
Det är inte en siffra vi talar om – det är människor! 
 
Jag är mycket stolt över de företag vi idag har i Sjuhärad, som tack vare RUT-avdraget, 
har en omfattande verksamhet och skapar arbetstillfällen till våra invånare. Lennart 
Andreasson (v) skriver i Borås tidning 21/6 att siffran gällande de 11.000 nya jobb som 
skapats till följd av RUT- avdraget är starkt överdriven. Det är inte en siffra vi talar om. Det 
är människor. Var och en av dessa 11.000 människor som fått ett arbete är oerhört 
betydelsefull för oss, oavsett hur mycket eller hur många procent de arbetar. Vi vill skapa 
arbetstillfällen, vi vill öka sysselsättningen och vi vill att det skall löna sig att arbeta.  
Städföretaget Dammråttorna i Borås har idag över 60 personer anställda, majoriteten 
heltid. Det senaste året har de nyanställt tio personer som gått från arbetslöshet, utan 
utbildning till arbete, tack vare RUT.  
 
Inom kvinnodominerande områden som vård och omsorg har Alliansen genomfört en 
mängd insatser för att stimulera och utveckla möjligheterna för patienter, brukare och 
entreprenörer. Vi har infört RUT- och ROT-avdraget som ger dig som privatperson 
skattelättnader vid köp av hushållstjänster eller vid kostnader för reparation och 
ombyggnad av din bostad. Detta har resulterat i ett uppsving i dessa branscher. Vi har 
idag tusentals nya jobb och fler växande företag i Sverige. Vi vill se en fortsatt framtid 
med dessa avdrag! 
 
Varje människa som får ett arbete är en framgång, det är bra både för den enskilde 
arbetstagaren men också för samhället. Vi får ökade skatteintäkter till kommunen, vi får 
färre socialbidragstagare, vi får pengar till a-kassan och vi får individer som kan försörja 
sig och kan stå på egna ben. Många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor 
har nu blivit vita. Andreasson skriver att ”det finns dock inga siffror som visar att den 
svarta arbetsmarknaden kring hushållsnära tjänster minskat”. Han har rätt – siffror på svart 
arbetskraft finns inte vilket säger sig självt. Men den vita arbetskraften har ökat. Svart blir 
vitt med RUT. 
 
Vänsterpartierna har beslutat att de ska avskaffa RUT-avdraget, något som vi moderater 
tycker är bedrövligt. Varför väljer oppositionen att behålla ROT men avskaffa RUT och 
därmed favorisera mansdominerade yrkesgrupper? Är det fortfarande så att det 
gratisarbete som kvinnor i generationer utfört i hemmet inte ska löna sig? Hur menar 
oppositionen att kvinnor och företag ska få det bättre genom denna sneda prioritering? 
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