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Remissvar på ärende ”Delningsekonomi – På användarnas villkor” 

Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen. 

 

Användarstöd genom information och vägledning 

 

 

 

 

Villaägarnas riksförbund har inget att erinra om förslaget men vill anföra följande: 

Ur ett boendeperspektiv är delningsekonomi egentligen inte någon ny företeelse. Människor har i 

alla tider delat och lånat av varandra, inte minst då hushållen var mer självförsörjande och i behov 

av att låna eller hyra maskiner och redskap till jordbruket och självhushållningen. Det nya är att 

olika digitala plattformar gör det möjligt att dela tjänster och produkter inom ett större geografiskt 

område, inte bara med kända grannar i närområdet.  

När delningsekonomin växer startar förmedlingstjänster inom en rad olika områden. På flera platser 

i Sverige har sajter för uthyrning av allt från trädgårdsredskap till partytält startat och det finns 

även tjänster för den som behöver en hundvakt eller andra enklare småjobb som bygger på 

delningsekonomins principer. 

Att sälja enklare småjobb är emellertid något helt annat än att hyra ut fast egendom, så som 

framgår i punkt 6.5.1 i utredningen. Den som hyr ut sin bostad måste vara medveten om att det 

finns tillfällen där det vanliga konsumentskyddande regelverket inte gäller. Skador eller stöld i 

bostaden ersätt exempelvis i normalfallet via hemförsäkringen bara om gärningsmannen olovligen 

tagit sig in i bostaden. Detta är något Konsumentverket bör ge tydlig vägledning kring, i linje med 

utredningens förslag.   

Utredningens förslag: Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter 

och organisationer, såsom Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom 

ramen får Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, 

risker och möjligheter med delningsekonomiska transaktioner samt ge individuell vägledning till 

användare i samband med sådana transaktioner. 
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Konsumentverket bör även ge information och vägledning kring de lagar och regler som omgärdar 

inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Den boende kan nämligen anses vara arbetsgivare när någon 

exempelvis klipper ens gräsmatta. Det innebär att den boende ska betala in sociala avgifter, göra 

skatteavdrag och rapportera in en kontrolluppgift till Skatteverket.  

 

Att följa utvecklingen i ett användarperspektiv 

 

 

 

Villaägarnas riksförbund har inget att erinra om förslaget.  

 

Villaägarnas Riksförbund 

 

Gunnar Jansson 

Förbundsdirektör 

Utredningens förslag: Konsumentverket får i uppdrag att i samarbete med Konkurrensverket, 

och i samråd med andra berörda myndigheter, under en treårsperiod följa hur delningsekonomin 

utvecklas i ett användarperspektiv och rapportera till regeringen. 

 


