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SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att rutavdraget ska utökas till ett antal
nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för rut- och rotavdraget ska höjas till
75 000 kronor, varav 25 000 kronor reserveras för rutavdraget.
Utredningens förslag till förenklad administration genom föreslagna
schablonavdrag är rimlig eftersom det utöver minskad byråkrati dessutom blir
lättare att förstå och hantera för användarna.
SPF Seniorerna föreslår att i sådana fall där kommunerna inte sköter bortforsling
av grovavfall och trädgårdsavfall ska dessa tjänster kunna inkluderas i rutavdraget.
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SPF Seniorerna genomförde i slutet av oktober 2019 en enkätundersökning bland
ett slumpmässigt urval av SPF Seniorernas medlemmar. Resultatet visar att bland
de som utnyttjat rutavdrag har detta skett främst inom städning, trädgårdstjänster
och flyttjänster. Dessutom visar det att intresset att utnyttja ruttjänster ökar vid
högre ålder. Ju starkare ekonomi hushållen har och ju högre ålder man har desto
mer benägen är man att nyttja ruttjänster.
En generellt förbättrad ekonomi för seniorer skulle positivt påverka utnyttjandet
av ruttjänster.
Mot bakgrund av genomförd undersökning och erfarenhet från våra medlemmar
ser SPF Seniorerna positivt på utredningens förslag och bedömningar.
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6.7.1 Vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att rutavdraget ska utvidgas med en
tjänst som avser tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, och att
avdraget även ska omfatta torkning och annan efterbehandling samt mindre
reparationer av kläder och hemtextilier.
SPF Seniorerna delar bedömningen att kemtvätt och mattvätt inte bör inkluderas i
rutavdragssystemet.
SPF Seniorerna delar utredningens syn på tvätt vid tvättinrättning. Utvecklingen
beträffande såväl kläders och hemtextiliers material som tvättprocesser går snabbt
och kan komma att påverka möjligheten att sköta klädvård i hemmet på samma
sätt som i nuläget.
6.7.3 Underlag för rutavdraget – en schablonberäknad arbetskostnad
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att arbetskostnaden ska beräknas
enligt schablon så som föreslås.
SPF Seniorerna anser att lagstiftaren så långt möjligt ska eftersträva enkelhet och
minskad administration.
7 Möblering
SPF Seniorerna menar att behovet av rutavdrag vid flytt av bohag och annat
lösöre mellan bostäder, inom bostad till exempel mellan olika våningar eller rum
samt till och från magasinering ökar med stigande ålder. Hälsoskäl kan göra att
man måste disponera om den egna bostaden för att underlätta vård i hemmet
samt anpassa individens möjlighet att röra sig inom bostaden.
7.3 Utredningens överväganden och förslag
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att rutavdraget ska utvidgas med en
tjänst som avser möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör
till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål.
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att inredning och hemstajling inte
omfattas av möbleringstjänsten.







8 Transporttjänster
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning om transporttjänster och har inga
synpunkter på Skatteverkets kontrollmöjligheter.
Transporttjänster är ett omfattande område och tillgång till tjänster varierar stort i
landet. Förutsättningarna inom storstadsområden är helt annorlunda än på
landsorten, vilket påverkar utbudet och viljan att etablera verksamheter i enlighet
med rutavdragets egentliga syfte.
8.6 Utredningens överväganden och förslag
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att rutavdrag för transporttjänster
ska inriktas på transporter från bostaden och transporter av bohag eller annat
lösöre som hör till hushållet, samt att varutransporter till hushållet eller
persontransporter inte ska inkluderas i rutavdraget.
8.6.1 Bortforsling av hushållsavfall
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att bortforsling av grovavfall och
trädgårdsavfall faller inom kommunens ansvar.
SPF Seniorerna föreslår att i sådana fall där kommunerna inte sköter bortforsling
av grovavfall och trädgårdsavfall ska dessa tjänster kunna inkluderas i rutavdraget.
8.6.2 Bortforsling av bohag och annat lösöre i syfte att främja
återanvändning
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att rutavdraget ska utvidgas med en
transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden
till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning.
Försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning kan till
exempel vara auktioner, loppmarknader, andrahandsbutiker och liknande.
8.6.3 Transport av bohag till och från magasinering
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att rutavdraget ska utvidgas med en
transporttjänst som avser transport av bohag till och från utrymmen för magasinering
av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.
8.6.4 Underlaget för rutavdraget – en schablonberäknad arbetskostnad
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att arbetskostnaden ska beräknas
enligt schablon så som föreslås.





