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Rut och Rot - stor skillnad på belopp mellan länen 
 

 
Ingen gillar väl att städa, eller tycker att det finns mycket annat roligt att ersätta 
timmarna med dammsugaren och disktrasan med, vilket syns i årets siffror. Att ta hjälp 
av hushållsnära tjänster är nämligen populärare än någonsin. Sedan starten 2009 har rut-
avdragen ökat med 1 955 procent och rot-avdragen med 195 procent.   
 
Totalt gjordes rut- och rotavdrag på drygt 15,2 miljarder kronor under 2019 vilket är en ökning 
med 5,5 procent från föregående år och rut-avdraget stod för den största ökningen. I snitt 
gjorde varje person avdrag för 7 611 kr. Det visar en genomgång som Länsförsäkringar har 
gjort med hjälp av statistik från Skatteverket. Ta även del av fyra tips för årets rot- och 
rutavdrag. 
 
Rot- och rutavdragen är populära och 2019 utnyttjade 1 020 820 personer rutavdraget och  
1 021 027 personer rotavdraget, vilket är en total ökning med 5,6 respektive 2,9 procent från 
2018. Men hur mycket man utnyttjar tjänsterna skiljer sig åt beroende på i vilket län man bor i.  
 
Den 1 juli 2019 dubblades maxtaket från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år för 
rut, vilket kan vara en av anledningarna till att avdraget har ökat med drygt fem procent, säger 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar; 
 
– Höjningen innebär att en familj har möjlighet att utnyttja ett större utbud än bara städning och 
eftersom det finns många olika typer av tjänster som omfattas så är det säkerligen välkommet 
att även kunna få hjälp med exempelvis barnpassning. För den som vill bidra till ett hållbart 
samhälle ska man också komma ihåg att reperation av vitvaror och kläder också omfattas av 
rutavdraget. Tänk ”lappa och laga” istället för ”slit och släng” där det är möjligt. 
 
För rotavdraget finns det ett krav på att du ska äga bostaden där arbetet utförs. För rutavdraget 
finns inget sådant krav.  
 
– Att du inte behöver äga bostaden innebär att du kan använda rutavdraget när du köper 
städning av en bostad du hyr som semesterbostad. Du kan också ge bort ruttjänster till dina 
föräldrar om de behöver hjälp i vardagen, till exempel med snöskottning eller att installera en ny 
tv-apparat, säger Emma Persson.  
 
Rut- och rotavdrag per län  
 
OBS! Det går att få avdrag nedbrutet på varje läns kommuner. Hör av dig till 

press@lansforsakringar.se 

 
ROT   RUT  

Stockholms län          11 414 kr    Stockholms län           7 504 kr  

Västra Götalands län          10 138 kr    Uppsala län           5 428 kr  

Uppsala län            9 544 kr    Skåne län           5 330 kr  
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Östergötlands län            9 511 kr    Hallands län           5 219 kr  

Hallands län            9 419 kr    Östergötlands län           5 155 kr  

Jönköpings län            9 245 kr    Västra Götalands län           5 102 kr  

Västmanlands län            9 163 kr    Västmanlands län           5 022 kr  

Skåne län            9 094 kr    Södermanlands län           4 860 kr  

Gävleborgs län            9 070 kr    Gotlands län           4 406 kr  

Dalarnas län            8 978 kr    Örebro län           4 283 kr  

Jämtlands län            8 756 kr    Jönköpings län           4 248 kr  

Södermanlands län            8 700 kr    Jämtlands län           4 192 kr  

Värmlands län            8 681 kr    Kalmar län           4 099 kr  

Kronobergs län            8 643 kr    Dalarnas län           4 050 kr  

Örebro län            8 583 kr    Värmlands län           3 990 kr  

Gotlands län            8 579 kr    Gävleborgs län           3 916 kr  

Kalmar län            8 524 kr    Kronobergs län           3 915 kr  

Blekinge län            8 317 kr    Blekinge län           3 856 kr  

Västernorrlands län            8 306 kr    Norrbottens län           3 783 kr  

Västerbottens län            8 141 kr    Västerbottens län           3 749 kr  

Norrbottens län            7 619 kr    Västernorrlands län           3 736 kr  

 
 Uträkning; Belopp för Rot och Rut för 2019 delat på antalet personer som har yrkat avdrag för tjänsterna.  
 

 
4 tips till dig som vill använda rut- och rotavdrag: 
 

 Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat 
tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som till exempel avdrag för resor till 
och från arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. 
Det finns en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker. 

 Från den 1 januari 2020 finns ett krav på att arbetet ska betalas elektroniskt för att ha 
rätt till rut- och rotavdrag. Med elektronisk betalning avses betalning med 
inbetalningskort på bank eller via internetbank, kontokort, BankID eller Swish.  

 Rot- och rutavdraget får sammanlagt högst uppgå till 50 000 kronor per person och år.  

 För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet 
utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget 
även om du hyr en bostad under kortare tid. 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30 
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50 
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Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: 
https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/ 
Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar 
 


