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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR
PÅ”RUTAVDRAG FÖR ÄLDRE SOU 2020:52”
Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående
betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor
som rör myndighetens verksamhetsområde.
Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens slutsatser om
jämställdhetsaspekterna, vilka förväntas få en marginell betydelse för
utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten samt att förslaget potentiellt
har en liten men positiv effekt på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Ojämlikhetsaspekten för ett rutavdrag, vilket gynnar grupper med högre
inkomster, är samtidigt en ojämställdhetsaspekt, eftersom äldre män
generellt har högre inkomster än äldre kvinnor i Sverige. Därav är
möjligheten i utgångsläget större för män att nyttja avdragsrätten.
Genom förslagen ges anhöriga utvidgade möjlighet att köpa rut-tjänster till
äldre närstående, vilket kan underlätta för de anhöriga som i dag har
svårigheter att få vardagen att gå ihop. Effekterna av förslagen antas dock
bli begränsade men ändå svagt positiva för både anhöriga och äldre.
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om en
utvidgning av kretsen anhörig som har rätt till rutavdrag när det gäller
tjänster för äldre.
Genom ålderskravet adresserar inte åtgärderna behovet av stöd till
närstående med anhöriga under 65 år. Närmare 30 procent omsorgsgivande
anhöriga, ger omsorg till en närstående under 65 år, vilka inte får tillgång
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till avdraget. Denna grupp har också ett behov av stöd för att hantera
livspusslet som borde adresseras genom åtgärder.
Jämställdhetsmyndigheten påpekar vikten av att vidta åtgärder för att
underlätta vardagspusslet för personer, i synnerhet kvinnor som utför fler
omsorgstimmar om äldre dagligen än vad män gör. För att uppnå ökad
jämställdhet är det viktigt att åtgärderna träffar en större grupp kvinnor och
inte enbart de som har ekonomiska möjligheter att utnyttja avdragsrätten.

För Jämställdhetsmyndigheten
…………………………………
Lena Ag
Generaldirektör
…….………………………………
Sara Andersson
Senior utredare

I ärendets slutliga handläggning har avdelningscheferna Peter Vikström,
Berit Järnberg, Jane Isaksson och den strategiske rådgivaren Maria Skalin
Alströmer deltagit.
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