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ROT-avdraget är en effektiv konjunkturpolitisk åtgärd. Svensk ekonomi är i en
återhämtningfas och kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är högt. Det är därför
lämpligt att avdraget nu begränsas.
De föreslagna förändringarna av RUT- och ROT-avdragen förväntas få begränsade negativa effekter på sysselsättningen på längre sikt. Effekterna är dock
små och siffersätts inte.
Regeringen bör på ett tydligt sätt redovisa vilka modeller och verktyg som används i konsekvensanalyser.

FÖRÄNDRIN GAR AV RUT -AVDRAGET

Regeringen föreslår att taket för RUT-tjänster sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor per person och beskattningsår för skatteskyldiga som inte har fyllt 65 år. Regeringen föreslår vidare att matlagning och vissa städ- och rengöringsarbeten inte ska omfattas av RUT-avdraget.
Konjunkturinstitutet har tidigare bedömt att RUT-avdraget medför varaktigt högre
sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det drivs av olika faktorer: att svart arbete omvandlas till vitt, ett ökat arbetsutbud bland de som köper hushållsnära tjänster och en
ökad sysselsättning bland individer som tidigare varit arbetslösa eller stått utanför arbetskraften.1
Konjunkturinstitutet delar regeringens bedömning att de föreslagna förändringarna av
RUT-avdraget endast förväntas få små negativa effekter på sysselsättningen på längre
sikt. Det beror på att få personer nyttjar RUT-avdrag på mer än 25 000 kronor.
År 2016 beräknas omkring 460 000 personer under 65 år göra RUT-avdrag, varav det
genomsnittliga RUT-avdraget uppgår till ca 6 100 kronor.2 Av dessa 460 000 personer
beräknas omkring 2,7 procent (ca 12 000 personer) göra RUT-avdrag på mer än 25 000
Se fördjupningen ”Långsiktiga effekter på arbetsmarknaden av ekonomisk-politiska reformer”,
Konjunkturläget, december 2011.
2 Beräkningarna är gjorda i FASIT 2013 version 2 med hjälp av STAR-urvalet från 2013 framskriven till 2016 med avseende på befolkning och ekonomi.
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kronor och skulle därmed påverkas av sänkt tak för RUT-avdrag. En del individer har
sannolikt möjlighet att överlåta en del av RUT-avdraget till en partner. Konjunkturinstitutet bedömer att förändringarna av RUT-avdraget får begränsade effekter på efterfrågan av RUT-tjänster.
SÄNKT SUBVENTIONSGRAD FÖR ROT-AVDRAGET

Regeringen föreslår att subventionsgraden för ROT-tjänster sänks från 50 till 30 procent.
Konjunkturinstitutet anser att ROT-avdraget är en effektiv konjunkturpolitisk åtgärd.
Finanspolitiken har varit expansiv sedan lågkonjunkturen tog sin början 2008. Svensk
ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas och det strukturella sparandet behöver
förbättras. Inom byggsektor är kapacitetsutnyttjandet högt. Det finns därmed inga konjunkturella skäl till att bibehålla ROT-avdraget i nuvarande omfattning.
Konjunkturinstitutet har tidigare bedömt att ROT-avdraget har positiva men små varaktiga effekter på sysselsättningen. Den ökade efterfrågan leder förvisso till ökad sysselsättning inom ROT-branscherna men denna effekt uppkommer genom att sysselsättningen i andra branscher minskar.3
Konjunkturinstitutet delar regeringens bedömning att sänkt subventionsgrad för ROTavdraget förväntas ha försumbar effekt på sysselsättningen på längre sikt.
ÖVRIGA KOMMENTARER

Regeringen bör tydligt redovisa vilka modeller och verktyg som har legat till grund för
konsekvensanalyser av olika förslag. Om exempelvis mikrosimuleringsmodellen FASIT
har använts bör detta tydligt specificeras med version och val av dataunderlag.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit
Karine Raoufinia och Elin Ryner.
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