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Dnr Af-2019/00036949
Datum: 2019-02-15
Avsändarens referens: Fi2019/00124/S1

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Remissyttrande: Höjt tak för rutavdrag
Arbetsförmedlingen yttrar sig i de delar av förslaget som kan bedömas påverka
utvecklingen på arbetsmarknaden och som därmed direkt eller indirekt kan påverka
myndighetens verksamhetsmål.
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget att höja taket för RUT-avdrag till 50 000 kr
för personer under 65 år. Myndigheten har i tidigare remissyttranden framfört en
positiv inställning till RUT.1 En höjning av taket för RUT kan i viss utsträckning
förväntas stimulera sysselsättningen i de sektorer av ekonomin som underlättar
inträdet för individer med förhållandevis svag anknytning på arbetsmarknaden. Fler
arbetstillfällen till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden minskar därmed
risken för att dessa personer hamnar i långtidsarbetslöshet hos Arbetsförmedlingen.
Dessutom kan vissa av de tjänster som faller inom ramen för RUT förväntas bidra till
att minska svartarbetet i dessa sektorer av arbetsmarknaden.
Myndigheten har samtidigt påpekat att RUT är en skatterabatt med en varaktig
utformning som riktas mot vissa specifika verksamheter och som kan ha vissa mindre
önskvärda konsekvenser. På sikt riskerar permanenta subventioner att snedvrida
konkurrensen och bidra till en överkonsumtion av den subventionerande
varan/tjänsten på bekostnad av andra. Dessutom riskerar subventioner av permanent

Se Arbetsförmedlingens remissyttranden Förändringar i husavdraget (Dnr Af-2015/164922) och
Kompletteringar av RUT-avdraget (Dnr Af-2015/654575).
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slag vara en begränsande faktor för strukturomvandlingen i näringslivet och därmed
för den ekonomiska tillväxten.
På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar
överdirektör

Johnny Zetterberg

Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Maria Mindhammar. Ärendet har
föredragits av Johnny Zetterberg, enheten Utvärdering. I den slutliga
handläggningen av ärendet har direktören för Analysavdelningen Annika Sunden,
enhetschef Petra Nilsson och sektionschef Helena Persson deltagit.

