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Vad blir den offentligfinansiella kostnaden för att 2016-2019 utvidga 

subventionsgraden i RUT till 75 procent av arbetskostnaden för alla som är 80 

år eller äldre? Beskriv hur en sådan förändring ska redovisas på poster i 

Riksbudget. Redovisa också hur förändringen 2016 i kronor och som andel av 

inkomst påverkar den disponibla inkomsten för män respektive kvinnor. 

 

Skattereduktion för RUT-tjänster medges idag med halva arbetskostnaden men 

sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Med gällande regler kan 

därmed avdrag göras för arbetskostnader upp till 100 000 kronor om året, givet 

att man har motsvarande skatteutgifter.  

Om subventionsgraden ökar till 75 procent av arbetskostnaden för alla som är 80 

år eller äldre ökar den offentligfinansiella kostnaden med 0,2 miljarder kronor 

per år under tidsperioden 2016 till och med år 2019.  

 

Tabell 1: Offentligfinansiell effekt av att höja subventionsgraden i RUT-

avdraget till 75 % för personer som vid årets ingång fyllt 80 år, miljarder kr 

  2016 2017 2018 2019 

Staten -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

   varav skattereduktion hushållsnära tjänster -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ålderspensionssystemet 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Källa: FASIT (2013) Star-urvalet 

 

Uppgifterna är beräknade i SCB:s mikrosimuleringsmodell FASIT och bygger på 

SCB:s registerbaserade urval (STAR-urvalet). STAR omfattar ca 1,7 miljoner 

skattskyldigas taxeringsuppgifter. Uppgifterna avser år 2013 framskrivna för år 



 

 

 

 

 

 

 

 

2016. Beräkningarna är statiska och tar inte hänsyn till eventuella 

beteendeförändringar till följd av höjd subventionsgrad i RUT-avdraget för äldre 

personer. Det är rimligt att anta att prissänkningen på RUT-tjänster för personer 

som är 80 år eller äldre leder till en ökad efterfrågan.  

Tabellen nedan visar hur förändringen av RUT-avdragets subventionsgrad 

påverkar nettoinkomsten för de individer som är 80 år eller äldre och använder 

RUT-avdraget. I tabellen framgår även hur stor del av åldersgruppen som 

påverkas av förslaget.  

 

Tabell 2: Förändrad nettoinkomst av höjt ROT-avdrag till 75 procent av 

arbetskostnaden för personer 80 år eller äldre som nyttjar ROT-avdraget, år 

2016 

 Genomsnittlig förändring 

av nettoinkomsten, kronor 

Genomsnittlig förändring 

av nettoinkomsten, % 

Andel av åldersgruppen 

som påverkas 

Kvinnor 1 438 0,7 % 23 % 

Män 1 866 0,7 % 15 % 

Källa: FASIT (2013) Star-urvalet 

 

Om de ovan redovisade effekterna ska användas i en budgetmotion som 

sammanställs i ”Riksbudget” kan Tabell 3 fungera som ett stöd. I tabellen 

redovisas effekterna summerade på respektive excel-blad och post i 

”Riksbudget” som påverkas av förändringen.  

 

Tabell 3: Förslagets effekter summerade på poster i ”Riksbudget”, miljoner 

kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Blad Utg.         

Utgiftsområden och anslag     

Blad Ink.         

Inkomsttitlar     

1140 Skattereduktioner -200 -200 -200 -200 

Blad Tak-saldo-sparande         

 


