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Remissvar: Rut-utredningens 
slutbetänkande ”Rutavdrag för äldre” 
 
Almega vill härmed lämna synpunkter på slutbetänkandet ”Rutavdrag för äldre”.  

Generella synpunkter 
Sverige står inför stora utmaningar. Den rådande pandemin har kostat stort mänskligt 
lidande och tusentals jobb. Vi, precis som övriga världen, behöver nu hitta fler lösningar för 
att skapa jobb och tillväxt. 
 
Alla reformer och idéer behövs för att skapa fler jobb. Rut-avdraget har en varit en mycket 
framgångsrik reform som skapat tusentals jobb till människor som tidigare stått utanför 
arbetsmarknaden. Enligt en rapport från HUI, Handelns Utredningsinstitut, har RUT-avdraget 
skapat drygt 13 000 arbetstillfällen till personer som tidigare var arbetslösa eller stod utanför 
arbetsmarknaden. Det är riktiga och viktiga jobb.   
 
En av de viktigaste positiva effekterna av RUT-avdraget är att hushållens medvetna köp av 
svarta tjänster har minskat, från 11 miljarder kronor 2005 till cirka 3 miljarder kronor förra 
året. Enligt en undersökning från Skatteverket har andelen som köpt någon tjänst svart 
minskat från 32 procent 2005 till 13 procent i fjol och de medvetna köpen av svarta tjänster 
har gått ned från 11 till cirka 3 miljarder kronor. Dessutom har andelen som vill köpa arbetet 
svart när de ska anlita någon för att arbeta i sitt hem sjunkit, från 37 procent 2005 till 9 
procent 2019.   
 
Precis som Almega skrev i vårt remissvar för delbetänkandet vill vi åter igen understryka vårt 
stöd till att höja taket till 75 000 kr. När taket för rut höjs över taket för rot öronmärks 25 000 
kr till rut-avdraget vilket gör stor skillnad för hemservicebranschen. När taket är lika för båda 
avdragen riskerar rutavdraget att helt ätas upp av rot-tjänster eftersom renoveringar tenderar 
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att bli dyra. Vi ställer oss därför särskilt positiva till denna förändring och skulle gärna se att 
50 000 öronmärktes för rut-avdraget då det har möjlighet att skapa ytterliga arbetstillfällen.  
 
Synpunkter på utredningens förslag 
Almega delar slutbetänkandets förslag att utvidga antalet tjänster som ingår i rut-avdraget. 
Enligt en undersökning vi gjort tillsammans med SPF Seniorerna finns det en efterfrågan på 
bland annat dessa tjänster eftersom många har ett behov av ytterligare avlastning i 
vardagen. Tjänsterna som utredningen föreslår är välavvägda och skulle i flera fall ytterligare 
förenkla gränsdragningsproblematiken som idag kan uppstå.  
 
Almega delar också utredarens ståndpunkter vad gäller att det lämpligaste vore att de 
föreslagna tjänsterna bör gälla samtliga som är berättigade till rut-avdrag och inte endast de 
över 65 år. Behoven av de föreslagna tjänsterna är inte avgränsade till att endast gälla 
seniorer utan även yngre personer skulle kunna få användning av ytterligare tjänster. Genom 
att göra rut-avdraget så brett som möjligt skapas också större tillväxtmöjligheter för rut-
företagen. Då kommer fler jobb att skapas, vilket naturligtvis vore mycket välkommet.  
 
Vi ställer oss också bakom förslaget att göra det möjligt för fler personer att köpa rut-tjänster 
till närstående. Framförallt är detta något som kan komma att gynna äldre kvinnor som inte 
sällan betalar en för liten andel skatt att de inte kan använda sig av rut-avdraget. Förslaget 
skulle gynna dem med sämre ekonomiska förutsättningar och göra att rut-avdraget kan 
komma fler till del.    
 
 
För Almega 
 
 
Andreas Åström, Näringspolitisk chef 
 
 
Evelina Kogsta, näringspolitisk expert 
 
 
Almega 
Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Våra 
medlemsföretag representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Våra 
medlemmar består av ca 11 000 företag med över 500 000 medarbetare. Almega är den 
största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 
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