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Avsändarens referens: Fi2016/01195/S1

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Remissyttrande: Skattereduktion för
reparation och underhåll av vitvaror
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen yttrar sig i de delar av förslaget som kan bedömas påverka
arbetsmarknaden och därmed direkt eller indirekt påverka myndighetens
verksamhetsområde.
Arbetsförmedlingen har i ett tidigare remissyttrande konstaterat sig vara positivt inställt
till RUT då reformer av detta slag kan bidra till arbetstillfällen för personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden och som därmed riskerar att hamna i långa tider i arbetslöshet.
Förslaget i denna promemoria innebär en utvidgning av det nuvarande RUT-avdraget
genom att skattereduktionen också ska omfatta reparation och underhåll av vitvaror.
Arbetsförmedlingen delar uppfattningen att förslaget om införande av en skattereduktion
för reparation och underhåll av vitvaror kan leda till en liten positiv effekt på den
varaktiga sysselsättningen. Att effekten är liten förklaras av att reformen är riktad mot en
grupp individer som har en relativt god anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens synpunkter i mer detalj
Införandet av en skattereduktion för de i promemorian föreslagna tjänsterna bör på sikt
leda till en ökad efterfrågan för dessa tjänster vilket bör ge en positiv effekt på
sysselsättningen i denna bransch. En ökad efterfrågan på de föreslagna tjänsterna bör
åtminstone delvis leda till en minskad efterfrågan på nyproducerade vitvarorvaror och
därmed till en sysselsättningsminskning i de fall tillverkningen sker i Sverige, samt en
minskning av sysselsättningen i försäljningsledet för de aktuella varorna.
Arbetsförmedlingen gör dock bedömningen att dessa sysselsättningsminskningar torde
vara av mindre karaktär.
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Arbetsförmedlingen delar bedömningen att reparation och underhåll av vitvaror i hög
utsträckningen utförs av personer med en relativt god anknytning till arbetsmarknaden,
reparationer av detta slag är förhållandevis utbildnings- och kunskapsintensiva, och
därför bedöms förslaget endast få en liten effekt på den varaktiga sysselsättningen. Efter
att erhållit språkundervisning kan den här typen av åtgärd emellertid vara en väg in på
den svenska arbetsmarknaden för nyanlända med lämplig bakgrund och stödja en grupp
individer med en relativt svag anknytning till arbetsmarknaden.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Clas Olsson
Biträdande generaldirektör
Fredrik Johansson Tormod

Beslut i ärendet har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har
föredragits av kvalificerad handläggare Fredrik Johansson Tormod. I den slutliga
handläggningen av ärendet har direktören för Analysavdelningen Mats Wadman samt t.f.
enhetschefen Ann-Christin Jans deltagit.

