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Förändringar av husavdraget (Dnr Fi2015/1728) 

Almega som beretts tillfälle att yttra sig över ”Förändringar i husavdraget” vill 

med anledning härav framföra följande.  

Sammanfattning 

I promemorian Förändringar av husavdraget föreslår regeringen en rad 

förändringar i skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Ingreppen i RUT-

avdraget rör avdragstaket, en förändring av vilka tjänster som ger rätt till 

skattereduktion samt en utlovad översyn av vilka ytterligare tjänster som kan 

komma att strykas ur RUT-avdraget. Promemorian innehåller även en 

konsekvensanalys – som enligt Almegas uppfattning tyvärr missar det väsentliga 

vad gäller förändringar av branschens förutsättningar.  

Almega visar att staplade systemförändringar för den danska 

hemservicebranschen fick konsekvensen att hela branschen störtdök. Från att ha 

sysselsatt 4 200 danskar och omsatt 1,2 miljarder danska kronor årligen omsätter 

den danska hemservicebranschen idag endast drygt 160-180 miljoner kronor 

årligen. Några av de förändringar som den svenska regeringen förordar är, precis 

som de danska förändringarna, små i förhållande till branschens helhet. Almega 

har dock visat, med det danska exemplet, att detta är oväsentligt. Om Sveriges 

regering fortgår med de planerade förändringarna riskerar vi att tusentals 

personer, i grupper med mycket svag anknytning till arbetsmarknaden, åter kastas 

ut i arbetslöshet. 

Att sänka taket från 50 000 kr per individ till 25 000 kr kommer att få en 

omedelbar effekt. Branschen är fortfarande inne i en expansionsfas och en sådan 

förändring får direkt påverkan på kommande investeringar och satsningar från 

företagens sida. Köpen i intervallet 25 000 – 50 0000 kronor uppgick till 200 

miljoner kronor år 2014. 

Forskning visar även att sänkt skatt på hushållsnära tjänster är samhällsekonomisk 

gynnsamt, skapar arbeten och ökar konsumtion av varor och tjänster. 

Systemförändringar som får negativa konsekvenser för RUT-branschens storlek 

och utveckling kommer att hämma konsumtion av varor och tjänster, motverka en 

ökning av arbetade timmar samt minska de välfärdsvinster som skapas vid en 

välmående hemservicebransch.  

Halvering av skattereduktionen 

Promemorian gör bedömningen att förhållandevis få kunder och företag drabbas 

av förändringarna i RUT-avdraget. Detta baseras på att relativt få personer gör 

avdrag för mer än 25 000 kronor per år samt att relativt få företag utför de tjänster 



  2(5) 
  

  
  

 
som ska slopas. Men RUT-köpen i intervallet 25 000 – 50 000 kronor uppgick år 

2014 till drygt 200 miljoner kronor. I en bransch som omsätter 6 miljarder och 

domineras av småföretag är 200 miljoner kronor ett belopp av mycket stor 

betydelse. Att en halvering av RUT-avdraget inte skulle påverka företagen 

stämmer alltså inte. Som konsekvens kommer det också slå mot sysselsättningen i 

branschen. 

Staplade systemförändringar skadliga för branschen 

Promemorian visar på en ringa förståelse av hur politiska ambitioner att förändra 

reglerna påverkar branschen. Det är främst systemförändringar – och inte 

förändringarnas faktiska innebörd – som sätter branschen ur spel. Detta framgår 

tydligt i rapporten Samfundsøkonomiske konsekvenser af hjemmeserviceordningen 

författad av det danska erhvervsministeriet (motsvarande näringsdepartementet), 

som år 2000 gjorde en utvärdering av den danska motsvarigheten till RUT-

avdraget. Just det danska hemserviceavdraget passar väl för jämförelse med det 

svenska RUT-avdraget då det svenska Skatteverket bedömer förhållandena mest 

lika de svenska. 

I Danmark infördes hemserviceavdraget 1994 på prov. Avdraget blev en stor 

framgång och tre år senare, 1997, beslutade danskarna att avdraget skulle göras 

permanent. Samtidigt räknades avdraget om – och reduktionsgraden sänktes från 

60 procent till 50 procent. Följden blev att branschen sjönk till 1994 års nivåer 

och det skulle ta 1,5 år innan branschen hade kommit ikapp, se figur 1. 

 

Figur 1. Effekter av systemförändringar i hemserviceavdraget 
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År 2000 var det återigen dags för förändringar i det danska hemserviceavdraget. 

Denna gång riktade sig förändringarna mot specifika tjänster. Fönsterputsning och 

hundrastning ströks, barnhämtning tillkom och reduktionsgraden på 

trädgårdsarbete sänktes till 35 procent.1 Branschen kom återigen att sjunka 

avsevärt – trots att städning stod för majoriteten av alla utförda tjänster. Efter 

denna vända av förändringar kom ingen återhämtning. 

Fram till år 2002 sjönk branschens omsättning från 1,2 miljarder till 620 miljoner 

danska kronor per år. Då beslutades att återigen sänka reduktionsgraden, från 50 

till 40 procent. Branschen fortsatte att rasa, och 2004, innan det beslutades att 

endast pensionärer hade rätt att göra avdrag, hade branschen sjunkit till en 

omsättning på 420 miljoner årligen. Sedan den sista förändringen har branschen 

legat still kring en årsomsättning på 160-180 miljoner danska kronor.2 

Drabbar utsatta grupper 

Endast den sista förändringen av det danska hemserviceavdraget hade i teorin 

stora effekter på såväl pris som köpargrupper. Ändå hade branschen minskat med 

65 procent innan denna förändring blev verklighet. Det blir tydligt att det är 

systemförändringar – och i synnerhet upprepade sådana – som är skadligt för en 

bransch. Om de staplade RUT-förändringarna i Sverige minskar branschen 

motsvarande den danska kan det komma att innebära att ytterligare 13 000 

svenskar blir arbetslösa – av vilka 75 procent var arbetslösa innan de fick ett jobb 

i hemservicebranschen. 

I Skatteverkets översyn av den danska hemservicebranschen konstaterar de – 

precis som vi gör i Sverige – att RUT-branschen skapar jobb för de som står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Av de anställda i danska hemserviceföretag hade 19 

procent (800 personer av 4200 totalt) varit arbetslösa i minst fem år perioden 

1980-1997. 10 procent hade varit arbetslösa de två år som ledde fram till 

anställningen i ett hemserviceföretag.3 

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster 

I en nyligen publicerad artikel i Ekonomisk Debatt skriver professor Paul Klein 

och senior economist Conny Olovsson om beskattning av varor och tjänster. De 

slår fast att det finns ”mycket tungt vägande skäl att skattemässigt gynna […] 

hushållsnära tjänster, i förhållade till varor”.4 Detta för att obetalt hemarbete ska 

bli beskattningsbart förvärvsarbete. Klein och Olovsson menar även att RUT-

avdraget är en principiellt bra idé, men ifrågasätter att RUT-avdraget kommer 

med ett tak.5 

Men RUT-avdraget gynnar inte bara hemservicebranschen. Klein och Olovsson 

har beräknat att en optimal skatt – där skatten för tjänster är lägre än den för varor 

                                                      
1 Erhvervsministeriet (2000) Samfundsøkonomiske konsekvenser af hjemmeserviceordningen 
2 Danmarks Statistik OFF17: 2.2.9. Hjemmeservice 
3 Skatteverket (2011) Om RUT och ROT och SVART och VITT. Bilaga 6: Om systemen i Danmark 
och Finland 
4 Klein & Olovsson (2015) Bör varor och tjänster beskattas lika? Ekonomisk debatt, nr 3 2015 
5 Ibid. 
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– på lång sikt innebär ökningar för konsumtion av såväl varor som tjänster, ökat 

antal arbetade timmar samt en 10-procentig välfärdsvinst. Se figur 2. 

  

Figur 2. Samhällsvinster vid optimal beskattning, där skatten på tjänster – i 

synnerhet hushållsnära tjänster – är lägre än på varor 

Kleins och Olovssons forskning visar alltså att det är fördelaktigt med en lägre 

skatt på hushållsnära tjänster än på varor. Det visar även att en sänkt skatt på 

hushållsnära tjänster inte är en samhällelig förlust i form av uteblivna 

skatteintäkter. Tvärtom är det optimalt även vad gäller skatteintäkter att sänka 

skatten på hushållsnära tjänster, eftersom den skatteintäkt som uteblir vid en 

skattereduktion fås igen i och med att konsumtionen av dessa tjänster ökar 

samtidigt som hemarbete ersätts med beskattningsbart arbete.6 

Danmark beräknar stora vinster med svensk RUT-kopia 

Drygt femton år efter att danska erhvervsministeriet, det vill säga 

näringsdepartementet, redovisade rapporten om hjemmeserviceordningens 

uppgång och fall publicerade de i november 2014 en granskning av det svenska 

RUT-avdraget i sin analyspublikation Dansk Erhvervs Perspektiv. Texten, med 

rubriken, Svensk hjemmeservice er sund fornuft, har analyserat vad en dansk kopia 

av det svenska RUT-avdraget skulle innebära. 

Enligt erhvervsministeriets beräkningar skulle en dansk RUT-bransch från 2015 

till 2020 komma att sysselsätta 10 000 danskar, betala ut 1,2 miljarder danska 

kronor i skattereduktion per år samt generera en årlig vinst i statskassan 

omfattande 300 miljoner danska kronor. Detta under förutsättningen att hälften av 

de 10 000 sysselsatta kommer från arbetslöshet.7 Skulle denna siffra istället 

motsvara den svenska, det vill säga att 75 procent kommer från arbetslöshet, blir 

vinsten långt större. 

Med hänvisning till ovanstående avstyrker Almega föreslagna förändringar av 

husavdraget. 

 

                                                      
6 Klein & Olovsson (2015) Bör varor och tjänster beskattas lika? Ekonomisk debatt, nr 3 2015 
7 Dansk Erhvervs Perspektiv (2014) Svensk hjemmeservice er sund fornuft, nr 23 2014 
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Med vänlig hälsning 

Almega AB 
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