
S: 10 000 jobb ska bort 
 
Under några dagar har Mona Sahlin och vänsterpartierna svajat om avdragen för hushållsnära 
tjänster (RUT-avdrag). Först var de emot, sedan visste de inte riktigt. När man nu satt ner foten 
blev resultatet att över 10 000 jobb ska avskaffas, som om det fanns för många jobb i Sverige.  
 
Istället för politisk teori vill jag inleda med ett exempel ur verkligheten. Boråsföretaget Dammråttan är 
ett företag i branschen för hushållsnära tjänster. När jag besökte dem bjöd de anställda öppenhjärtigt 
på sig själva, men vittnade tyvärr om åratal av förnedrande retorik från vänsteranhängare. Trots hårt 
arbete har vissa politiker inte tvekat att kalla dem för pigor och annat nedlåtande. Men det är det inte 
vilket jobb som helst, det kräver både engagemang och vilja för att bli en professionell hantverkare 
som arbetar med hushållsnära tjänster. De är stolta över sitt företag och kallar sig själva ibland för 
jourhavande medmänniskor, eftersom deras arbete ger andra stöd i vardagen. Och kunderna är olika, 
allt från ensamstående pensionärer till arbetande småbarnsföräldrar och unga singlar.  
 
Framförallt socialdemokrater i Västsverige har motsatt sig att människor kan försörja sig på 
hushållsnära tjänster, mest av principiella och ideologiska skäl verkar det som. Med ytliga siffror från 
Skatteverket utan hänsyn till synergier har man försökt att bevisa sin teori, men det håller inte. 
Exempelvis bortser de från ökade skatteintäkter och färre bidragsutbetalningar när fler går från 
utanförskap till arbete. De bortser därmed från att för varje krona Sverige lägger på RUT-avdraget 
kommer 1,50 kronor tillbaks som kan användas i exempelvis välfärden.  
 
Värre är att Socialdemokraterna och deras sammansvurna helt bortser från den sociala aspekten av 
RUT-avdraget. Fyra av fem som arbetar med hushållsnära tjänster kommer från arbetslöshet, ofta 
långvarig sådan. För många är det första jobbet, bland annat för de invandrare som har svårt att hävda 
sig på den svenska arbetsmarknaden. Enligt Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars Ohly ska de skickas 
tillbaks till utanförskapet. Istället för lön, pensionspoäng och rätt till a-kassa bjuder Mona Sahlin 
möjligen på högre bidrag.  
 
Inte heller bredare effekter i samhället tar man hänsyn till. Avskaffas RUT-avdraget kommer de svarta 
jobben och de illegala verksamheterna tillbaks, där vare sig kundens eller arbetstagarnas rättigheter 
står högt i kurs. Det bäddar i förlängningen för växande organiserad brottslighet med följden att 
rovdriften på människor i utanförskap ökar.  
 
Slutligen har vi också de 37 000 i Västsverige som hittills använt sig av avdraget för hushållsnära 
tjänster. Att många av dem inte längre skulle ha råd får givetvis konsekvenser i vardagen, och inte 
sällan drabbas karriärinriktade kvinnor och vanliga pensionärer. För manliga socialdemokrater i 
Riksdagen verkar problemet däremot enkelt: ”Jag tjänar så mycket så jag har råd ändå”, säger 
exempelvis Jan-Olof Larsson (S) från Bohuslän till SR Ekot. 
 
Socialdemokraterna vill anpassa verkligheten till de politiska teorierna. De borde göra tvärtom. Jag 
skulle vara den första att hjälpa dem organisera ett besök vid något av Västsveriges framgångsrika 
företag i branschen för hushållsnära tjänster. En dos verklighet är tydligen på sin plats. 
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