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Remissyttrande  
Slutbetänkande – Rutavdrag för äldre 
 
 
Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna slutbetänkande och anför följande. 
 
Sammanfattning  
Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget. 
Utredningen syftade bland annat till att lämna förslag på en särskild ordning för rutavdrag för äldre. I enlighet med 
direktivet har utredningen tagit fram ett förslag om ett utvidgat rutavdrag för äldre.  
 
Utredningens bedömning är att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Argumenten 
för detta är att det finns brister i samordning mellan en sådan ordning och kommunernas ansvar för äldre samt att en 
skattemässig åtskillnad gällande ålder kan ifrågasättas utifrån perspektivet om likabehandling. Utredningens bedömning 
är att det i ett eventuellt lagstiftningsärende bör övervägas om en utvidgning borde införas för samtliga enskilda som 
uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser. 
 
Företagarförbundet instämmer i utredningens bedömning om att det inte bör införas en särskild ordning för rutavdrag för 
äldre, utan istället låta RUT-avdraget generellt omfatta de fem i utredningen föreslagna tjänsterna men även andra 
tjänster för privatpersoner.  
 
 
Synpunkter på förslaget 
Om det skulle gå att betala för tilläggstjänster och högre bemanning skulle detta stå i direkt konflikt med de politiska målen 
för äldreomsorgen. Äldreomsorgen är en välfärdstjänst som har jämlikhetsambitioner. Ett utökat RUT enbart för äldre skulle 
innebära att våra gemensamma skattemedel finansierar en satsning som leder till ökad ojämlikhet utan att medföra några 
tydliga effekter på arbetsmarknaden. 
 
Företagarförbundet ser däremot ett utökat antal RUT tjänster för att minska arbetslösheten, stimulera fler marknader för 
nyföretagande hos grupper i samhället som står längre från arbetsmarknaden än de borde. Detta skulle därmed öka 
skatteintäkter som kan användas för att stärka välfärden och jämlikheten hos bland annat de äldre. 
 
Tjänster föreslagna i Delbetänkande Fi2020/00389/S1 och Slutbetänkande Fi2020/03706 
 
Tjänst    Kommentar 

• Tvätt vid tvättinrättning Bör även omfatta mattvätt för att stimulera cirkulär ekonomi 
• Möblering och Flyttning 
• Transporttjänster  Transportjänster bör självklart omfatta alla RUT-tjänster.  
• Trygghetstjänster  Bör ej omfattas, trygghet i samhället är en rättighet! 
• Tillsyn av bostaden 
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• Trädgårdstjänst 
• Sällskap 
• Matlagning/bakning  Kompletteras med utkörning av matleverans från restaurang 
• Rastning och passning av husdjur 

 
Områden som företagarförbundet gärna ser omfattas utöver de föreslagna: 

• Vedhuggning 
• Skräddartjänster (cirkulärt stöd) 
• Mögelsanering 
• Möbelrenovering (tapetserartjänster) 
• Utkörning av mat från livsmedelsaffär 
• Skadedjursbekämpning. 
• Bilvård (miljösmart) 
• Alla typer an rengöring bör omfattas som namnet antyder RUT, RENGÖRING, underhållstjänster 
• Alla typer an underhåll bör omfattas som namnet antyder RUT, Rengöring, UNDERHÅLLStjänster 

 
 
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.  
 
 
Med bästa småföretagarhälsningar 
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Ordförande, Företagarförbundet 
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