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Konjunkturinstitutet delar promemorians bedömning att förslaget innebär en mycket
liten effekt på den varaktiga sysselsättningen i ekonomin. Förslaget att inkludera reparation och underhåll av vitvaror i RUT-avdraget kan därför inte motiveras med positiva
sysselsättningseffekter såsom fallet har varit med de tjänster som för närvarande omfattas av skattereduktionen.
En sänkning av kostnaden för reparation av vitvaror skulle förstärka incitamenten att
reparera istället för att köpa nya vitvaror. Det är dock oklart hur starka incitamenten
skulle bli. För moderna vitvaror med avancerad teknik – där exempelvis kretskort måste
bytas ut – kan kostnaden för reservdelar utgöra en stor del av den totala kostnaden för
reparationen. En sänkning av arbetskostnaden skulle därmed inte göra så stor skillnad
på den totala kostnaden.
Målsättningen anges i promemorian vara att minska råvaru- och energiåtgång, samt
utsläpp och avfallsmängder. Det bör dock noteras att forskningen inte är entydig vad
gäller miljöeffekten av att reparera äldre vitvaror jämfört med att köpa nya när det
handlar om produkter som drar mycket energi, till exempel kyl och frys. Vidare utgörs
en del av den ökade mängden elavfall av fungerande moderna vitvaror som kasseras vid
renovering och ombyggnad av bostäder, ett förfarande som inte direkt kan antas påverkas av ett RUT-avdrag. Som miljöåtgärd betraktat är det därför tveksamt om den relativt höga kostnaden (190 miljoner) kan motiveras. Promemorian redovisar dock inte
vilka antaganden som gjorts för att beräkna de offentligfinansiella kostnaderna av förslaget. Konjunkturinstitutet har därför inte kunnat bedöma om dessa kostnadsberäkningar är rimliga.
För att uppnå målet om förbättrad resurshushållning och minskad miljöbelastning från
vitvaruproduktion bör andra styrmedel övervägas.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit
Iida Häkkinen Skans och Marit Widman.
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