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Hemställan hos regeringen att Stockholms län blir försöksregion för lägre
skatt för hushållsnära tjänster
Sverige står inför betydande utmaningar. 1,5 miljon människor står utanför
arbetsmarknaden eller arbetar mindre än de skulle vilja. Allt färre
arbetstimmar blir utförda och allt färre väljer att starta och driva företag.
Samtidigt ser vi att det moderna samhället ställer allt större krav på
familjerna. Långa arbetsdagar, krävande jobb, långa resor till och från
arbetet, att hämta och lämna barn på förskola, vårda sjuka barn och äldre
m.m. gör att tiden och orken för att sköta hus och hem inte alltid finns.
Känslan av att inte räcka till tär på såväl familjer som individer. För att
underlätta arbetsbördan för sönderstressade familjer samt att få fler
människor i arbete vill vi i alliansen införa ett skatteavdrag för hushållsnära
tjänster.
Arbetslöshet är nedbrytande för individen, såväl socialt som ekonomiskt. Sedan
januari 2003 har den totala arbetslösheten i Stockholms län ökat med omkring 30
procent till 54 261 personer. I riket är motsvarande ökning 15 procent. Särskilt
oroväckande är den utveckling som sker bland våra ungdomar. Där har
arbetslösheten ökat med ofattbara 50 procent de senaste 4 åren. I riket har
ungdomsarbetslösheten ökat med 30 procent. Utvecklingen i länet är allt annan än
ljus. Att få fler människor i arbete är en viktig fråga för landstinget.
Samtidigt upplever många människor att de inte klarar sin livssituation därför att de
både måste heltidsarbeta för att därefter ägna ett antal timmar varje dag åt
hushållsarbete. För barnfamiljer är läget ofta särskilt betungande. Från vår position i
Stockholms läns landsting med över 40 000 anställda, varav flertalet kvinnor, vet vi
att detta är ett stort problem som leder till både sjukskrivningar och försämrad
livskvalitet.
Konjunkturinstitutet publicerade den 28 juni 2005 en rapport om
samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster. Enligt
beräkningarna skulle den vita sysselsättningen på lång sikt öka med mellan 3 000 och
19 000 personer genom minskat svartarbete, ökat arbetsutbud och fler icke-
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arbetande som får vita jobb. Regeländringarna har då utformas så att de offentliga
finanserna inte påverkas negativt på lång sikt.
Ett antal europeiska länder har sedan 1990-talet haft lägre skatt på hushållsnära
tjänster. Inspirerat av det svenska ROT-systemet införde Finland 1997 ett försök
med skattereduktion för utgifter för hushållsnära tjänster. Försöket föll väl ut och
sedan 2001 är reformen permanentad. Man är till och med så nöjd med systemet att
Finlands regering från och med 2006 utökar avdragsrätten till det dubbla, 2 300 euro
om året. Resultaten visar att antalet svartjobb minskat markant, att 10 000 nya jobb
skapats och att de fått fler företagare, särskilt kvinnliga sådana. Av dem som fått
arbete var över 40 procent tidigare arbetslösa. Under 2004 var det sammanlagt
175 000 hushåll som utnyttjade skattereduktionen.
Som vi ser det ger sänkt skatt på hushållsnära tjänster bara vinnare.
Företagsamheten gynnas. Jämställdheten ökar genom att avdraget möjliggör för
kvinnor att öka sin betalda arbetstid. Vi menar också, med stöd av
Konjunkturinstitutets rapport, att lägre skatt på hushållsnära tjänster skulle få fler
människor i arbete och hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Förslaget skulle
också göra det möjligt för en ny grupp människor att komma in på den reguljära
arbetsmarknaden med all den trygghet som det medför. En grupp som i dag i stor
utsträckning lever på olika slags bidrag eller tvingas jobba svart.
Stockholms läns landsting erbjuder sig att bli försöksregion för sänkt skatt på
hushållsnära tjänster och visa vägen för övriga Sverige. Stockholmsregionen har
genom en stor och utvecklad tjänstesektor goda förutsättningar att snabbt få igång
denna nya arbetsmarknad. Ett försök kan sedan utvärderas och bedömas.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att landstingsstyrelsen beslutar:
att tillskriva regeringen och begära att Stockholms län blir försöksregion med
avdragsrätt för hushållsnära tjänster.

