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Yttrande angående – Remiss från 
Finansdepartementet - Rut-utredningens 
slutbetänkande ”Rut-avdrag för äldre” (SOU 
2020–52) 

Yttrandet 
Göteborgs stad har att yttra sig över en remiss från Finansdepartementet gällande 
rut-utredningens slutbetänkande ”Rut-avdrag för äldre” (SOU 2020-52).  
Med rutavdrag ges möjligheter att göra skatteavdrag på hushållsnära tjänster. 
Nyligen utvidgades och höjdes det redan befintliga rutavdraget. 
Avdragsmöjligheterna höjdes från 50 000 till 75 000 per år och utökades till nya 
tjänster, som att få sin bostad möblerad, tvätten lämnad till tvätteri och enklare 
tillsyn av en bostad, exempelvis genom att ta in post eller vattna blommor. Detta 
är pengar som omfördelas till rika hushåll från vår gemensamma välfärd.  
Vänsterpartiet vänder sig emot att dessa tjänster ska subventioneras genom våra 
gemensamma skattemedel.  
Nu vill regeringen utvidga rutavdraget ytterligare genom att införa ett så kallat 
”äldre-Rut”, det vill säga, nya tjänster riktade till äldre personer, som de kan göra 
skatteavdrag för. Detta trots att det inte ens finns någon efterfrågan på tjänsterna, 
vilket också utredningen konstaterar. Utredningen konstaterar till och med att det 
vore olämpligt att införa denna subvention.  
Vi delar utredningens bedömning att ett äldre-Rut leder till en urholkad välfärd. 
Äldreomsorg och välfärden är inte en handelsvara. Med en gemensamt finansierad 
välfärd och äldreomsorg kan också jämlikheten öka, något som socialtjänstlagen 
slår fast i portalparagrafen. Där står ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins 
och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet 
och jämlikhet i levnadsvillkor....” 
Med ett införande av äldre-RUT finns risk att det ger kommuner ökad legitimitet 
att frånsäga sig sitt ansvar när det kommer till de äldres livsvillkor. Idag finns 
kommuner där äldre hänvisas till att köpa privata tjänster, så att kommunens egen 
verksamhet kan göra nedskärningar till följd av brist på resurser. Detta leder till 
att den offentliga äldreomsorgen urholkas och ersätts med privata tjänster för den 
som har råd. Vidare förlorar vi den insyn och kontroll som idag finns i 
kommunens verksamhet, vilket öppnar upp för välfärdsföretag som ser äldre som 
en lukrativ bransch att tjäna pengar på.  
En utvidgning av ett särskilt rut-avdrag för äldre skulle bland annat kunna vara att 
man kan göra skatteavdrag för tjänster som sällskap, matlagning, hundrastning 
med mera. Detta är sådant som redan idag går att få beslut om vid behov efter ett 
myndighetsbeslut. Det blir också otydligt gällande gränsdragning vad som är den 
enskildes ansvar och var kommunens ansvar går. Med ett äldre-Rut 
skattesubventioneras alltså varje insats oavsett om den äldre har behov eller ej. De 
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som brukar säga sig vurma om skattemedel verkar ha missat att detta är ett slöseri 
av skattemedel utan dess like.   
Utredningen har kommit fram till att det vore olämpligt att införa ett särskilt rut-
avdrag för äldre. Vi instämmer i det. Förslaget om att införa äldre-RUT måste 
skrotas. Våra gemensamma resurser ska inte finansiera en satsning som leder till 
ytterligare ojämlikhet.  
Pandemin vi befinner oss i visar tydligt att det finns ett stort behov av att rusta upp 
äldreomsorgen, vilket kommer kräva stora resurser. Att utvidga det redan dyra 
rutavdraget till att omfatta ytterligare tjänster särskilt för äldre kommer stjäla dyra 
resurser från den redan så eftersatta äldreomsorgen. Det menar vi är orimligt med 
tanke på den situation som råder i äldreomsorgen med kronisk underbemanning. 
Vänsterpartiet vill att skattepengar ska gå till äldreomsorgen i stället för fler 
rutavdrag.  
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Yrkande angående SOU 2020:52, ”införande av RUT-
avdrag för äldre” 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av RUT-utredningens slutbetänkande ”Rutavdrag för äldre” 
(SOU2020:5), i enlighet med nedanstående text, översänds till Finansdepartementet. 

Yrkandet 
Det allmänna RUT-avdraget infördes 2007 av Alliansen. RUT-avdraget är en frihetsreform på 
många sätt, dels öppnar det upp för fler enkla jobb och kan få fler personer att komma i 
arbete. Dels underlättar det för många att få ihop vardagspusslet. Behovet av hjälp med olika 
tjänster i hemmet försvinner dock inte för att man går ner i arbetstid eller går i pension. Även 
om mer tid finns, kan orken eller förmågan att utföra vissa uppgifter bli mindre. Att då kunna 
få hjälp med olika sysslor kan vara ovärderligt för en bättre livskvalitet. Ett sätt att göra det på 
är att köpa in vissa tjänster och där är RUT-avdraget till stor nytta.  

Idag nyttjas RUT-avdraget främst av äldre personer.  Det kan antas att det därmed finns ett 
större behov i denna ålderskategori. De tjänster som utförs inom ramen för RUT är sådant 
som släktingar, vänner eller familj ofta hjälper till med. Det finns indikatorer på att fler tjänster 
skulle kunna innefattas av RUT-avdraget då behovet finns.  

Utredningen påvisar en del brister i införandet av RUT-avdraget. Det är viktigt att ha dessa 
aspekter i åtanke och lyssna in utredningens resultat. Det innebär dock inte att grundidén 
med ett äldre-RUT är dåligt. RUT-avdraget är en viktig reform som vi anser att fler borde 
kunna ta del av och en inriktning på vidgat avdrag för äldre är i grunden positivt. Efter denna 
utredning är det dock tydligt att det krävs mer arbete för att utforma ett äldre-RUT som 
verkligen ger önskad effekt. Vi delar uppfattningen om att utvecklingen av avdraget måste 
ske med eftertanke. Med utredningens slutsatser i eftertanke står vi fast i övertygelsen om att 
utvidgningen av RUT-avdraget är positivt i grunden. Vi ser dock att det i denna utredning 
finns utmaningar med hur det kan genomföras på allra bästa sätt. 
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Remiss från Finansdepartementet – Rut-
utredningens slutbetänkande ”Rutavdrag för 
äldre” (SOU 2020:52)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av Rut-utredningens slutbetänkande ”Rutavdrag för äldre” 
(SOU 2020:5), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet översände 2020-10-12 remissen Rut-utredningens slutbetänkande 
”Rut-avdrag för äldre” (SOU 2020:52) för synpunkter. Yttrandet ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast 2021-01-22. 

Det finns i dag möjlighet att få rutavdrag för mycket av det arbete som utförs i ett hushåll. 
Frågan är om det finns ytterligare hushållstjänster som i dag inte omfattas av rutavdrag 
som äldre personer skulle kunna vara intresserade av att köpa om dessa skulle ge rätt till 
rutavdrag. Vad utredningen erfar finns endast mycket knapp information om detta. 
Rutavdrag används generellt sett mer bland personer med högre inkomster. Personer med 
högre inkomster har större konsumtionsutrymme och mer skatt att reducera. 

Utredningen gör den sammantagna bedömningen att det inte vore lämpligt att införa ett 
särskilt rutavdrag för äldre. Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning främst 
utifrån att utredningen visar att det inte finns något uttalat behov av en särskild ordning 
för rutavdrag för äldre personer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nuvarande rutavdrag ges genom skattereduktion, vilket innebär att den som har utgifter 
för hushållsarbete kan få en minskning av skatten med hälften av arbetskostnaden, upp till 
ett tak på 50 000 kronor per person och beskattningsår. Underlag för rutavdraget är 
arbetskostnader, inklusive mervärdesskatt. 

Med arbetskostnad avses vad utföraren debiterar köparen för arbetet. I kostnaden för 
arbete ingår således också utförarens vinstkostnadspålägg för själva arbetet. Material, 
utrustning och resor räknas inte in. 

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd syftar till att ge en grundtrygghet 
och en skälig levnadsnivå för de som haft liten eller ingen arbetsinkomst fram till 
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pensionen. Enligt inkomstskattelagen görs skattereduktion för sjöinkomst, allmän 
pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning och underskott av kapital 
innan skattereduktionen för rut- och rotarbete.  Finns det ingen skatt kvar att reducera när 
det är rutavdragets tur i ordningen kan den enskilde inte tillgodogöra sig en 
skattereduktion för ruttjänster. Även om den enskilde har viss skatt på förvärvsinkomsten 
finns skattereduktioner som reducerar den skatten innan skatteavdrag för rutavdrag görs. 

Äldre personer använder rutavdraget i relativt stor utsträckning, men köper ruttjänster till 
generellt sett mindre belopp. De äldre rutköparna stod för 30 procent av det totala 
rutbeloppet 2018. Rutavdraget är vanligare bland samtliga äldre åldersgrupper än för 
gruppen yngre personer 20–54 år och andelen som använder rutavdraget ökar med ålder 
och är som störst i gruppen 85–89 år för att sedan minska. Att andelen minskar i gruppen 
90–95 år har antagligen att göra med att många i de äldsta åldersgrupperna flyttar till 
särskilt boende. Andelen kvinnor som använder rutavdraget är högre än andelen män för 
samtliga redovisade åldersgrupper, förutom för de som är 95 år och äldre.  

Då det är svårt att se tydliga positiva effekter på samhällsekonomin finns en risk att en 
utvidgning leder till obalans mellan statens inkomster och utgifter. Utredningens förslag 
kan leda till ett förändrat relativpris mellan varor och tjänster. Skillnaden mellan 
utförarens timpris och köparens timlön kommer att vara relativt liten för personer med 
låga inkomster. Förslaget kan även leda till att tjänster som redan köps på en privat 
marknad subventioneras. Kostnaderna för ett rutavdrag för äldre kan därmed komma att 
överstiga de intäkter som tjänsten genererar i form av mervärdesskatt, inkomstskatt och 
sociala avgifter. 

Även om förslaget skulle gå igenom så är de ekonomiska konsekvenserna för staden 
försumbara.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Äldres behov av vardaglig hjälp tillgodoses av olika omsorgsgivare som äldreomsorgen, 
offentlig vård, anhöriga, frivilligorganisationer och privata tjänsteföretag.                           
Rutavdrag används generellt sett mer bland personer med högre inkomster. Personer med 
högre inkomster har större konsumtionsutrymme och mer skatt att reducera. Ruttjänster 
kommer antagligen lite längre ned på prioriteringslistan för många med ett mindre 
konsumtionsutrymme.  

De flesta personer som nyligen gått i pension har att se fram mot 15–20 friska år, som 
många fyller med ”fritid” – som resor, trädgårdsarbete och att passa barnbarn. Men 
skillnaderna i förutsättningar är stora, vad gäller ekonomi, familj och hälsosituation. 
Många olika faktorer styr, som kön, social klass, livsstil och etnicitet. Den ekonomiska 
situationen påverkar livsstilen och till viss del livskvaliteten även om också andra 
faktorer, inte minst hälsa, spelar roll för den senare. Med god ekonomi har äldre större 
möjligheter att välja boendeformer, resa och göra egna val.  

Variationen inom äldregruppen är stor vad gäller ålder, inkomst och hälsa och man kan 
därför förvänta sig att olika grupper av äldre har olika möjligheter att leva sitt liv. Det 
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finns en risk att en utvidgning av rutavdraget ger en större nytta för höginkomsttagare 
jämfört med låginkomsttagare och det finns risk för ökad socioekonomisk ojämlikhet, när 
äldre med högre inkomster kan betala för tjänster som leder till bättre hälsa och ökat 
välbefinnande, medan äldre med låga inkomster inte kan det.  

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för äldreomsorgen. Den 
nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, som finns inskriven i lagen sedan 2011, 
beskriver att kommunernas omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande, samt att äldreomsorgen bör värna och respektera den 
äldre personens rätt till delaktighet. Socialtjänstens stöd och hjälp kan vara av olika slag 
med såväl individuella insatser som utgår från den äldres behov, som generellt utformade 
insatser som inte kräver biståndsbedömning.                  

Framför allt barn som anhöriga, har en betydande roll när det gäller att hjälpa och bistå 
äldre i vardagen och anhörigas insatser har ökat under flera år. Det är cirka 1,3 miljoner 
personer som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Oavsett vem som är 
anhörig till den äldre så är påverkan av olika grad beroende på funktionsnedsättningar och 
vilka insatser som den äldre behöver.  

Samverkan 
Information i CSG 2020-12-17. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av slutbetänkandet 
2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Finansdepartementet översände 2020-10-12 remissen Rut-utredningens slutbetänkande 
”Rut-avdrag för äldre” (SOU 2020:52) för synpunkter. Yttrandet ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast 2021-01-22. 

Beskrivning av ärendet 
Beredning av ärendet 
Med anledning av den korta svarstiden på remissen har ärendet det har inte har funnits 
tillräcklig tid för remittering och nämndbehandling. Ärendet har beretts av 
stadsledningskontoret. Information om remissen har getts till Göteborgs Stads 
pensionärsråd samt i kommunstyrelsens äldreberedning. 

Bakgrund 
Rutavdraget trädde i kraft 1 juli 2007. Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka 
marknadsproduktionen av arbete som hushållen utför själva, att hushållen ska köpa fler 
hushållstjänster på marknaden och i utbyte utöka sitt marknadsarbete. Fler 
korttidsutbildade ska kunna komma in på arbetsmarknaden och att kvinnor och män ska 
kunna kombinera familje- och arbetsliv på lika villkor. 

Nuvarande rutavdrag lämnas för hushållsarbete som städ- eller annat rengöringsarbete, 
klädvård, snöskottning, viss trädgårdsskötsel, barnpassning, omsorg och tillsyn, 
flyttjänster, fiber- och IT-tjänster och reparation av vitvaror. De tjänster som används av 
äldre är städning, samt omsorg och tillsyn. Omsorgs- och tillsynstjänsten togs in i 
rutavdragssystemet eftersom anhörigvården hade ökat kraftigt. 

Rutavdraget ges som en skattereduktion, där den som har utgifter för hushållsarbete kan 
få en minskning av skatten med hälften av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per 
person och beskattningsår. Man ska vara minst 18 år för att få rutavdrag. Avdraget kan 
också ges för hushållsarbete i bostad utanför Sverige men inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och för hushållsarbete som utförts i en förälders hushåll om föräldern 
är bosatt i Sverige. 

Dagens ruttjänster 
Enligt 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:12279) lämnas idag rutavdrag för: 

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som sker i 
bostaden. 

2. Vård av kläder och hemtextilier när det sker i bostaden. 
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden. 
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning och 

borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning 
till bostaden. 

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innebär hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande. 

6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som 
utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, 
bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden 

7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i 
samband med flytt mellan bostäder. 
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8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data och 
informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning 
och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet, handledningen och 
rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden. 

9. Reparation och underhåll av vitvaror som sker i bostaden. 
 
Relativt få äldre personer hade beskattningsbara förvärvsinkomster om 400 000 kronor 
eller mer 2018. Bland de yngre beräknades andelen med dessa inkomster till nästan 30 
procent 2018, medan samma andel bland de äldre uppgick till knappt 10 procent. För 
personer som inte har någon beskattningsbar förvärvsinkomst ser det lite annorlunda ut. 
Denna grupp består av personer som gör rutavdrag på inbetald kapitalskatt eller 
fastighetsavgift. Endast en liten andel av dem gör rutavdrag, knappt 1 procent av de yngre 
och knappt 2 procent av de äldre.  

Relativt få personer köper ruttjänster för så stora belopp att de kommer upp i taket för det 
nuvarande rutavdraget på 50 000 kronor. Majoriteten av de äldre rutanvändarna, 
74 procent, gör rutavdrag för högst 5 000 kronor. Andelen timmar som köpts av kvinnor 
är knappt 60 procent för både äldre och för samtliga köpare. Det förefaller vara främst 
städtjänster, omsorgstjänster, klädvård som kvinnor köper i större utsträckning än män, 
medan män står för majoriteten av timmarna när det kommer till it-tjänster och reparation 
av vitvaror. 

Rut-utredningens slutbetänkande ”Rut-avdrag för äldre” (SOU 2020:52) 
Utredningen ska enligt kommittédirektivet Utvidgningar av rutavdraget (dir. 2019:26) 
utreda utvidgningar av rutavdraget. Utredningen ska bland annat: 

• föreslå hur rutavdraget kan utökas med fler tjänster i form av 
tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och 
bortforslingstjänster samt trygghetstjänster, 

• föreslå en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor, 
• föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer, och 

lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredaren ska beräkna och redovisa offentligfinansiella och samhällsekonomiska 
konsekvenser av förslagen inklusive effekter för berörda myndigheter, den ekonomiska 
jämlikheten liksom konsekvenserna i övrigt av eventuella förslag i enlighet med 14–15 a 
§§ kommittéförordningen (1998:1474). 

Enligt tilläggsdirektiv till Rut-utredningen (dir. 2019:100) ska uppdraget i de delar som 
avser en utökning av antalet tjänster i rutavdragssystemet och en höjning av taket för 
rutavdraget redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2020. Utredningen ska 
redovisa det slutliga uppdraget avseende en särskild ordning för rutavdrag för äldre 
personer senast den 1 september 2020. Utredningsarbetet inleddes i juli 2019.  

De förslag till utvidgning av ruttjänster för äldre som utredningen lagt fram föreslår 
utredningen inte ska genomföras. 

Delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 
Utredningen har i delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 
(SOU 2020:5) föreslagit hur rutavdraget kan utvidgas med fler tjänster. Regeringen har 
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gått vidare med utredningens förslag genom lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt 
tak för rutavdraget, som beslutades 13 augusti 2020. 

Enligt förslaget ska följande arbeten föras in i 67 kap 13 § inkomstskattelagen och således 
omfattas av rutavdrag. 

– Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt 
montering och demontering av sådana föremål, när arbetet utförs i eller i nära anslutning 
till bostaden. 

– Enklare tillsyn av bostaden när tillsynen utförs i eller i nära anslutning till bostaden. 

– Vattentvätt och vård av kläder och hemtextilier i samband med sådan tvätt vid en 
tvättinrättning samt hämtning och lämning av sådant tvättgods till och från 
tvättinrättningen, om det ingår i tjänsten. 

– Transport av bohag och annat lösöre från bostaden till en försäljningsverksamhet som 
bedrivs i syfte att främja återanvändning. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.  

Ansvar för äldreomsorgen 
I socialtjänstlagen anges inte vid vilken ålder en person är att anse som äldre men i 
socialtjänstens praktiska verksamhet blir insatser i de flesta sammanhang aktuella för 
personer som är 65 år eller äldre. Ansvaret för att alla som bor eller vistas i en kommun 
får det stöd och den hjälp de behöver vilar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ytterst på kommunen som har ett särskilt ansvar för äldreomsorgen. Det finns stora 
variationer mellan kommunerna hur insatser organiseras och vad som erbjuds.  

Socialtjänstlagen definierar inte alla insatser som kommunerna ska tillhandahålla utan 
anger ramar för vad insatserna ska leda till och kommunerna har viss frihet att utforma 
äldreomsorgen. Kommunernas biståndshandläggare har ofta stor frihet att inom 
socialtjänstlagens ram och lokalt beslutade riktlinjer att göra professionella bedömningar 
av den äldre personens behov, samt att fatta beslut om hur de kan tillgodoses.  

En enskild kan inte heller nekas insatser med hänvisning till att det går att få behovet 
tillgodosett genom att tjänsterna kan köpas på den privata marknaden.  

Socialtjänstens stöd och hjälp kan såväl vara allmänt inriktade insatser som inte 
förutsätter biståndsprövning som individuellt inriktade insatser direkt anpassade till den 
enskilde individens behov.  

I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019 redogörs för 
fördelningen av olika typer av hemtjänstinsatser för personer 80 år och äldre utifrån 
utvecklingen av olika insatser inom hemtjänst. Mellan 2010 och 2018 har andelen 
personer med enbart service har minskat, samtidigt som det skett en liten förskjutning 
mot personlig omvårdnad. Detta säger inte något om behoven hos åldersgruppen, utan 
beskriver en utveckling där allt fler får behov tillgodosedda i ordinärt boende. Den 
minskade andelen med enbart service kan möjligen förklaras av att allt fler använder 
ruttjänster, får hjälpen via anhöriga eller väljer att inte ansöka om hjälp, alternativt får 
avslag när det handlar om små och tidiga insatser.  
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Stöd till anhöriga 
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som tydliggör att 
socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre, sjuk 
person eller en person med funktionsnedsättning. Stödet som kommunen ger till anhöriga 
kan se väldigt olika ut. De mest utbredda formerna av anhörigstöd är insatser vars syfte är 
att avlösa anhöriga, som korttidsvård, korttidsboende, dagvård, dagverksamhet samt 
avlösning i hemmet.  

Kommunala servicetjänster för äldre enligt befogenhetslagen 
Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den så kallade befogenhetslagen, 
innehåller kompetensutvidgande regler som ger kommunerna ökade möjligheter att 
tillhandahålla servicetjänster utan någon individuell behovsprövning till samtliga 
kommunmedlemmar som fyllt 68 år. Det avser tjänster som är avsedda att förebygga 
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Den tjänst som 
flest kommuner tillhandahållit med stöd av befogenhetslagen är ”fixartjänst”, som innebär 
praktisk hjälp i hemmet med arbete som är förknippat med fallprevention..    

Insatser enligt LSS 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en 
rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde har rätt till om den enskilde 
tillhör lagens personkrets. Insatser som kan beviljas enligt LSS är bland annat personlig 
assistans och ledsagarservice.  

Kommuners rätt att ta ut avgifter 
Kommunerna har i flera fall rätt att inom ramen för sin kompetensenliga verksamhet ta ut 
avgifter för tjänster som tillhandahålls och avgör själva om de vill skattefinansiera en viss 
verksamhet helt eller delvis. Vid avgiftsuttag gäller som huvudregel 
självkostnadsprincipen, dvs. avgiftsuttaget inom verksamheten får inte väsentligen 
överstiga kommunens kostnader för verksamheten. 

Avgifter enligt socialtjänstlagen 
Kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland 
annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett 
hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social 
tjänst. Innan kommunen får ta ut en avgift för insatser ska den enskilde tillförsäkras 
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader och för faktisk 
boendekostnad. I lagen anges ett lägsta belopp (s.k. minimibelopp) som den enskilde som 
betalar avgift ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel.  

Avgifter enligt andra bestämmelser 
När det gäller servicetjänster enligt befogenhetslagen har kommuner rätt, men ingen 
skyldighet, att ta ut avgifter för tjänsterna. Avgifterna ska vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnad.  

Lagen om valfrihetssystem - LOV 
Privata, men inte offentliga utförare av hemtjänst kan också välja att erbjuda sina kunder 
så kallade tilläggstjänster, som den enskilde själv beställa direkt av och betala till 
utföraren och här kan rutavdrag bli aktuellt.  
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Anhörigas och civilsamhällets roll  
Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre och behöver olika former av stöd och 
omsorg. Det är också för många en naturlig del av livet och ett sätt att vara nära och 
hjälpa sina anhöriga. Den informella omsorg som utförs av anhöriga kvinnor och män är 
omfattande. Med anhörig avses den person som inom familje- eller släktkretsen hjälper en 
annan. Ibland förekommer också att grannar och vänner antar ”funktionen” som anhörig. 

Merparten av anhörigas hjälpinsatser är oavlönade och förhållandevis okända och kan 
vara av olika slag.  

Ökande medellivslängd och förändrad åldersfördelning 
För män i Sverige är medellivslängden närmare 81 år och för kvinnor är den drygt 84 år. 
Personer som är 65 år kan förvänta sig att leva något mer än 20 år, och de flesta av dessa 
år med god hälsa och utan funktionsnedsättning. 

På grund av ökad medellivslängd och lägre barnafödande är åldersfördelningen sådan att 
en allt större andel tillhör den äldre delen av befolkningen och trenden förväntas fortsätta. 
Samtidigt med ökad medellivslängd ökar även hälsan bland äldre som i dag kan se fram 
emot fler år med god hälsa och utan funktionshinder än tidigare. Åren med nedsatt hälsa 
har förskjutits framåt i tiden, vilket påverkar livskvaliteten under de sista åren.Ålder och 
livssituation är starkt förknippat med valet av boende. Bättre hälsa och funktionsförmåga 
ökar möjligheterna att bo kvar i eget boende längre upp i åldrarna och det är vanligare nu 
än tidigare att fler personer i högre åldrar bor kvar i hemmet. 

Ökande medellivslängd leder till lägre inkomstgrundande pensioner givet en oförändrad 
pensionsålder genom att de intjänade pensionsrätterna ska betalas ut under en längre tid. 
Ett längre arbetsliv leder till en högre pension för de allra flesta. 

Principiella överväganden i utredningen 
Äldre personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete och att rutavdrag är vanligare 
bland äldre än bland yngre.  

Enbart det förhållandet att äldre personer i större utsträckning än yngre gör rutavdrag 
behöver inte leda till slutsatsen att rutavdraget bör utvidgas. Det kan vara så att det enbart 
avspeglar att det finns större efterfrågan på ruttjänster hos äldre och att detta slår igenom 
på användningen utan att det för den skull indikerar att det finns en större efterfrågan på 
eller ett större behov av fler och andra ruttjänster bland äldre än vad som finns bland 
befolkningen i övrigt. 

Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka marknadsproduktionen av arbeten som 
hushållen utför själva och därmed öka graden av specialisering i ekonomin, dvs. att 
hushållen ska köpa flera hushållstjänster på marknaden och i utbyte öka sitt 
marknadsarbete. 

Effekten uppnås inte i samma utsträckning när äldre personer använder rutavdraget 
eftersom flertalet äldre antas ha slutat att förvärvsarbeta. Det är inte självklart hur och om 
detta övergripande motiv för rutavdraget kan appliceras på ett utvidgat rutavdrag för 
äldre. 

Frågan om äldre människors behov av tjänster i anslutning till hemmet är en 
mångfacetterad fråga och i många fall individberoende utan entydiga samband med en 
specifik ålder.     
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Kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) vad gäller äldre personers 
behov blir i det perspektivet av central betydelse och det ankommer också på utredningen 
att, vid såväl analys som utformning av förslagen, beakta de möjligheter som redan står 
till buds för äldre i form av offentligfinansierade insatser och tjänster som kommunerna är 
ålagda eller har möjlighet att erbjuda.  

Insatserna, som man har behov av för att nå en skälig levnadsnivå, kan bestå av olika 
hemtjänstinsatser, som städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, 
tillredning av måltider och distribution av färdiglagad mat. Kommunerna ska tillgodose 
att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. På senare tid har det införts 
möjligheter för kommunerna att erbjuda hemtjänst utan behovsprövning, förutsatt att 
personen i fråga uppnått en viss ålder. Det ger kommunerna en möjlighet att erbjuda 
hemtjänst utöver vad som anses vara en skälig levnadsnivå, även om detta inte är avsikten 
med bestämmelsen. Med dessa möjligheter för kommunerna kvarstår frågan vilka behov 
ett särskilt rutavdrag för äldre ska svara upp mot. 

Det finns en överlappning mellan kommunernas ansvar för äldre personer och rätten till 
rutavdrag på så sätt att samma slag av tjänst kan köpas med rutavdrag eller erhållas av 
kommunen inom ramen för hemtjänst. Inte för att rutavdraget är inriktat på äldre personer 
utan som en konsekvens av att rutavdraget är tillgängligt för i princip alla. Den 
principiella inriktningen på rutavdraget är att kommunerna ska tillförsäkra den enskilde 
en skälig levnadsnivå medan rutavdraget kan användas för att täcka ett ”behov” 
därutöver. Utredningen har inte funnit några skäl att föreslå någon annan utgångspunkt i 
fråga om ett särskilt rutavdrag för äldre. Ett särskilt rutavdrag för äldre bör inriktas på 
efterfrågade tjänster som kommunerna normalt inte tillhandhåller äldre inom sin 
hemtjänstverksamhet och som inte heller omfattas av nuvarande rutavdrag eller på 
tjänster där det ändå finns skäl för att ha en ruttjänst som alternativ till den tjänst 
kommunen tillhandahåller. Den grupp av äldre där ett rutavdrag med denna inriktning kan 
antas få störst betydelse är de som befinner sig i den s.k. tredje åldern, dvs. den tid i livet 
då man har möjlighet att vara pensionär men man ännu inte har behov av hjälp för att 
klara sina grundläggande behov. 

Ett särskilt rutavdrag för äldre bör dock enligt utredningens uppfattning varken syfta till 
eller utformas för att täcka behov som kan uppstå till följd av eventuella 
tillkortakommanden i den kommunala hemtjänstverksamheten.  

Hur bör ett rutavdrag för äldre utformas? 
Ett rutavdrag för äldre, liksom det allmänna rutavdraget, leder till en ökad grad av 
specialisering i samhället. Rutavdraget kan frigöra tid för anhöriga som kan användas till 
ökat marknadsarbete. 
Om man ser till den äldre personen mer specifikt indikerar undersökningar att äldre 
personer sannolikt upplever minskad förmåga att utföra vissa hushållstjänster eftersom 
rörlighet, syn och hörsel försämras med åren. Många äldre förväntas köpa tjänsten av 
någon som kan utföra den med högre produktivitet, vilket frigör tid. Den frigjorda tiden 
kan för äldre som förvärvsarbetar potentiellt leda till ökat marknadsarbete. Det stora 
flertalet äldre personer antas dock ha slutat att förvärvsarbeta, varför någon egentlig 
ökning av marknadsarbete inte kan förväntas.  
Att ta hand om barnbarn eller att på andra sätt hjälpa sina barn med livspusslet skulle i sin 
tur öka möjligheterna för barnen att ägna mer tid åt marknadsarbete. Mindre hemarbete 
med städning, olika arbeten i trädgården och dylikt kan även minska risken för olyckor. 
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Dessa är exempel på vinster för samhället även om de inte kommer av ökat 
marknadsarbete bland äldre köpare.  
Meningarna går ofta isär om överlappningen mellan rutavdraget och kommunal 
hemtjänstverksamhet är något positivt eller negativt. Vissa anser att det är positivt att 
enskilda genom rutavdraget ges ökad valfrihet att köpa tjänster som de efterfrågar. Om 
äldre köper till exempel städtjänster privat i stället för att belasta den kommunala 
hemtjänsten, så ger det kommunen utrymme att satsa mer på de som inte anser sig ha 
ekonomisk möjlighet att köpa tjänsten. Rutavdraget innebär då en viss avlastning för 
kommunerna och valfrihet för enskilda.                                                                                           
Andra anser att rutavdraget, och då framför allt en särskild ordning för rutavdrag för 
äldre, undergräver den gemensamma och jämlika välfärden genom att enskilda med 
ekonomiska resurser kan välja andra alternativ. Om de resursstarka inte ställer krav på de 
offentliga tjänsterna riskerar dessa att bli nedprioriterade och utförda med sämre kvalitét 
och omfattning. 
Rutavdrag för tjänster ger valfrihet men utnyttjandegraden är beroende av den 
enskildes ekonomiska utrymme.  

Kan rutavdrag underlätta för anhöriga till äldre? 
Med anhörig avses den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon 
som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen 
på egen hand. Man kan även vara partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, 
sammanboende, vän eller granne. Behovet av anhörigas hjälpinsatser framträder tydligast 
när den äldre har svårigheter med att möta många olika personer i sitt hem, vilket ofta är 
fallet inom den kommunala hemtjänsten, eller när äldre behöver mer sällskap än handfast 
hjälp. 

Det finns idag möjlighet att göra rutavdrag för tjänster som utförs i en förälders bostad. 
Det finns däremot ingen tillgänglig statistik över hur många som gör rutavdrag för 
tjänster som utförts hos föräldrar. 

Utredningen anser att det finns anledning att ha som principiell utgångspunkt för ett 
rutavdrag för äldre att det anpassas till de anhörigas behov och insatser. Det kan handla 
om att inkludera nya tjänster som anhöriga ofta utför i det särskilda rutavdraget och 
undersöka om anhörigkretsen för rutavdraget bör utvidgas.   

Kan rutavdraget bidra till att man arbetar längre upp i åldrarna? 
Eftersom fysiska förmågan minskar med åldern är det sannolikt att ju äldre man blir desto 
mindre blir utbytbarheten mellan hemmaproducerade och marknadsproducerade 
hushållstjänster. 

Äldre personer köper ruttjänster i större utsträckning än yngre vid nästan samtliga 
inkomstnivåer och andelen som använder rutavdraget ökar tydligt med åldern. Att 
avdragsbeloppen är mindre skulle kunna bero på att de har lägre inkomster, men även på 
att en del av behovet är tillgodosett med hemtjänst. 

Det är möjligt att många äldre själva skulle kunna utföra de tjänster de köper med 
rutavdraget, men att de vill ägna tiden åt något annat. Det kan också handla om att de har 
svårt med vissa moment av till exempel städning och därför köper vissa tjänster genom 
rutavdraget. Det är inte klart varför andelen personer som gör rutavdrag ökar med åldern. 
Redan från 55 år är andelen rutköpare större än för gruppen under 55 år och den ökar 
därefter med åldern. Om den ökande användningen av rutavdrag har något samband med 
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eller påverkan på den enskildes beslut att förvärvsarbeta längre upp i åldern, så är det inte 
otänkbart att ett utvidgat rutavdrag från en tidpunkt då pensioneringsbeslutet närmar sig 
skulle kunna bidra till en senareläggning av pensioneringen. Det skulle i så fall 
förmodligen vara positivt för både den enskilde och samhällsekonomin. 

Det finns inte några studier eller andra uppgifter som ger stöd för en sådan slutsats. Det 
som talar emot är bland annat att rutavdraget redan i dag kan användas för de mest 
betungande hushållsarbetena, såsom städning, och att skälet till att kvarstå i förvärvslivet, 
i de allra flesta fall, troligen beror på andra och i sammanhanget betydligt viktigare 
omständigheter än möjligheten till att kunna köpa hushållsnära tjänster med rutavdrag.  

Mot vilka ska ett utvidgat rutavdrag rikta sig? 
Utredningens uppdrag är att utreda och lämna lagförslag om en särskild ordning för 
rutavdrag för äldre personer. Antingen kopplas en utvidgning av rutavdraget till en 
prövning av den enskildes behov eller också får en formell ålder kopplas till möjligheten 
att använda det utvidgade rutavdraget för äldre. Utredningen anser att utvidgningen av 
rutavdraget för äldre bör kopplas till en formell ålder och inte till någon behovsprövning. 

Utgångspunkter vid val av nya ruttjänster för äldre                                                                           
Vid val av nya ruttjänster för äldre bör de grundläggande utgångspunkterna för 
rutavdraget, så långt som möjligt, upprätthållas. En central utgångpunkt är att det ska vara 
fråga om arbete som huvudsakligen utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Förslagen 
utformas så långt som möjligt för att bidra till ökad efterfrågan på tjänster och därmed 
ökad sysselsättning hos personer med svagare anknytning på arbetsmarknaden, det vill 
säga det ska vara fråga om arbete som inte kräver någon särskild utbildning eller 
avancerad utrustning. En utvidgning av rutavdraget bör också undvika subvention av 
tjänster som skulle utförts även utan subvention samt undanträngning av befintliga 
tjänster. 

Vilka slag av tjänster kan ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre?                                                           
En grundläggande förutsättning för att en tjänst i rutavdraget ska vara meningsfull är att 
den efterfrågas eller kan antas bli efterfrågad och att det således finns ett upplevt behov 
av tjänster. Utredningen menar att ett särskilt rutavdrag för äldre personer bör rikta in sig 
på ett behov av tjänster som går utöver vad kommunerna har att ansvara för enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) eller annan lagstiftning. Andra faktorer som kan bidra till att 
äldre personer får ett gott och självständigt liv, handlar framför allt om god och näringsrik 
mat, fysisk aktivitet, sociala kontakter och förebyggande av fallskador. Tjänsterna bör 
väljas och utformas så att de ger incitament att köpa tjänster som förstärker dessa 
faktorer. Hänsyn bör även tas till att äldre, till följd av sämre upplevd hälsa eller nedsatt 
funktionsförmåga, inte har samma möjligheter eller vilja att utföra samma typ av arbete 
som yngre generellt sett kan. Val och utformning av tjänster för äldre behöver ta hänsyn 
till att det finns ett stort antal anhöriga som tar hand om äldre närstående.                                      
Det finns anledning att ta hänsyn till vilka tjänster som anhöriga ofta utför och som inte 
omfattas av nuvarande rutavdrag samt vilken hjälp som efterfrågas av anhöriga. Även om 
det grundläggande syftet med rutavdraget att frigöra tid för köparen som denne kan 
använda till ökat marknadsarbete inte uppnås i samma utsträckning i fråga om äldre 
personer, bör de allmänna strävandena i samhället om ett längre arbetsliv vara en 
utgångspunkt vid valet och utformningen av ruttjänster för äldre. 
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Tanken med att utvidga rutavdraget med fler tjänster för äldre är inte att ersätta 
kommunens ansvar för stöd och insatser utan i stället ge äldre personer möjlighet att 
komplettera med ytterligare tjänster utöver det grundläggande behovet. Det kan 
emellertid visa sig att ruttjänster som är lämpliga i ett äldre- och anhörigperspektiv 
motsvarar insatser som kommunen tillhandahåller med stöd av socialtjänstlagen och att 
rutavdraget för äldre personer därför kommer att överlappa kommunens ansvar till viss 
del. Val och utformning av ruttjänster för äldre personer inriktas på tjänster som normalt 
sett inte omfattas av kommunernas hemtjänstverksamhet. 

Tjänster som efterfrågas av äldre 
Det finns i dag möjlighet att få rutavdrag för mycket av det arbete som utförs i ett hushåll. 
Frågan är om det finns ytterligare hushållstjänster som i dag inte omfattas av rutavdrag 
som äldre personer skulle kunna vara intresserade av att köpa om dessa skulle ge rätt till 
rutavdrag. Vad utredningen erfar finns endast mycket knapp information om detta. Vissa 
tjänster som synes vara efterfrågade bland äldre personer lämpar sig inte att föra in i 
rutavdragssystemet eftersom de inte kan anses svara upp mot de grundläggande 
utgångspunkterna för rutavdraget och utredningsuppdraget. De tjänster som avses är 
städning av dödsbo, varu-, livsmedels- och persontransporter, hemleverans av mat, 
installation av säkerhetsutrustning som hemlarm och brandskydd, reparation av 
trädgårdsmaskiner samt andra hushållsmaskiner än vitvaror, förflyttning av båt och annat 
liknande yttre lösöre, lagning och omklädning av möbler, hårklippning, massage, fotvård 
och liknande samt fysisk träning med personlig tränare. Dessa förslag avser tjänster som 
antingen inte utförs i eller i anslutning till bostaden eller för vilka ett inkluderande i 
rutavdraget skulle vara förenat med betydande dödviktskostnader.    

Utredningens överväganden och förslag 
Sällskap 

 
Ensamhet utgör en stor ohälsofaktor för gruppen äldre personer. Många äldre har inte en 
anhörig som kan följa med på aktiviteter, vilket gör att den äldre kanske inte kan gå på 
exempelvis museer eller olika föreställningar, trots att deras hälsa tillåter det. Det 
särskilda rutavdraget för äldre bör innefatta en tjänst som avser ledsagning till aktiviteter 
av det senare slaget, även om ledsagningen inte har något samband med sådant 
hjälparbete av personlig art som avses i omsorgs- och tillsynstjänsten. För att minska 
ensamhet är det enligt utredningens mening lämpligt att också sällskap i bostaden kan ge 
rätt till rutavdrag.                                                                                                                                  
Det råder dock delade meningar om en tjänst av beskrivet slag bör omfattas av rutavdrag. 
För vissa är det en obekväm tanke att äldre personer ska behöva betala privat för att få 
sällskap. Alla har inte heller möjlighet att kunna köpa en sådan tjänst på grund av för låg 
inkomst. Andra ser en sällskapstjänst som något positivt eftersom det finns en efterfrågan 
bland äldre att på ett enkelt sätt få sällskap till kulturella aktiviteter eller andra 
arrangemang. I sammanhanget måste dock beaktas att ledsagare är en insats som 
kommuner får bevilja med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för att enskilda ska kunna göra sina 
vardagsärenden, besöka läkare och delta i samhällslivet. En sällskapstjänst kan också ha 
betydelse för anhöriga till äldre samtidigt som den äldre personens självständighet ökar.                                                                                                                                             

Utredningens förslag: Sällskap i bostaden eller i samband med rekreation, nöjesarrangemang eller 
liknande aktiviteter utanför bostaden ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre. Arbetet ska ge 
rätt till rutavdrag även om det inte har samband med annat hjälparbete av personlig art. 
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Arbete med nattvak hos en äldre person är dock ett arbete som inte bör ingå i 
sällskapstjänsten, eftersom en äldre person som behöver nattvak ofta lider av ett dåligt 
hälsotillstånd som kräver hälso- och sjukvård.   

Matlagning och bakning 
 

 
 
Mat, dryck och måltiden i helhet har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Det är en 
del av vardagens huvudaktiviteter och det är också ofta vid måltiden som sociala 
relationer skapas och upprätthålls. Mat är också en del av en kulturell identitet och ofta 
viktig vid högtider och olika skeenden i livet. Maten är förebyggande, motverkar sjukdom 
och främjar hälsa. Bra mat bidrar till att behålla styrka och funktion längre, samt har en 
positiv effekt på minne, humör, ork, immunförsvar och kan även förebygga fallolyckor 
samt minska risken för undernäring. Förändrade levnadsförhållanden gör att många äldre 
blir ensamma, kostvanor ensidiga och att många måltider intas i ensamhet. 

 Att laga mat tillsammans med någon hemma i det egna köket skulle kunna medföra 
positiva effekter vad gäller både matlust och välbefinnande. Det skulle öka möjligheterna 
att få äta den mat de känner lust för och dessutom få den lagad i hemmet, vilket gör att 
den äldre kan vara delaktig i tillagningen. Det finns goda argument som talar för att en 
renodlad matlagningstjänst bör omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre personer. 

De invändningar som kan finnas mot en tjänst, handlar om att det skulle kunna leda till 
ökad ojämlik hälsa bland äldre samt till risker för äldres hälsa. Eftersom näring är 
avgörande för hälsotillståndet bör, alla tjänster som rör mat, som tillagning och hjälp att 
inta måltid utföras av yrkesutbildad personal.  

En ruttjänst som avser matlagning kommer att tangera kommunernas ansvar enligt 
socialtjänstlagen. och ett särskilt rutavdrag bör svara upp mot ett eget upplevt behov som 
går utöver en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.  

Enklare tillsyn av bostaden vid hemmavaro 
 

 
 
En tjänst i form av tillsyn av bostad bör enligt regeringen ta sikte på sådant arbete som i 
dag utförs av hushållen själva eller av grannar, släktingar och vänner. För att 
tillsynstjänsten ska uppfylla syftet med rutavdraget ska den, inte omfatta den typen av 
bevakningstjänster som är tillståndspliktig och kräver särskild utbildning enligt lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag, bevakningslagen. Även tillsyn som görs inom ramen 
för ett abonnemang av hemlarm faller utanför. 

Tillsynen ska vara av enklare slag som att ta hand om post till hushållet, vattna blommor, 
vädra, spola kranar och toaletter och liknande uppgifter för att se till att allt i bostaden 
fungerar bör omfattas av tjänsten. I tjänsten bör även ingå att ta hand om vissa typer av 

Utredningens förslag: En tjänst som avser matlagning ska omfattas av det särskilda rutavdraget för 
äldre. Matlagningen ska avse tillredning av dagliga måltider till de som ingår i hushållet. Även 
bakning för hushållets behov ska ingå i tjänsten. 

Utredningens förslag: En tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden, som motsvarar den som 
regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, ska omfattas av 
det särskilda rutavdraget för äldre, med den skillnaden att rutavdrag ska medges även om arbetet utförs 
när den äldre personen är hemma. 
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skador eller annat som inträffat i bostaden, till exempel vid eller efter strömavbrott. Även 
arbeten som kan behöva vidtas för att öppna upp eller stänga ner en bostad bör ingå.  

Äldre personer kan i större utsträckning än yngre behöva hjälp med sådana arbetsmoment 
som regeringen föreslår ska omfattas av tillsynstjänsten i rutavdraget i och med att 
fysiska funktioner som rörelseförmåga och syn- och hörselförmåga avtar med åldern.  

Att inkludera en tillsynstjänst i ett särskilt rutavdrag för äldre kan också underlätta och 
frigöra tid för anhöriga. Utredningen anser att det finns skäl att säkerställa att 
tillsynstjänsten kan utföras i samtliga fall när den äldre personen är hemma, vilket kan 
gynna tillämpningen eftersom man med en sådan tjänst kan få en sömlös gränsdragning 
mellan olika praktiska moment såväl inomhus som utomhus. 

Trädgårdsskötsel 

 
 
Äldre personer har ett visst intresse av att köpa ytterligare trädgårdsarbeten såsom 
plantering av blommor, träd, buskar och gräsmatta samt plockning av frukt, om dessa 
arbeten skulle omfattas av rutavdrag. Rörelseförmågan och styrkan i kroppen avtar med 
åldern innebära att de i större utsträckning än yngre behöver hjälp med ytterligare 
trädgårdsarbeten. Det kan vara motiverat att låta fler trädgårdsarbeten än i dag ge rätt till 
rutavdrag för äldre personer. Det är också arbeten som anhöriga till äldre ofta till med. 
Det skulle handla om trädgårdsarbeten som inte omfattas av nuvarande rutavdrag, såsom 
enklare plantering av blommor och andra växter i rabatt, krukor eller blomlådor samt 
plantering av träd och buskar. För att minska risken för olyckor och fallskador som sådant 
arbete lämpar sig för, kan det särskilt väl ingå i ett särskilt rutavdrag. 

Arbetet ska utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den enskildes bostad. 
Dessa arbeten bedöms vara efterfrågade av äldre och anhöriga. Dessutom beviljas i regel 
inte sådana arbeten inom ramen för kommunernas hemtjänstverksamhet enligt 
socialtjänstlagen. 

Rastning och passning av sällskapsdjur 
 

 
 
Hundar, katter och andra sällskapsdjurkan kan utgöra ett sällskap och vara en källa till 
glädje. Många undersökningar som visar att människor – inte bara äldre – mår bättre och 
känner mindre ensamhet när de har sällskapsdjur omkring sig. Sällskapsdjur kan positivt 
påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende.  

Med stigande ålder och de problem som begränsad rörelseförmåga samt syn- och 
hörselnedsättning medför, kan det bli svårare att möta sällskapsdjurets behov av skötsel 
och rastning och därmed vara svårare att behålla sitt sällskapsdjur eller att skaffa ett. För 
att öka möjligheter till sällskap i hemmet har utredningen diskuterat om rutavdraget för 

Utredningens förslag: En tjänst som avser olika trädgårdsarbeten ska omfattas av det särskilda 
rutavdraget för äldre och omfatta ett flertal arbeten som inte omfattas av det vanliga rutavdraget bl.a. 
plantering av blommor, träd och buskar. I tjänsten ska också ingå plockning av bär och frukt. 
Arbetet ska utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.  

Utredningens förslag: Rastning, passning och därmed förenad enklare skötsel av hund, katt och andra 
sällskapsdjur ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre. Tjänsten ska utföras i eller i nära 
anslutning till bostaden. En rastning av sällskapsdjuret ska påbörjas och avslutas vid bostaden. 
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äldre personer bör innehålla en tjänst som avser rastning, passning och därmed förenad 
skötsel av sällskapsdjur. En rastning ska dock påbörjas och avslutas vid bostaden. 

Det är en tjänst som inte mer än undantagsvis ges genom den kommunala hemtjänsten 
och som i viss mån efterfrågas hos såväl äldre som anhöriga till äldre.  

Subventionsgrad och tak för rutavdraget 
Utredningen behandlar metoder för att utöka rutavdraget på annat sätt än genom fler 
tjänster. 

Gällande rätt avseende underlaget, subventionsgraden och taket för 
rutavdraget 
Enligt nu gällande regler medges skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden 
inklusive mervärdesskatt för rutarbete, och i de fall som hushållstjänsten ges som 
löneförmån, det skattepliktiga värdet av förmånen. I underlaget för rutavdraget får inte 
utgifter för material, utrustning och resor räknas in. För en köpare som anlitar en fysisk 
person som saknar F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet, motsvarar 
rutavdraget de arbetsgivaravgifter som redovisas för privatpersonen i en förenklad 
arbetsgivardeklaration. Den sammanlagda skattereduktionen för rut- och rotavdrag får 
uppgå till högst 50 000 kronor per år och person. 

Ändrat underlag för rutavdraget 
 

 
 
Skälen för utredningens bedömning: Enligt nu gällande regler får endast utgifter för 
arbete respektive förmånsvärdet av hushållsarbetet medräknas när underlaget för 
skattereduktion fastställs. Det vill säga material, utrustning och resor får inte räknas in i 
underlaget. Enligt utredningsdirektivet ska de förslag som lämnas inte innebära någon 
ändring i rutavdragets inriktning mot arbetskostnader. Restiden till och från platsen där 
arbetet utförs framstår som ett moment som är närliggande arbetstiden och skulle därmed 
kunna betraktas som arbetskostnad, trots att den i praktiken inte utförs i den 
skattskyldiges hushåll. Restid som uppstår under utförandet av till exempel omsorgs- och 
tillsynstjänsten räknas redan som arbetskostnad enligt befintliga regler. En inkludering av 
restiden till och från köparens bostad kan i praktiken leda till en högre subventionsgrad i 
de fall utförare i dag särdebiterar restiden. Det skulle förenkla tillämpningen både för 
utförare och köpare om de inte behövde hålla ordning på arbetstid och restid. Nackdelen 
är att de utförare som i dag inte särdebiterar restid till och från köparens bostad kan få 
incitament att börja debitera köparen för restiden.  
Ytterligare ett argument mot att räkna restid som arbetskostnad är att det inte är självklart 
att just äldre personer skulle ha nytta av att inkludera restid i fakturan. Dessutom är det 
troligt att de administrativa kostnaderna för företagen skulle öka om faktureringen ska se 
olika ut beroende på köparens ålder. 
  

Utredningens bedömning: Någon ändring av nuvarande underlag bör inte göras med anledning av en 
särskild ordning för rutavdrag för äldre. 
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En högre subventionsgrad? 
 

 
 
Skälen för utredningens bedömning: En höjning av subventionsgraden kan medföra 
risk för att skattereduktionen överstiger de skatteintäkter som tjänsten genererar, 
exempelvis arbetsgivar- eller egenavgift och inkomstskatt. Redan vid en 
subventioneringsgrad om 50 procent kan skattereduktionen för tjänster utförda av vissa 
utförare vara i princip i samma storlek som de skatteintäkter tjänsten genererar. Av 
förarbetena framgår att val av en subvention som uppgår till 50 procent ligger relativt 
nära det svarta priset på samma tjänst och utgår från att även personer med lägre 
inkomster ska kunna köpa hushållsarbete. Personer med låga inkomster utnyttjar dock 
dessa tjänster i mindre utsträckning än de med högre inkomster. Många av tjänsterna 
inom ramen för rutavdrag är sådant som köparen till stor del kan utföra själv. Skillnaden 
mellan utförarens timpris och köparens timlön är relativt liten för personer med låga 
inkomster.  

Ett höjt tak för rutavdrag för äldre personer? 
 

 
 
Skälen för utredningens bedömning: Den sammanlagda skattereduktionen, taket, för 
rut-och rotavdrag fick ursprungligen uppgå till 50 000 kronor per person och år. Den 1 
januari 2016 infördes ett tak för rutavdrag på 25 000 kronor för personer som ännu inte 
hade fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Något motsvarande tak för personer som 
fyllt 65 år infördes inte. För äldre personer har således taket för rut- och rotavdrag hela 
tiden uppgått till 50 000 kronor. Motivet var att äldre personer kan ha ett förhöjt behov av 
hjälp med hushållsarbete. Den 1 juli 2019 höjdes taket även för de som inte har fyllt 65 år 
och omfattar därmed samtliga skattskyldiga. Det höjda taket gäller retroaktivt från den 1 
januari 2019.  

Det nuvarande taket på 50 000 kronor per beskattningsår innebär att den skattskyldige, 
vid en subventionering på 50 procent, får en skattelättnad för arbetskostnader inklusive 
mervärdesskatt upp till 100 000 kronor under ett år. Exempelvis kan en person köpa 
tjänster upp till 220 timmar på ett år om kostnaden uppgår till 440 kronor per timme eller 
knappt 19 timmar per person och månad om inget rotarbete köps. En höjning av taket upp 
till 75 000 kronor per år innebär utifrån givna förutsättningar att en skattskyldig kan köpa 
28 timmar rutarbete i månaden, motsvarande cirka 7 timmar per vecka. Frågan är om det 
finns skäl att höja taket ytterligare inom ramen för en särskild ordning för rutavdrag för 
äldre. 

Åldersgränser i skattesystemet 
De flesta regler för äldre i skattesystemet utgår från att den skattskyldiga ska ha fyllt 65 år 
vid beskattningsårets ingång. Även den tidigare gränsen för taket i rutavdragssystemet 

Utredningens bedömning: Subventionen uppgår i nuläget till 50 procent av arbetskostnaden. En ändring 
av den bör inte göras med anledning av en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Ändring bör heller inte 
göras vad gäller när utförare utan F-skattsedel anlitas. 

Utredningens bedömning: Taket för maximal skattereduktion för rutavdrag för äldre personer bör inte 
höjas utöver den höjning som regeringen har föreslagit i lagrådsremissen. Utvidgat rutavdrag 
och höjt tak för rutavdraget, dvs. taket för rutavdraget för äldre personer bör vara detsamma som gäller 
för rutavdraget i övrigt. 
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utgick från denna åldersgräns. Det är lämpligt att i första hand överväga denna 
åldersgräns även för en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer, framför allt med 
tanke på att skattesystemet ska vara enkelt och lätt att först. Ett skäl som skulle kunna 
motivera att en åldersgräns på 65 år för rutavdrag för äldre personer frångås är att 
efterfrågan av hjälp och stöd i vardagen ökar med åldern. Det är möjligt att ett utökat 
rutavdrag för äldre bör riktas mot högre åldrar. 
 
Ett längre arbetskraftsdeltagande för den äldre köparen 
Vi lever allt längre och det är främst antalet personer i högre åldrar som förväntas öka 
under kommande år. Det är positivt men det innebär även utmaningar för 
välfärdssystemet. 

Ett förlängt arbetsliv har stor betydelse inte bara för att motverka sjunkande 
pensionsnivåer utan också för att uppnå en rimlig försörjningskvot och därmed ett 
uthålligt välfärdssystem. Fler år på arbetsmarknaden kan leda till betydande förbättringar 
av den enskildes ekonomi under tiden som pensionär. De främsta anledningarna till att gå 
i pension är relaterade till hälsa eller funktionsnedsättning, åldersgränser i 
pensionssystemet, mer tid till fritidsintressen eller familjen samt att en partner gått i 
pension. 

Allt fler äldre kan och vill fortsätta att arbeta längre, men det finns också stora grupper 
som lämnar arbetslivet tidigt. Ett av de vanligaste skälen för att ta ut pension vid den 
åldern är ersättningar på grund av arbetsoförmåga. I de fall där ohälsan främst har med 
förvärvsarbetet i sig att göra är det svårt att se att rutavdraget skulle kunna påverka 
arbetskraftsdeltagandet i någon större utsträckning. Samtidigt är det rimligt att 
rutavdraget kan underlätta vardagen och minska stressen att sköta både marknadsarbete 
och hemarbete även för personer som närmar sig pensioneringen. 

Sammantaget gör utredningen bedömningen att rutavdraget sannolikt inte har stor 
betydelse för äldres arbetskraftsdeltagande. Det finns i nuläget inte heller någon statistik 
eller någon undersökning som tyder på att rutavdraget har haft mätbar effekt på antalet 
arbetade timmar bland äldre personer. 

Utredningens val av ålder 
 

 
 
Mot bakgrund av höjda åldrar i pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem, 
efter hand önskar och behöver arbeta vid allt högre ålder och skjuta upp uttaget av 
ålderspension. Även om rutavdraget sannolikt inte påverkar de äldres arbetsutbud i stor 
utsträckning frigör köp av ruttjänster tid och kan såldes underlätta för den äldre att stanna 
kvar i arbetslivet och samtidigt orka och ha tid över till annat. 

Enligt utredningens mening ska åldersgränsen för rutavdrag för äldre personer bestämmas 
till den ålder som gäller för andra skattelättnader i inkomstskattelagen och i 
socialavgiftslagen. 

  

Utredningens förslag: Personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång ska omfattas av det 
särskilda rutavdraget för  äldre. 
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En utvidgad anhörigkrets 
 

 
 
Anhörigas insatser har stor betydelse för livskvaliteten hos personerna som de tar hand 
om och är många gånger avgörande för att den äldre ska kunna bo kvar hemma. Det är 
klarlagt att det inte är endast barn som hjälper äldre personer utan det gör även andra 
släktingar, grannar och vänner.  

Utredningen har beaktat detta vid val och utformning av de särskilda ruttjänsterna för 
äldre och föreslagit ett antal tjänster för äldre personer som anhöriga ofta hjälper sin äldre 
närstående med. Det skulle medföra att äldre personer med låga inkomster och som har 
låg eller ingen skatt att reducera, ges möjlighet att komma i åtnjutande av de särskilda 
ruttjänsterna för äldre. Det kan även leda till ett minskat tryck på anhöriga, vilket har 
störst betydelse för kvinnor eftersom de oftare än män påverkas negativt av att hjälpa 
äldre närstående. 

Uppgifter som ska lämnas vid begäran om utbetalning från Skatteverket 
 

 
 
För att en begäran om ersättning för utfört hushållsarbete ska kunna läggas till grund för 
ett beslut om rutavdrag ska den lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren 
eller dennes ombud eller annan behörig företrädare för utföraren. 

Det finns enligt nuvarande bestämmelser inte något krav på att utförare ska ange några 
särskilda uppgifter i det fall där barn köpt rutarbete som utförts i förälders hushåll. Enligt 
utredningens mening bör de föreslagna kraven gälla generellt och inte endast vid begäran 
om ersättning för utförda rutarbeten som ingår i det särskilda rutavdraget för äldre. Det 
innebär att utföraren, när arbetet utförts hos någon annan än den som har rätt till 
rutavdraget, i samtliga fall ska ange vem som tagit emot utfört rutarbete, var arbetet 
utförts och vilken relation den anhörige har till den äldre personen. Det ger en generell 
möjlighet att föra statistik och utvärdera anhörigas köp av ruttjänster till närstående som i 
dag saknas. 

Utredningens förslag: En vidare krets av anhöriga ska ges rätt till rutavdrag för hushållsarbete som är 
hänförligt till äldre personers hushåll vid köp av de särskilda ruttjänsterna för äldre. Anhörigkretsen 
ska följa den krets av närstående som definieras i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen och omfattar bl.a. 
barnbarn och syskon. 

Utredningens förslag: När anhörig köper rutarbete till förälder eller annan äldre närstående ska 
utförarens begäran om utbetalning innehålla uppgifter om närståendes namn och personnummer, 
adress till närståendes bostad där arbetet utförts samt släktskap mellan anhörig och närstående. 
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Utredningens bedömning av behov och lämplighet 

 
 
Det finns en viss efterfrågan på de tjänster som utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt 
rutavdrag för äldre. De ekonomiska effekterna av utredningens förslag bedöms vara 
begränsade men är antagligen svagt positiva. 

Det finns inga tydliga indikationer på att de tjänster som utredningen föreslår ska ingå i 
ett rutavdrag för äldre inte också efterfrågas av de som inte är 65 år eller äldre vid årets 
ingång. Förslaget innebär att en grupp personer skattemässig särbehandlas i förhållande 
till övriga med svaga sakliga argument, vilket bedöms vara olämpligt utifrån principer om 
likabehandling och de skattepolitiska riktlinjerna. 

Att ha ett särskilt rutavdrag för äldre samtidigt som kommunerna har stort utrymme att 
bestämma hur hemtjänstverksamheten ska organiseras och utföras, vilka insatser som 
tillhandahållas äldre och under vilka villkor ger en ökad otydlighet om vem som har 
ansvar för den äldres situation. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt att införa en särskild 
ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte heller kommit fram att det finns något uttalat 
behov av en sådan ordning. 

Det finns en viss efterfrågan på den utvidgning av rutavdraget som föreslås och det kan 
därför finnas anledning att i ett eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte 
utvidgningen borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag 
enligt gällande bestämmelser. Det har dock inte ingått i utredningens uppdrag att ta fram 
ett förlag på ett nytt rutavdrag för samtliga skattskyldiga och någon analys av 
konsekvenserna av ett sådant förslag har inte gjorts. 

Konsekvensbedömning 
Utredningens förslag om utvidgningar av rutavdraget för äldre personer syftar till att 
tillgodose en efterfrågan på ruttjänster bland äldre personer som, med något undantag, 
inte förväntas finnas i samma utsträckning bland yngre personer. Förslagen är utformade 
så att de ska underlätta vardagen för äldre personer och deras anhöriga samt ha en positiv 
effekt på deras arbetsutbud, i den mån de fortfarande förvärvsarbetar. Tjänsterna ska 
bidra till ökat välmående bland äldre genom exempelvis minskad ensamhet och minskad 
risk för fall och andra olyckor. 

De särskilda tjänsterna ska inte kräva några särskilda kvalifikationer, utan kunna utföras 
av personer med kort utbildning. Förslagen ska möjliggöra att fler arbetstillfällen 

Utredningens bedömning: Den analys som utredningen har gjort visar att det inte finns något uttalat 
behov av en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer. Det finns vidare brister i samordning 
mellan en sådan ordning och kommunernas ansvar för äldre. De sakliga skälen för att skattemässigt 
göra åtskillnad mellan äldre och yngre personer i fråga om de föreslagna tjänsterna är dessutom svaga, 
vilket gör att den föreslagna utvidgningen av rutavdraget kan ifrågasättas från 
likabehandlingssynpunkt. Sammantaget anser utredningen att det inte vore lämpligt att införa ett 
särskilt rutavdrag för äldre personer. 
Det finns en viss efterfrågan på tjänsterna som utredningen föreslår att rutavdraget ska utvidgas med. 
Det kan därför finnas anledning att i ett eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen 
borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande 
bestämmelser. 
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tillkommer för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden och därmed bidra till 
ökad sysselsättning. 

Utredningen beräknar att förslaget om ett särskilt rutavdrag för äldre har en 
offentligfinansiell effekt om totalt 86 miljoner kronor vid ett införande 1 januari 2022. På 
längre sikt, då efterfrågan och utbud anpassats till det nya lägre priset på tjänsterna, 
bedöms kostnaden uppgå till 272 miljoner kronor. Bedömningarna och beräkningarna är 
behäftade med stor osäkerhet, främst då det saknas underlag för att bedöma den 
nuvarande omfattningen av marknaden för de tjänster som föreslås ingå i ett rutavdrag för 
äldre. 

Sällskap 
Vad utredningen funnit finns det i dagsläget inte någon större privat marknad för den typ 
av tjänst som föreslås. Sällskapstjänsten kan i viss mån sägas vara i linje med den 
nuvarande omsorgstjänsten.Den nuvarande omsorgstjänsten inom rutavdraget omfattar 
personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i näraanslutning till 
bostaden, som hjälp med hygien, på- och avklädning och liknande. Även omsorg vid 
utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller 
butik ger rätt till rutavdrag. Omsorgstjänsten utgör sammantaget en relativt liten del av 
rutavdraget och omfattningen på denna typ av tjänster i dag generellt sett är liten. I den 
mån det finns en efterfrågan är det sannolikt till stor del anhöriga som tillhandahåller 
tjänsten. Sammantaget gör utredningen bedömningen att den offentligfinansiella 
kostnaden för den föreslagna sällskapstjänsten kommer att uppgå till mindre än 5 
miljoner kronor vid ett införande 1 januari 2022. 

Matlagning och bakning 
Rutavdrag ges för matlagning inom ramen för omsorgstjänsten. Det finns företag som är 
specialiserade mot ruttjänster som erbjuder matlagning. Någon uppgift om hur många 
som använder den tjänsten i dag eller hur många som köper en liknande tjänst på den 
privata marknaden och bedömningen är att det i dagsläget rör sig om få äldre personer 
eller anhöriga. Omfattningen på denna typ av tjänster är i dag generellt sett liten. 
Sammantaget gör utredningen bedömningen att den offentligfinansiella kostnaden för 
införandeåret uppgår till mindre än 5 miljoner kronor. 

Enklare tillsyn av bostaden 
Det finns ingen statistik över i vilken utsträckning personer över 65 år eller anhöriga i dag 
köper en tjänst av liknande slag på den privata marknaden. Utredningen bedömer att detta 
sker endast i liten omfattning. Sannolikt är det i många fall de anhöriga eller den 
kommunala hemtjänsten som utför denna typ av tillsyn i samband med besök hos den 
äldre. Utredningen bedömer att den offentligfinansiella kostnaden vid ett införande den 1 
januari 2022 kommer att vara mindre än 5 miljoner kronor. 

Trädgårdsskötsel 
Det finns ingen statistik över i vilken omfattning personer över 65 år eller deras anhöriga 
köper just sådana arbeten på marknaden. Bland de företag som erbjuder liknande tjänster 
som de som föreslås förekommer både rutnischade företag och företag som är 
specialiserade mot trädgård och odling. Utredningen gör antagandet att många av de som 
i dag köper trädgårdstjänster som inte omfattas av rutavdrag till stor del är de som redan 
köper trädgårdsarbeten som enligt gällande rätt omfattas av rutavdrag.  
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Den offentligfinansiella kostnaden vid ett införande 1 januari 2022 uppskattas därmed till 
29 miljoner kronor. 

Enklare tillsyn av bostaden 
Det finns ingen statistik över i vilken utsträckning personer över 65 år eller anhöriga i dag 
köper en tjänst av liknande slag på den privata marknaden. Utredningen bedömer att detta 
sker endast i liten omfattning. Sannolikt är det i många fall de anhöriga eller den 
kommunala hemtjänsten som utför denna typ av tillsyn i samband med besök hos den 
äldre.Utredningen bedömer att den offentligfinansiella kostnaden vid ett införande den 1 
januari 2022 kommer att vara mindre än 5 miljoner kronor.  

Rastning och passning av sällskapsdjur 
Det finns endast knapphändig information om i vilken omfattning dessa tjänster köps på 
marknaden i dag. Utredningens bedömning är att äldre personer sannolikt står för en 
relativt liten del av den totala efterfrågan som finns på dessa tjänster, då personer 65 år 
och äldre som har sällskapsdjur inte arbetar i samma utsträckning som yngre personer och 
därmed inte har samma behov av någon som passar, rastar eller sköter om djuren. Det är 
möjligt att äldre personer som inte fullt ut orkar ta hand om ett djur, och som inte heller 
har möjlighet att få hjälp med det, helt enkelt inte skaffar ett sällskapsdjur.Utredningen 
gör antagandet att 5 procent av de hushåll som köper tjänsterna är hushåll där åtminstone 
en person är äldre än 65 år. Med antagandena ovan skulle antalet äldre hushåll som köper 
dessa tjänster uppgå till omkring 5 615. Den offentligfinansiella kostnaden av att 
inkludera rastning och passning av sällskapsdjur i ett rutavdrag för äldre beräknas således 
uppgå till 55 miljoner kronor 2020. 

Utvidgad anhörigkrets 
Det är inte känt hur många som i dag köper ruttjänster till sina föräldrar. Det finns inte 
heller några uppgifter över hur många som köper privata tjänster till föräldrar eller andra 
närstående utan rutavdraget. I och med att den privata marknaden bedöms vara ganska 
liten, särskilt om tjänsterna inte kan köpas inom ramen för rutavdraget, är uppskattningen 
att det sker marginellt i dag. Dessutom bedöms de tjänster som föreslås ingå i ett särskilt 
rutavdrag för äldre vara relativt små. Utredningen gör därför bedömningen att den 
kortsiktiga offentligfinansiella kostnaden blir mindre än 5 miljoner kronor. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utredningens slutsats och bedömning är att det inte vore lämpligt att införa en särskild 
ordning för rutavdrag för äldre och menar att det har inte framkommit att det finns något 
uttalat behov av en sådan ordning. Stadsledningskontoret delar utredningens uppfattning 
och gör samma bedömning. Vidare beskrivs att det i olika delar vad gäller de föreslagna 
insatserna saknas statistik, uppgifter om omfattning och knapphändig information. 
Stadsledningskontoret menar att detta tillsammans utgör detta svagt underlag för att anse 
att det är lämpligt med ett särskilt rutavdrag för äldre. Utifrån de i utredningen föreslagna 
insatserna så anser stadsledningskontoret att det dessutom kan bli otydligt var gränsen 
mellan individens respektive kommunens ansvar går, då insatserna kan överlappa 
varandra.  
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Stadsledningskontoret gör bedömningen att om utredningens förslag skulle genomföras 
möter detta inga kommunalrättsliga hinder. 

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå 
 
• hur rutavdraget kan utökas med vissa angivna tjänster 
• en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor 
• en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer. 
 
I detta slutbetänkande behandlar utredningen frågan om en särskild ordning för rutavdrag för äldre. 
Uppdraget har omfattat att dels lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera behovet 
och lämpligheten av en sådan ordning. 
Förslag på hur fler tjänster kan inkluderas i rutavdraget och ett höjt tak för rutavdraget har 
utredningen redovisat i sitt delbetänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) 
 
Principiella överväganden 
Utredningens uppdrag har varit omfattande och komplext, bl.a. mot bakgrund av att det inte anges i 
utredningsdirektiven vad som motiverar särskilda regler för rutavdrag för äldre personer. 
Utredningen har därför dragit upp ett antal principer som ett särskilt rutavdrag 
för äldre kan utformas efter. 
Utredningen anser att en principiell inriktning för ett särskilt rutavdrag för äldre personer bör vara att 
det ska möta en eventuell efterfrågan på tjänster som går utöver det behov som den kommunala 
hemtjänsten ska tillgodose enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ett särskilt rutavdrag för äldre 
personer bör vidare ansluta till den valfrihet som nuvarande rutavdrag innebär för den enskilde. 
Därmed bör rätten till rutavdrag för äldre inte vara beroende av att den enskilde har något specifikt 
behov. I stället bör möjligheten att använda det särskilda rutavdraget kopplas till att den enskilde 
uppnått en viss ålder. 
Förslaget om det särskilda rutavdraget för äldre ska inte påverka kommunernas åtaganden och 
skyldigheter i förhållande till sina äldre kommuninvånare enligt socialtjänstlagen eller andra lagar. 
Utredningen menar att ett särskilt rutavdrag för äldre kan underlätta vardagen för anhöriga till äldre 
personer, vilka i dag gör stora insatser för äldre närstående. 
Ett annat motiv för ett särskilt rutavdrag för äldre är att det i viss mån skulle kunna bidra till att skjuta 
upp beslutet att gå i pension och sluta att förvärvsarbeta. 
Slutligen bör ett särskilt rutavdrag för äldre ansluta till rutavdragets huvudsyfte och således utformas 
med syfte att påverka efterfrågan på vissa tjänster och ge enskilda incitament att köpa vissa 
hushållsarbeten på marknaden i stället för att utföra arbetet själva. 
 
Utredningens förslag 
Utifrån de principiella övervägandena föreslår utredningen att en särskild ordning för rutavdrag för 
äldre personer lämpligast genomförs genom att rutavdraget kompletteras med tjänster som enbart 
äldre personer har rätt till. Tjänsterna avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och 
passning av sällskapsdjur. Därtill bör möjligheterna till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn 
av bostad och trädgårdsskötsel. 
Utredningens förslag är alltså att en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer ska omfatta fler 
tjänster än nuvarande rutavdrag. En sådan ordning bör enligt utredningens bedömning varken 
innefatta en högre subventionsgrad än i dag eller ett högre tak för maximal skattereduktion 
än vad regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget. 
Med äldre personer avses i detta sammanhang personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. 
Den som uppnått denna ålder ska alltså ha rätt till rutavdrag för kostnader för arbete som ingår i 
nämnda tjänster. Sällskapstjänsten för äldre personer avser sällskap i bostaden elleri samband med 
rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför bostaden. Arbetet ska ge rätt till 
rutavdrag även när detinte har samband med annat hjälparbete av personlig art. 



Matlagning för äldre avser tillredning av dagliga måltider till de som ingår i hushållet. Även bakning 
för hushållets behov ska ge rätt till rutavdrag. 
Tjänsten om enklare tillsyn av bostaden motsvarar den som regeringen föreslår i lagrådsremissen 
Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, med den skillnaden att arbetet kan utföras även när 
den äldre är hemma. 
För äldre personer ska dessutom fler slag av arbeten i trädgården än i dag ge rätt till rutavdrag, bl.a. 
plantering av blommor, träd och buskar samt plockning av bär och frukt. 
Rastning, passning och därmed förenad enklare skötsel av hund, katt och andra sällskapsdjur är 
vidare arbeten som ska ge rätt till rutavdrag för äldre personer. Något rutavdrag ska dock inte 
medges för kostnader för arbete som utförs vid ”dagis” eller pensionat för 
sällskapsdjur. 
Enligt nuvarande regler kan man få rutavdrag inte bara för arbete som är hänförligt till det egna 
hushållet utan även för arbete som är hänförligt till en förälders hushåll. Utredningen föreslår en 
utvidgning av kretsen anhöriga som har rätt till rutavdrag när det gäller tjänsterna för äldre. Rätt till 
rutavdrag ska för dessa tjänster finnas när arbetet är hänförligt även till andra närstående personers 
hushåll än en förälders, förutsatt att den äldre närstående uppfyller nämnda ålderskrav för tjänsten. 
Med närstående avses den krets av personer som anges i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen, t.ex. syskon 
och mor och farföräldrar. 
För att motverka missbruk av den nya ordningen samt skapa kontrollmöjligheter 
för Skatteverket ska, vid begäran om ersättning för utfört hushållsarbete då en anhörig köpt 
ruttjänster till en närstående, uppgift lämnas om bl.a. närståendes namn, bostad där arbetet utförts 
och släktskapet till den äldre personen. 
Utredningen har enligt direktivet föreslagit nödvändiga författningsändringar. 
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Behovet och lämpligheten av ett särskilt rutavdrag för äldre 
I utredningens uppdrag ingår inte bara att lämna ett förslag om en särskild ordning för rutavdrag för 
äldre utan även att analysera såväl behovet som lämpligheten av en sådan ordning. Enligt 
utredningens bedömning är den föreslagna ordningen den som bäst svarar upp mot äldre personers 
efterfrågan på ytterligare ruttjänster och dessutom den som är lämpligast att införa utifrån 
utredningens principiella överväganden. 
Utredningen har i sin analys kommit fram till att det kan finnas positiva effekter av ett särskilt 
rutavdrag för äldre. De tjänster som utredningen föreslår förväntas bli efterfrågade av äldre, om än 
inte i någon större omfattning jämfört med de tjänster som i dag ger rätt till rutavdrag. Tjänsterna 
kan också i någon mån svara mot ett behov hos äldre i den meningen att det med stor sannolikt finns 
enskilda som är beredda att betala för att få tjänsten utförd. 
Genom förslagen ges anhöriga möjlighet att köpa ruttjänster till äldre närstående, vilket kan 
underlätta för de anhöriga som i dag har svårigheter att få livspusslet gå ihop. Effekterna av förslagen 
antas dock bli begränsade men ändå svagt positiva för både anhöriga och 
äldre. 
Förslagen antas vidare innebära små, positiva samhällsekonomiska effekter. Sannolikt kommer dock 
effekterna på tillväxt eller sysselsättning i ekonomin i sin helhet vara försumbara. 
Mot dessa något positiva egenskaper hos förslaget har utredningen ställt de negativa. 
I dag ges rutavdrag för samma slag av tjänster som kommunerna är skyldiga att enligt 
socialtjänstlagen tillhandahålla äldre genom insatser, stöd och hjälp. Dessutom tillhandahåller vissa 
kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som 
kan likna sådant arbete som kan köpas som rutarbete. 
Dessa system är i dag inte samordnade på annat sätt än att rutavdragssystemet inte omfattar 
arbeten för vilka ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller en region. Blandningen av 
olika aktörer som utför olika tjänster åt äldre och villkoren för dessa ger, enligt utredningens mening, 
redan i dag en otydlighet vad gäller roller och ansvar för äldre personers situation. Ett rutavdrag som 
ärsärskilt riktat till äldre personer skulle kunna göra det ännu otydligare 



var gränserna för individens respektive kommunens ansvar går. 
En annan negativ aspekt med ett särskilt rutavdrag för äldre handlar om grunderna för att 
skattemässigt särbehandla en grupp av personer. Den särbehandling av skattskyldiga, som en 
åldersgräns för rutavdrag för vissa tjänster innebär, grundar sig på att personer från 65 års ålder 
antas ha ett annat behov än yngre av tjänsterna. Det finns emellertid inte något empiriskt stöd eller 
annat underlag som visar att det förhåller sig på det sättet. Argumenten för att ha en särskild ordning 
för rutavdrag för personer 65 år och äldre är således svaga. Särbehandlingen av personer som fyllt 65 
år vid årets ingång kan därför anses vara olämplig utifrån principerna om likabehandling 
och de av riksdagen antagna skattepolitiska riktlinjerna. 
Att köp av vissa tjänster ger rätt till rutavdrag vid en viss ålder innebär vidare att man kan förutse 
praktiska tillämpningsproblem både när det gäller vem som har rätt till rutavdrag och när det gäller 
gränsdragningen mot tjänster som inte ger rutavdrag. 
Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för 
rutavdrag för äldre. Det har inte heller kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan 
ordning. Det finns dock en viss efterfrågan på sådana tjänster som utredningen föreslår och det kan 
därför finnas anledning att i ett eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde 
införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser. 
 
Konsekvenser av utredningens förslag 
Utredningen beräknar att förslagen har en offentligfinansiell kostnad på totalt cirka 86 miljoner 
kronor vid ett införande den 1 januari 2022. 
På längre sikt, då efterfrågan och utbud anpassats till nya lägre priser på tjänsterna, bedöms 
kostnaden uppgå till 272 miljoner kronor. Det bör dock noteras att beräkningarna är behäftade med 
stor osäkerhet. 
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     Bilaga 2 

 

Göteborgs Stads yttrande över Rut-
utredningens slutbetänkande ”Rutavdrag för 
äldre” (SOU 2020:52)  
 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. 

Nedanstående delar och förslag i betänkandet anser Göteborgs Stad bör uppmärksammas 
i remissvaret till Finansdepartementet. 

Göteborgs Stads bedömning 
Bedömning av behov och lämplighet 
Utredningen gör den sammantagna bedömningen att det inte vore lämpligt att införa ett 
särskilt rutavdrag för äldre. Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning främst 
utifrån att utredningen visar att det inte finns något uttalat behov av en särskild ordning 
för rutavdrag för äldre personer. Det finns vidare brister i samordning mellan en sådan 
ordning och kommunernas ansvar för äldre.                                                                                             
Göteborgs Stad anser att de sakliga skälen för att skattemässigt göra åtskillnad mellan 
äldre och yngre personer i fråga om de föreslagna tjänsterna dessutom är svaga, vilket gör 
att den föreslagna utvidgningen av rutavdraget kan ifrågasättas från 
likabehandlingssynpunkt.     

Göteborgs Stad bedömer att ett särskilt rutavdrag för äldre ger en valfrihet att köpa 
tjänster. Det finns äldre som inte har det ekonomiska utrymmet såväl som det finns äldre 
som inte har skatteunderlag för att kunna göra avdrag. Dessa omständigheter kan leda till 
en ekonomisk ojämlikhet, då vissa har möjlighet att köpa ruttjänster och andra inte. 

Göteborgs Stad delar utredningens uppfattning om att det kan finnas anledning att i ett 
eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgning i stället borde införas för 
samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser. 

Äldres användning av rutavdrag 
Det finns inget empiriskt stöd för tanken att personer som är 65 år eller äldre har en annan 
efterfrågan på de tjänster som ett utvidgat rutavdrag innebär. Därmed anser Göteborgs 
Stad att det inte heller finns belägg för en ökad efterfrågan. 

De motiv som enligt utredningen bör vara vägledande för ett utvidgat rutavdrag kan 
åberopas för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år eller är äldre. Göteborgs Stad 
bedömer att motiven även är giltiga för personer i andra åldrar och därmed blir 
argumenten svaga och det kan ifrågasättas om det finns sakliga skäl för en särbehandling. 
Utifrån ovan beskrivna kan ett särskilt rutavdrag för äldre dessutom vara olämpligt utifrån 
principer om likabehandling och de skattepolitiska riktlinjerna.  
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Göteborgs Stad anser att eftersom den allmänna kännedomen om vilka tjänster man kan 
få rutavdrag för i dagsläget är låg, såg förefaller det troligt att de tjänster som utredningen 
föreslår i utvidgat rutavdrag för äldre kommer bli svårt att effektivt informera om.                          
Det kan också vara svårt att hålla isär ruttjänster för äldre från de ruttjänster som alla kan 
köpa. Riktade skattelättnader för vissa slag av tjänster medför gränsdragningsproblem 
både vad gäller vem som kan köpa tjänsterna och vilka tjänster som gäller för rutavdrag 
och de som inte ger rutavdrag. Det utvidgade rutavdraget för äldre riskerar att leda till 
krav på att det ska gälla för alla eftersom det är svårt att legitimera varför det inte ska 
gälla för alla. 

Principiella överväganden 
Utredningen konstaterar att äldre personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete och 
att rutavdrag är vanligare bland äldre än yngre. Göteborgs stad håller med om att det inte 
behöver leda till slutsatsen att rutavdraget behöver utvidgas. I utredningen finns inga 
underlag om det finns en större efterfrågan eller större behov av fler eller andra ruttjänster 
bland äldre jämfört med övriga befolkningen. Utredningen konstaterar enbart att det finns 
mycket knapp information om detta. 

Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka marknadsproduktionen av arbeten som 
hushållen gör själva. Göteborgs Stad anser att förslagen innebär en relativt liten 
utvidgning av nuvarande rutavdrag utifrån att tjänsterna kan köpas av personer som är 65 
år eller äldre vid årets ingång eller dess anhöriga. Förslagen kan förväntas medföra 
begränsade sysselsättningseffekter i de berörda branscherna även om äldre vid årets 
ingång stannar kvar något längre på arbetsmarknaden. Göteborgs Stad bedömer att det 
inte heller finns underlag för att beräkna en sådan effekt och att den sannolikt är mycket 
begränsad.  

Den sammantagna effekten på ekonomin i sin helhet bedöms på lång sikt bli positiv, om 
än mycket liten, utifrån att en ökning av sysselsättningen förväntas bland personer som 
har svag anknytning till arbetsmarknaden. I utredningen saknas bedömning för en sådan 
effekt. 

Göteborgs Stad håller med om att äldres behov av tjänster i anslutning till hemmet är 
individberoende utan entydiga samband med en specifik ålder. Kommunernas ansvar och 
skyldigheter enligt socialtjänstlagen ger en otydlighet gentemot de föreslagna tjänsterna. 
De möjligheter som kommuner har enligt befogenhetslagen som exempelvis 
servicetjänster, medför att otydligheten ökar ytterligare.                                                                
Göteborgs Stad håller med om att ett särskilt rutavdrag, om det införs, behöver inriktas på 
efterfrågade tjänster som äldre personer inte får normalt inom ramen för exempelvis 
hemtjänst och ledsagning. Göteborgs Stad instämmer i att det bör vara samma princip 
som gäller för nuvarande rutavdrag, som kan användas för en efterfrågan på tjänster som 
går utöver individuella behov.  
 
Ruttjänster för äldre personer 

Göteborgs Stad instämmer i att en grundläggande förutsättning för att en tjänst i 
rutavdraget ska vara meningsfull är att den efterfrågas eller kan antas bli efterfrågad och 
att det således finns ett upplevt behov av tjänsten. Det finns redan möjlighet att få 
rutavdrag för mycket av det arbete som utförs i ett hushåll. Göteborgs Stad håller med om 
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att utvidgningen av rutavdraget bedöms kunna öka äldre personers välmående och minska 
risken för fall, vilket är positivt ur individens och samhällets perspektiv. 

Göteborgs Stad anser att med den mycket knappa information som finns gällande behov 
eller intresse av att köpa ytterligare tjänster om dessa ger rätt till rutavdrag, att det är 
osäkert om dessa kommer att efterfrågas. 

Det finns även anledning att ta hänsyn till vilka tjänster som anhöriga ofta utför och som 
inte omfattas av nuvarande rutavdrag, samt vilken hjälp som efterfrågas av anhöriga. 
Göteborgs Stad anser att ett utvidgat rutavdrag, om det införs, kan frigöra tid för anhöriga 
till de äldre och bidra till att de avlastas i vardagen.     

Göteborgs Stad kan konstatera att utredningen gör den sammantagna bedömningen att det 
inte vore lämpligt att införa ett särskilt rutavdrag för äldre. Samtidigt föreslår utredningen 
förslag på insatser i ett sådant särskilt rutavdrag för äldre, vilket kan tyckas vara 
motsägelsefullt. Göteborgs Stad anser att utredningens slutsatser blir otydliga. 

 

Göteborgs Kommunstyrelse 
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