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Remiss Rutavdrag för äldre / SOU 2020:52
Sammanfattning
I betänkande SOU 2020:52, rutavdrag för äldre redovisas utredarnas
slutsatser vad gäller att införa ett särskilt rutavdrag för äldre. Trollhättan stad
har utsetts till remissinstans.
Utredningen föreslår att rutavdraget utökas till tjänster som enbart äldre
personer har rätt till. Tjänsterna avser sällskap, matlagning, bakning samt
rastning och passning av husdjur. Därtill bör möjligheterna till rutavdrag
utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel.
Enligt nuvarande regler kan man få rutavdrag inte bara för arbete som är
hänförligt till det egna hushållet utan även för arbete som är hänförligt till
föräldrars hushåll. Detta föreslås utvidgas till andra närstående som t ex
syskon och mor-och farföräldrar.
Utökat rutavdrag för äldre är gynnsamt då det kan öka deras oberoende och
egenmakt. Det innebär sannolikt att insatser från hemtjänsten minskar.
Föreslagen konstruktion kan innebära svårigheter att genomföra kontroll av
att skattemedel går till det ändamål som de är avsatta till.
Utredarna anser att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för
rutavdrag för äldre.
Remissen har beretts av omsorgsnämnden 2020-12-11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2020-12-01,
Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2020-12-01.
Yrkanden
Remigiusz Bielinski (M) tillsammans med Sofia Lindholm (C) yrkar på att
förslaget att införa ett särskilt RUT-avdrag för äldre ska bifallas eftersom det
minskar skattegapet mellan grupperna äldre och arbetsföra. Samtidigt ökar
detta den individuella friheten och ger ökad möjlighet till kvarboende för
äldre.
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Forts KS § 30
Lasse Henriksen (SD) yrkar avslag till yttrandet.
Monica Hanson (S) yrkar enligt liggande förlag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utredarens förslag till
yttrande, att inte införa särskilt rutavdrag för äldre.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Remigiusz Bielinski med fleras yrkande,
och dels på Lasse Henriksens avslagsyrkande mot Monica Hansons yrkande
om liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utredarens förslag till
yttrande, att inte införa särskilt rutavdrag för äldre.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna samt Centerpartiet till förmån för
deras gemensamma yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Sverigedemokraterna till förmån för sitt eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Omsorgsförvaltningen
___
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