
RUT-avdraget är bra för jobben, 
ekonomin och livspusslet
Nu är sommaren slut och rutiner har åter blivit vardag. Om bara några dagar 
är det valdag och förtidsröstningen är i full gång. Valet är avgörande för hur 
många som kommer att ha ett jobb i framtiden. Nya moderaterna vill att 
det ska vara billigare att anställa, att vi ska ha ordning i ekonomin och att 
drivkrafterna för att arbeta ska vara starka även i framtiden.

Uppsala växer just nu så det knakar. Med en politik för fler jobb, nya 
bostäder och valfrihet i välfärden blir livspusslet blir för många enklare att 
lägga. Detta tillsammans med bättre öppettider på förskolorna och RUT-
avdrag får många en enklare vardag. Mer tid till både familj, fritid och arbete. 
Mer tid för livet.

”Valet i höst handlar därför 
ytterst om jobben och ekonomin. 
Det förutsätter en politik som 
på alla nivåer vill fortsätta värna 
arbetslinjen och göra livspusslet 
lättare att lägga. Vi slår vakt om 
reformer som RUT-avdraget.”

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot



RUT-avdraget och tusentals jobb 
hotas om S och V får bestämma
Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-avdraget helt och Socialdemokraterna 
vill urholka reformen. Följden av detta kommer bli färre jobb och ökat 
svartarbete.

Under 2013 var det 18 452 köpare av RUT-tjänster i Uppsala län. Bland de 
flitigaste användarna av RUT finns i dag pensionärer och barnfamiljer. 
RUT-branschen sysselsätter idag 555 personer i Uppsala län. Om 
Vänsterpartiet får bestämma kommer 239 av dessa personer att förlora sina 
arbeten som en direkt följd av deras politik med avskaffat RUT-avdrag. Även 
Socialdemokraterna vill urholka RUT-avdraget. Totalt i Sverige handlar det 
om 7300 jobb som beräknas försvinna med avskaffat RUT-avdrag. 

Med S och V riskerar alltså nära hälften av alla anställda inom RUT-
branschen i Uppsala län att förlora sitt arbete. 

Vi moderater värnar RUT-avdraget och tycker att alla jobb är viktiga och 
behövs. Följden av ett minskat RUT-avdrag skulle bli ökat svartarbete, en 
utslagning av jobb och en ökning av det oavlönade hemarbetet. 
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