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149

Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)

HVO-2020-5148
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda
utvidgningar av rutavdraget. Utredningen syftade bland annat till att lämna förslag på en
särskild ordning för rutavdrag för äldre. I enlighet med direktivet har utredningen tagit fram
ett förslag om ett utvidgat rutavdrag för äldre.
Utredningens bedömning är att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för
rutavdrag för äldre. Argumenten för detta är att det finns brister i samordning mellan en
sådan ordning och kommunernas ansvar för äldre samt att en skattemässig åtskillnad gällande
ålder kan ifrågasättas utifrån perspektivet om likabehandling. Utredningens bedömning är att
det i ett eventuellt lagstiftningsärende bör övervägas om en utvidgning borde införas för
samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning om att det inte
bör införas en särskild ordning för rutavdrag för äldre, men ifrågasätter även utredningens
förslag om en generell utökning av tjänster inom rutavdraget. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens synpunkter på förslagen i remissen redovisas i förvaltningens förslag
till yttrande.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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