
Skatteavdraget
som ska få oss att bli friskare
Först kom ROT- och RUT-avdragen för 
renovering och hemstädning. Nu kan 
ytterligare ett avdrag bli aktuellt – BOT 
avdraget, som ska hjälpa oss att  
städa och renovera vår egen kropp.

– BOT stod från början för Be-
handling och Terapi. Men i dag 
innehåller BOT så mycket mer 
varför vi hellre säger att det är en 
ordlek på ROT och RUT, berättar 
Peter Feldt, generalsekreterare på 
Kroppsterapeuternas Yrkesför-
bund.

Inför nästa val arbetar Kropps-
terapeuternas Yrkesförbund aktivt 
för ett införande av BOT-avdraget 
och fördelarna är många. 

– Idag finns det många svenskar 
som inte får den hjälp de skulle 
behöva för att hålla sig friska och 
kunna arbeta. Med BOT-avdraget 
hoppas vi att människor ska få råd 
att själva ta ansvar för sin hälsa 
genom att till exempel regelbundet 
besöka en sjukgymnast, massör, 
kostrådgivare eller terapeut.

Tanken är att BOT-avdraget ska 
fungera på samma sätt som RUT 
och ROT med skatteavdrag på 
halva priser upp till 50 000 kronor 
per år. De främsta målgrupperna 
för reformen är sjukskrivna, funk-
tionshindrade och anställda inom 
industrin, där friskvårdsbidrag är 
ovanligt.

– Trenden i dag är att färre 
människor är helårsfriska. De 
yngre går hemma och de äldre 
går i pension. Nu är det dags att 
underlätta för människor att ta ett 
större ansvar för sin egen hälsa, 
säger Peter Feldt.

Samtidigt som BOT-avdra-
gets primära syfte är att öka 
folkhälsan räknar Kroppstera-

peuternas Yrkesförbund med att 
de ekonomiska fördelarna blir 
enorma. Framförallt genom 
färre sjukskrivningar och ett 
minskat tryck på hälso- och 
sjukvården.

– Om lika många perso-
ner som utnyttjade RUT-av-
draget förra året skulle 
använda sig av BOT-av-
draget hade kostnaden 
för staten landat på 
omkring 1,7 miljarder. 
Samtidigt 
skulle kost-
naderna 
inom 
häl-
so- 
och 
sjukvår-
den reduceras med 
11,9 miljarder per 
år, enligt beräk-
ningar från Kroppsterapeuternas 
Yrkesförbund.

Peter Feldt har varit i kontakt 
med flera politiker från samtliga 
riksdagspartier och reaktioner-
na till BOT-avdraget har varit 
positiva. 

– Det har också kommit in ett 
antal riksdagsmotioner om att 
införa BOT-avdraget de senaste 
åren. I Skåne och Halland har 
man bland annat föreslagit 
att införa BOT-avdraget som 
ett försöksprojekt. Skulle 
BOT-avdraget införas skulle 
fler människor få chansen till en 
bättre hälsa. n
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Trenden  
i dag är  
att färre 
och färre  
människor 
är helårs- 
friska.

Text: Kajsa Ådahl


