2020-04-20

Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och
Näringsminister Ibrahim Baylan, Finans- och Näringsdepartementen, Finansoch Näringsutskotten.
Sammanfattning:
Tvätteriförbundets medlemsföretag behöver få del av Regeringens krisåtgärder dels genom möjlighet
att få reducering av hyreskostnader, dels genom att snabbt öppna upp för att tvätteriers tjänster ska
kunna ingå i RUT-avdraget enligt den aktuella RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.

Genom det läge som Sverige och världen befinner sig i med anledning av Corona-viruset, krävs
omfattande åtgärder för att näringsverksamheter inom alla områden kan få rimliga villkor för att inte
behöva lägga ned eller gå i konkurs. När konjunkturen vänder, behövs dessa verksamheter återigen.
Tvätt- och textilservicebranschen omsätter omkring 5,5 miljarder normalt, och har ca 5 000 anställda
i 270 företag, varav över 80% har färre än tio anställda. Många medarbetare är unga, eller har
utländsk bakgrund, vilket gör dessa företag till en viktig aktör för etablering på arbetsmarknaden.
Tjänster för tvätt- och textilhantering återkommer under tre olika SNI-koder:
-

Konsumenttvätt SNI-kod 96.012 (privatkunder som lämnar in textilier för tvätt)
Industri- och institutionstvätt SNI-kod 96.011 (företag och verksamheter inom exempelvis
sjukhus och hotell)
Tvätt, inlämnings- och utlämningsställen för kemtvätt (företaget tvättar ej själva) SNI-kod
96.090

Av dessa tre är det endast den sistnämnda kategorin som kan komma ifråga för stöd till sänkning av
hyror för sina lokaler, enligt det beslut som regeringen lagt fram till EU. I praktiken innebär det att
butiken som förmedlar tvätt kan få hyresreduktion, medan konsumenttvätten/kemtvätten i kvarteret
bredvid inte kan få stöd. Det innebär att man från regeringens sida behandlar våra medlemmar
ojämlikt kontra andra branscher.
Vi anser att
-

Tvätterier med SNI-koderna 96.012 och 96.011 måste inkluderas i möjligheten att få
reducering av hyreskostnader likaväl som företag i andra branscher.

För att våra tvätterier fortsatt ska kunna leverera tjänster till såväl privata som företagskunder, krävs
också bättre förutsättningar för branschen som sådan. I dessa tider av självvald eller påtvingad
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isolering på grund av risk för att smittas av Covid-19, kan inte alltid anhöriga eller andra närstående
hjälpa till med tvätt.
Våra tvätterier skulle kunna hämta och lämna tvätt vid dörren, precis som man uppmanar människor
att gynna restauranger att beställa hem mat, när man inte har möjlighet att komma till dem.
Genom att öppna upp för en inkludering av tvätt av hushållstvätt, där tjänsten även innebär att man
kan få tvätten hämtad och lämnad, skulle enskilda och familjer få möjlighet till avlastning och
närstående behöver inte oroa sig för att tvätten inte blir gjord.

RUT-utredningen lämnar förslag för detta i sitt aktuella betänkande "Fler ruttjänster och höjt tak för
rutavdraget" Fi2020/00389/S1. Förslaget skulle kunna bidra till fortsatt öppethållande för våra
medlemsföretag som finns över hela Sverige och som drabbats hårt av minskade intäkter från
speciellt besöksnäringen och privatkonsumenter. Ett hotelltvätteri är i exakt samma läge som hotellet
som med inga övernattande gäster inte heller behöver ha några lakan tvättade och en
konsumentnära kemtvätt/konsumenttvätteri är i exakt samma läge som övrig sällanköpshandel där
kunderna inte kommer in i butiken. Våra företag är tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet
mellan producent och konsument.
Vi föreslår att
-

Möjligheten att få tvätt utförd av tvätteri och inte bara i hemmet eller i anslutning till
bostaden, läggs in i Skatteverkets regler för RUT-avdraget i enlighet med RUT-utredningens
förslag.

Att så många åtgärder vidtagits i stort för företag med anledning av Covid-19 är välkommet, men vår
bransch har missats genom att de SNI-koder som krävs inte har tagits med; trots en sådan stor
koppling till besöksnäringen, privatkonsumenter och vården, inte minst.

Vi ber därför att regeringen skyndsamt
–
–

inkluderar utsatta företag i tvätt- och textilservicebranschen i hyresstödet enligt ovan
inför RUT-avdrag för tvätt- och textilserviceföretag såsom föreslås i RUT-utredningens
delbetänkande "Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Fi2020/00389/S1"
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