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Hushållsnära tjänster:

Städfirmorna
räknar med
fler privata
uppdragsgivare
– Jag har märkt en markant ökad efterfrågan på
städtjänster sedan möjligheterna med skatteavdrag
infördes vid halvårsskiftet.
Det säger Susanne Sonnö,
entreprenör inom städbranschen och en av många som
gläds åt de nya reglerna som
trädde i kraft den första juli
i år.
KONSUMENT
■ Att anlita hemhjälp har tidigare
mest varit förbehållet äldre och
sjuka som berättigats bidrag för
detta liksom högavlönade som
betalat hela kostnaden själva.
Med införandet av ett skatteavdrag motsvarande 50 procent av
kostnader upp till 100 000 kronor
per person och år, vill den sittande

regeringen dels skapa ﬂer ”vita”
arbetstillfällen inom bland annat
städbranschen och dels ge fler
möjligheten att betala för de tjänster som omfattas av regelverket (se
faktaruta).

Positiva effekter
Städföretagen vädrar morgonluft.
Antalet uppdrag har blivit ﬂer och
de som KH-aktuellt pratat med ser
stora möjligheter att nyanställa.
Susanne Sonnö, som sedan början av 1990-talet driver ett städföretag i Karlstad, är övertygad om att
de nya reglerna för skatteavdrag
kommer att ha många positiva
effekter.
– Förutom att ﬂer får möjlighet
att betala för hushållsnära tjänster,
kommer det säkerligen att skapas
många nya arbetstillfällen i branschen, säger hon.
Själv märker hon en markant

Allt ﬂer använder sig av möjligheten till skatteavdrag för till exempel veckostädning. Men fortfarande
är det nästintill tabu att berätta för grannar och vänner att man köper städtjänster. – Märkligt, menar
städentreprenören Susanne Sonnö.

skillnad på antalet uppdrag före och
efter den första juli i år.
– Vi har ökat successivt under en
lång rad av år, men visst märktes
det att det kom en regeländring vid
halvårsskiftet.
Fortfarande är det dock få privatpersoner som vill prata högt om
att de anlitar hushållsnära tjänster.
Konstigt, anser Susanne Sonnö:
– Jag fattar inte varför det hos så
många fortfarande anses som nästan skamligt att köpa städtjänster.
Kanske det fortfarande ﬁnns en
oskriven regel som säger att var
och en ska ta hand om sin egen
smuts. Men har man möjlighet
att lägga tid på annat än städning,

borde väl det bara vara positivt..?
Att kunderna köper städ- och
tvättjänster för att de själva inte kan
avfärdar hon bestämt:
– För många yngre handlar det
om att prioritera tiden medan det
för många äldre helt enkelt är för
jobbigt att städa själv.

Jobbar av egen vilja
Susanne poängterar dessutom att
ingen tvingat henne in i städbranschen:
– Jag har valt att arbeta med detta
av egen vilja. Därför kan ingen
påstå att jag blir utnyttjad när jag
torkar golven hos främmande
människor.

Rutinerna för ett städuppdrag
kan skilja sig mellan olika företag.
Susanne har både strö- och fasta
kunder hon återkommer till. I en
del hushåll använder hon företagets städredskap, i andra hushållets eget materiel.
Susanne tror att efterfrågan på
hushållsnära tjänster kommer att
fortsätta öka i takt med att allt ﬂer
upptäcker konceptet och sätter sig
in i reglerna.
– Än så länge är det nog bara
toppen av ett isberg som vi arbetar
med, säger hon.
MICHAEL ÖSTERMAN
michael.osterman@svenskmediakonsult.se

Avdrag för snöskottning
- men inte för privatlärare
KONSUMENT
■ Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inklusive moms),
men högst 50 000 kronor per år
(för år 2007 gäller maxbeloppet
25 000 kronor). Den sammanlagda
arbetskostnaden under året måste
uppgå till minst 1 000 kronor (inklusive moms) för att du ska kunna få
skattereduktion.
Du kan alltså få tillbaka 50 % av
arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor
per sökande och år. Det innebär
att du inte kan få skattereduktion
för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person
och år. För år 2007 är maxbeloppet 25 000 kronor och högsta
underlaget (arbetskostnaden) är
50 000 kronor.
Detta kan du få skattereduktion för:
■ städarbete, vård av kläder och
matlagning som utförs i, eller i
nära anslutning till bostaden
■ gräs- och häckklippning samt
snöskottning som utförs i nära
anslutning till bostaden
■ barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
samt lämning och hämtning av

Susanne Sonnö märker, liksom många av hennes kollegor i städbranschen, en ökad efterfrågan på branschens tjänster.
barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
■ annan omsorg och tillsyn
som en person behöver och som
utförs i, eller i nära anslutning till
bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök
vid vårdcentraler eller liknande
enklare ärenden.
Detta kan du inte få skattereduktion för:
■ arbete som du fått försäkringsersättning för
■ arbete som stat, kommun eller

landsting lämnat stöd för (till
exempel arbete som utförs av den
kommunala hemtjänsten)
■ arbete som utförs av en person
eller ett företag som är närstående
■ resor och material
■ sådana arbeten som utgör
hälso- och sjukvård eller liknande
underhålls- och reparationsarbeten för till exempel hushållsmaskiner och tv-apparater
■ privatlärare
■ sotning och avloppsrensning.

