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Klimatkommunernas yttrande på promemorian
Ytterligare stimulanser på hyberområdet:
En ny skattereduktion för reparationer och
skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Fi2021/01820
Om förslaget
Promemorian föreslår att en ny skattereduktion för reparationsarbeten införs för privatpersoner.
Den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation och underhåll av
data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och
rådgivning i samband med sådant arbete samt reparation och underhåll av vitvaror utvidgas till att
även omfatta arbete som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad.
Även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar
inkluderas i den nya skattereduktionen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
(Namnet hyber är en sammansättning av de första bokstäverna i orden hyra, begagnat och
reparation.)

Klimatkommunernas synpunkter
Klimatkommunerna ställer sig positiva till förslaget som presenteras i promemorian. Breddningen till
att skatteavdraget ska gälla utanför bostaden gör troligtvis att mer kan repareras, vilket är positivt
både ur klimat- och resursperspektiv.
Vi är även positiva till de nya kategorier som föreslås omfattas av avdraget.
Vi vill dock göra följande medskick:
-

-

För att få effekt behövs flera och mer kraftfulla åtgärder. Denna åtgärd måste göras
tillsammans med andra åtgärder, varav det viktigaste är att EU-lagstiftningen styr mot
produkters ökade livslängd.
Genomförandet av skattelättnaden borde lanseras med en informationssatsning för att nå ut
både till konsumenter och till reparatörer om möjligheten att reparera. Kommunerna kan
vara behjälpliga i detta arbete.
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Om Klimatkommunerna
Klimatkommunerna är en förening med 39 kommuner och en region som medlemmar.
Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med högt satta klimat- och
energimål och ambitiösa åtgärder.
Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för
det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har
betydelse för arbetets resultat.
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