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Efter 30 år i  kommunens t jänst bytte Ewa Larsson inriktning helt.  Numera
ärhonenavcirka300f-skatteregistreradehundrastareiSverige. Foro:pRtvAr

Hundgörasom
blevdrömjobb
Ewa Larsson från halländska
Oskarström var kommun-
anställd i 30 år, de senaste
13 i en telefonväxel. Men 55 år
gammal sadlade hon om,
startade eget och blev profes-
sionell hundrastare. Och hon
är inte ensam.

-Det bästa jag någonsin gjort.
Jag tjänar lite mindre men mår
så mycket bättre, säger Ewa Lars-
son.

Redan efter någon månad i det
nya yrket hade hon kontrakt med
14 andra hundägare i trakten av
Halmstad.

Bolaget Rasta hunden Sverige
i Akalla, norr om Stockholm, är
navet för ett 40-tal enmansföretag
med hundrastare runt om i landet.

Ägaren Susanne Holmene
startade franchiseföretagel 2OO7,
inspirerad av så kallade dog-
walking-företag i USA. Enligt

henne finns det nu cirka 300
f-skatteregistrerade hundrastare
i landet.

-Men ettjättebekymmer är att
den allra största andelen djur-
passningsjobb utförs svart, i kon-
kurrens med den ändå rätt be-
gränsade skaran skattebetalande
hundrastare, säger Susanne Hol-
mene.

Hon har länge förgäves käm-
pat för att arbetet ska klassas
som hushållsnära tjänst och
berättiga till rut-avdrag.

En utredning av Skatteverket
2006 visade att motsvarande
9400 årsarbeten med passning
och vård av djur utförs svart.

Susanne Holmene:
-Jag tror det handlar om långt

mer. Med rut-avdrag skulle kan-
ske 15 000 svarta jobb kunna för-
vandlas till vita.

THOMAS HAMBERG TT

Räkna med en
månadskostnad på
ett par tusen kronor
för en yrkesverksam
hundrastare som
rastar din hund i 30
minuter fem dagar
i veckan.

TT har på nätet
hittat företag som

erbjuder sådana
måhadsabonnemang
från 1495 t i l l2500
kronor. Enstaka tims-
långa hundrastnings-
pass brukar kosta
250-275 kronor.

Djurpassnings-
tjänster berättigar
inteti l l  rut-avdrag.

När sådan verksam-
het bedrivs småska-
ligt "torde den svarta
marknaden fungera
väl och vara en obyrå-
kratisk lösning",
enligt Skatteverket.

TT
Källor: Skatteverket
med f lera.


