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Karlskrona kommuns yttrande över Rut-utredningens slutbetänkande, Rutavdrag för äldre, (SOU 2020:52)
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade betänkande på remiss och får
härmed avge följande synpunkter.
Utredningens beskriver en modell där personer som har fyllt 65 år vid
beskattningsårets ingång ska omfattas av det särskilda rutavdraget för
äldre. Sammanfattningsvis säger utredningen att det inte vore lämpligt att
införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte heller kommit
fram att det finns något uttalat behov av en sådan ordning. Samtidigt
säger man att det dock finns en viss efterfrågan på sådana tjänster som
utredningen föreslår och det kan därför finnas anledning att i ett eventuellt
lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde införas för
samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande
bestämmelser.
Samtidigt som utredningen presenterar en modell för rutavdrag för äldre
så säger man att det inte är lämpligt att införa en särskild ordning för
rutavdrag för äldre. Således är det högst oklart vad som är utredningens
förslag.
Karlskrona kommun inser också att ett rättviseproblem möjligtvis kan
uppkomma när personer som är exempelvis 59 år har svårigheter i sin
livsföring som gör deras (och deras anhörigas) livssituation lika besvärlig
som någon som är 67 år. Att då avgränsa en möjlighet till den sorts
avlastning som förslaget innebär till en viss ålder kan möjligtvis upplevas
som diskriminerande. Frågan är dock om samhället har råd att utvidga
förslaget till alla grupper.
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Det finns dock vissa positiva delar i modellen med rutavdrag för äldre, då
det skapar möjligheter att bryta ensamhet och isolering for de som ännu
inte är i behov av kommunens tjänster. Det öppnar upp för att den
enskilde ska kunna köpa in fler typer av tjänster än vad som omfattas av
rutavdraget idag, vilket kan skapa ett mervärde
i vardagen. En positiv bieffekt är att det även kan bidra till att skapa nya
företag och arbetstillfällen.
Samtidigt ska socialtjänsten svara för bl a hemtjänst till de personer som
behöver det för att uppnå en skälig levnadsnivå, och som inte kan
tillgodose sina behov på andra sätt. Genom socialtjänstlagen ges enskilda
i Sverige samma möjligheter till olika sorters bistånd, även om det finns
vissa särskilda bestämmelser avseende äldre. Noterbart är att
utredningens förslag innebär att rutavdrag inte kan ges för arbete för vilket
bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnas från staten, en kommun eller
en region.
Karlskrona kommun anser att vad det gäller indelningen i begreppet äldre
bör inte en given åldersgräns anges utan istället knytas till förslagsvis
åldersgränsen för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd,
som för närvarande är 65 år och föreslås höjas till 66 år 2023 och till 67 år
2026. Rutavdraget för äldre skulle således på detta sätt följa
pensionsålderns utveckling och vara ett stöd till främst personer med de
lägsta pensionerna.
Karlskrona kommun förutsätter att det minskade skatteunderlag som blir
följden av den höjda gränsen för rutavdrag, kompenseras genom
motsvarande höjning av det generella statsbidraget, i enlighet med
gällande finansieringsprinciper.

