Jag vill ge dig

Hemtrevnad
Är du (eller någon äldre anhörig)
ensam och längtar efter hemlagad mat
och någon att prata med ett par timmar?
Önskar du att du slapp trista fiskpinnar och istället
hade frysen full med dina och barnens favoriträtter?
Tänk dig att komma hem från jobbet till ett iordningplockat
och städat hem och doften av en god kaka som står i ugnen!
Jag är själv småbarnsförälder och vet hur mycket det betyder att få känna sig
ompysslad en stund.
Jag kan erbjuda dig hushållsnära tjänster efter dina önskemål: matlagning,
bakning, enklare städning, strykning, barnpassning, skjutsning till och från skola
och dagis och så vidare. Hör av dig och berätta vad jag kan göra för just dig!

Malin Fagerlind, Sätila

Mina tjänster ger rätt till det sk RUT-avdraget, där du som kund betalar 50 procent av vad
det faktiska timpriset är.
Priser inkl moms och med avdraget gjort:
175 kr/timme för återkommande uppdrag (minst åtta timmar per månad)
200 kr/timme för engångsuppdrag
Minsta debitering två timmar per uppdrag. En avgift på 150 kr inkl moms tillkommer per
tillfälle.

Telefon: 0707-40 86 40

malin.fagerlind@maskrosbollen.se

Företaget har F-skatt

Hemtrevnad
Tjänster
Bara några exempel, det går alltid att diskutera andra önskemål.

Matlagning och bakning
-

Laga flera maträtter (eller göra storbak) och frysa in
Matlagning och framdukning till dig som kanske är ensam och längtar efter att få känna både
lukt och smak av hemlagad mat
Kombination med andra tjänster: jag fixar kvällsmaten eller fredagsmyset med dina barn
medan jag passar dem efter skolan, bakar bröd medan jag lagar mat för att fylla din frys,
gräddar en kaka medan jag städar så att du får det mysigt efter en stressig dag på jobbet

Sällskap och stöd för äldre
-

Högläsning ur favorit-romanen eller dagstidningen (eller kanske en andaktsbok eller Bibeln)
Jag följer med som sällskap och stöd vid promenader och/eller ärenden och sjukhusbesök
Hjälper till att betala räkningar, både via internet och på bank/postkontor

Enklare städning
-

Undanplockning av utspridda leksaker och annat stök
Dammsugning, damning, våttorkning, städning av toaletter och handfat
Röja upp i köket: plocka i och ur diskmaskinen, handdiskning, slänga sopor
Vattna blommor och plocka bort torra blad (i samband med övrig städning)

Vård av kläder och textilier
-

Tvätt
Strykning
Enklare lagning
Stryka och hänga upp nya gardiner

Barnpassning och skjutsning
-

-

Hämta barn på skola, fritids, dagis. Jag har plats i min bil för tre barn som sitter på bilkudde
och ett barn under fyra år i bakåtvänd barnstol.
Barnpassning i eller i nära anslutning till hemmet. Jag försöker hitta på något kul med barnen
och undviker för mycket TV-tittande. Jag har själv fyra barn i åldrarna ett, tre, sex och åtta år,
så jag har erfarenhet av aktiviteter för olika åldrar, och är van vid att byta blöjor.
Enkel läxhjälp för barn i grundskolan, i samband med barnpassning.

Priser
Minsta timdebitering är 2 timmar/uppdrag.
Vid varje uppdragstillfälle, såväl återkommande som enstaka, tillkommer en fast avgift på 150 kr
inklusive moms. Detta täcker framkörning samt administration. Avgiften är inte RUTavdragsgrundande.
Återkommande uppdrag: 175 kr/timme (inklusive moms och efter skattereduktion)
För detta gäller en överenskommelse om minst 8 timmar per månad. Längre uppdrag faktureras
månadsvis efter genomfört arbete.
Enstaka uppdrag: 200 kr/timme (inklusive moms och efter skattereduktion)
När det krävs extra transporter (t ex vid skjutsning till och från skola och dagis) tillkommer en avgift
på 30 kr/mil inkl moms. Milersättningen är inte RUT-avdragsgrundande.

Materiel
Det materiel som behövs för att utföra tjänsten står kunden för (vid matlagning är detta ett villkor för
att RUT-avdrag ska vara möjligt).

Skatteregler
Kunden betalar hälften av det faktiska timpriset för Hemtrevnads tjänster (priserna som står redovisade
ovan är angivna efter att avdraget gjorts). Resten täcks av skatteavdrag (RUT). Hemtrevnad gör
avdraget för dig, så du slipper reglera det i din egna självdeklaration. Godkänns inte ett yrkande av
RUT-avdrag betalar du som kund resterande belopp direkt efter avslag, och får därmed stå för 100
procent av det faktiska timpriset.
För att få göra avdrag för hushållsnära tjänster krävs att man är 18 år och skattskyldig. Var och en har
rätt att göra avdrag på max 50 000 kronor per år. Detta gäller sammantaget för RUT (hushållstjänster)
och ROT (reparations- och underhållsarbeten). Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av
avdraget mot, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du
inte har fått slutlig skattereduktion för.
Läs mer på Skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbete/

