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Socialnämnden 2021-01-27 

Remissvar Rutavdrag för äldre 

Ärende 

Danderyds kommun är remissinstans gällande slutbetänkandet av RUT-

utredningen SOU 2020:52 Rutavdrag för äldre. 

 

Sammanfattning 

Remissvaret från Danderyds kommun  

- Föreslagen lydelse 67 kap 13 a § 

ser positivt på utredningens förslag att komplettera rutavdraget med 

tjänster som enbart äldre personer har rätt till  

- Utredningens redogörelse 15.2  

delar inte helt utredningens förslag att ett utvidgat rutavdrag skulle 

behöva innefatta samtliga enskilda utan vill peka på att det är tjänster 

som har stor betydelse för äldres möjlighet att bo kvar i ordinärt 

boende. 

- Utredningens redogörelse 15.2 och 16.6.2 

instämmer inte att utvidgningen skulle innebära en otydlighet i var 

gränserna för kommunens ansvar för äldre går och att kommunerna 

erbjuder denna typ av tjänster  

 

Socialkontorets förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2020/0164  

daterat 2021-01-12 och överlämna det till Finansdepartementet som svar på 

remiss gällande slutbetänkandet av RUT-utredningen SOU 2020:52 

Rutavdrag för äldre.  

 

Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
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Socialkontorets yttrande 

 

Skäl för att kommunen ser positivt på utredningens förslag 

Tjänsterna för äldre som förslås ingå i utvidgningen av RUT är sällskap, 

matlagning, bakning, rastning och passning av sällskapsdjur samt tillsyn av 

bostad och trädgårdsskötsel (Föreslagen lydelse 67 kap 13 a §). Danderyds 

kommun ser positivt på att fler äldre kan få råd att köpa tjänster som främjar 

självständighet, motverkar ensamhet och därigenom skjuter fram den dagen 

de måste ansöka om bistånd för att uppnå sin skäliga levnadsnivå.  

Utvidgningen av RUT enligt förslaget passar målgruppen allt friskare äldre 

som blir allt fler och är aktiva i allt äldre åldrar. Detta är en grupp som också 

vill bli allt självständigare till en rimlig ekonomisk kostnad där de inte 

endast är utlämnade till marknadens prissättning eller hänvisade till 

kommunens bedömning av skälig levnadsnivå.  

 

Skäl till att Danderyds kommun inte helt delar utredningens förslag som tas 

upp i 15.2 och 16.6.2   

15.2  

Utredningen tar upp i sin sammanfattning och i 15.2 att det inte finns ett 

stöd för att äldre skulle ha ett annat behov än yngre av tjänsterna i förslaget. 

Erfarenheter i kommunen är att det händer att denna typ av tjänster 

efterfrågas från äldre i ansökningar och muntliga förfrågningar om 

hemtjänst och de får avslag på grund av att behovet inte anses vara 

tillräckligt för att ingå i kommunens ansvar inom socialtjänstlagens ramar. 

Det är ytterst sällan som någon yngre än 65 år ansöker hos kommunen om 

tjänsterna i det utvidgade förslaget. Att möta olika behov hos olika 

målgrupper strider inte mot principer om likabehandling. 

16.6.2  

Danderyds kommun instämmer inte i att utvidgningen av RUT skulle 

innebära en otydlighet i var gränserna för kommunens ansvar för äldre går 

med hänvisning till fixartjänst, fallprevention och flexibel 

biståndshandläggning. Dessa tre kommunala tjänster innefattar färre och 

tidsmässigt mindre omfattande tjänster än de föreslagna tjänsterna i RUT-

avdraget. Utredningens pekar på en det finns en risk att kommunerna skulle 

hänvisa till RUT för äldre för att på så sätt minska sitt ansvar. RUT-
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utredningens förslag på tjänster ingår generellt inte i begreppet skälig 

levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen, rättsfall och riktlinjer visar detta 

tydligt. Kommunen menar istället att de föreslagna RUT-tjänsterna är ett bra 

komplement till det kommunala ansvaret.  

 

Skäl till att Danderyds kommun inte helt delar det som tas upp i RUT-

utredningens sammanfattning 

Utredningen pekar på att förslagen endast skulle medföra en svagt positiv 

effekt för äldre och anhöriga samt en försumbar effekt på 

samhällsekonomin. Kommunen vill framhålla att det istället finns en 

möjlighet just en utvidgning av tjänster för äldre skulle kunna medföra ett 

ökat intresse hos äldre för dessa RUT-tjänster. 

Samhället har förändrats och i rättstolkningar av dagens socialtjänstlag 

riktas fokus mer och mer på att kunna möta behoven hos de mest sjuka 

äldre, förebygga ensamhet och isolering, avlasta deras anhöriga och ge en 

säker utskrivning från slutenvården samt minska återinskrivningar. Det är 

också där fokus behöver ligga för att resurserna ska räcka till när den äldre 

generationen stadigt ökar enligt befolkningsprognoserna. Detta i sig bidrar 

till att intresset för RUT-tjänster förväntas öka för den ökande andel äldre 

som är friska långt upp i åren för att de kan bo kvar i ordinärt boende med 

en hög livskvalitet långt upp i åren. 

 

Sammanfattning av synpunkter från Danderyds kommun 

Sammanfattningsvis ser Danderyds kommun positivt på lagförslaget om en 

utvidgning av RUT för äldre. Förslaget främjar självständighet och ett aktivt 

liv för en äldre målgrupp som inte ännu önskar eller har behov av att vända 

sig till kommunen för stöd. 

 

 

 

 

Britt-Marie Ekström    

Socialdirektör    

 
 

 

Handlingar i ärendet 

Remissmissiv 

 
Expedieras: 

Finansdepartementet 
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