 
finansiering. Att erbjuda en tryggare tillvaro genom RUT-avdrag till de som anser sig ha råd till det skapar ökade klyftor i 
samhället mellan trygga och mindre trygga grupper. En utveckling som vi inte vill medverka till.  
Förslaget avstyrks. 
 
Höjt tak vs breddat utbud av tjänster 
Företagarförbundet välkomnar förslag som leder till fler jobb och ökat företagande. Både ROT och RUT bidrar till detta. 
Förslaget att höja taket för RUT avdraget till 75.000 kr träffar en smal kategori medborgare i framförallt 
storstadsområden som har medel att köpa hushållstjänster för så pass stora summor. Företagande sker i hela landet och 
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bör utvecklas och stimuleras i hela landet. Företagarförbundet ser hellre en utbredning av tjänster som RUT kan omfatta 
då vi tror att RUT kommer fler till godo och skapar fler arbetstillfällen, även utanför storstäderna. 
Områden som vi gärna ser omfattas: 

• Vedhuggning 
• Skräddartjänster (cirkulärt stöd) 
• Mögelsanering 
• Möbelrenovering (tapetpserartjänster) 
• Matlagning och utkörning av matleverans från restaurang 
• Utkörning av mat från livsmedelsaffär 
• Skadedjursbekämpning. 
• Bilvård (miljösmart) 
• Alla typer an rengöring bör omfattas som namnet antyder RUT, RENGÖRING, underhålls tjänster 
• Alla typer an underhåll bör omfattas som namnet antyder RUT, Rengöring, UNDERHÅLLS tjänster 

 
Förslaget om höjt tak avvisas 
 
  
Förenklad administration 
Företagarförbundet har tidigare föreslagit i linje med de flesta politiska partiers hållning, en förenklad administration av 
ROT och RUT. Dessvärre saknas detta i förslaget. Vi föreslår därför att förslaget omarbetas och att förenkling genom 
digitalisering införs. I korthet: Låt köparen registrera sina uppgifter i samband med köpet i en ”RUT-app” kopplad mot 
skatteverket. Leverantör av RUT-tjänst ”läser” av uppgifterna med hjälp av QR-kod eller liknande. På det sättet kan 
leverantören direkt se om köparen har rätt till ROT eller RUT stöd.  
På detta sätt sparas administrativ tid för företagen, skatteverket genom att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras 
direkt av köparen och belastar varken företagen eller skatteverkets tid.  
 
 
Övriga synpunkter 
Finansiering - Företagarförbundet ser inte förhöjd flygskatt som en möjlig finansiering. Förslaget avstyrks. 
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