
  

 

 

 

 

 

 

Det går att skapa framtidstro om vi fortsätter att utveckla den svenska modellen. 

Det är vår främsta arbetsuppgift. Vår svenska modell bygger på hårt arbete, 

stark välfärd och ett land som håller ihop. Den ger dig chansen att leva det liv du 

drömmer om – och den ligger till grund för ett Sverige att vara stolt över. 

En grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla den svenska modellen är att 

Sverige har ordning och reda i ekonomin. Därför krävs det bred politisk samsyn 

över partigränserna om spelreglerna för den ekonomiska politiken. 

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tog i mars 2015 initiativ till att se över 

nivån på överskottsmålet. För att säkerställa bred politisk samsyn över 

blockgränsen tillsatte regeringen i juni samma år en parlamentarisk utredning för 

att se över överskottsmålet. I dag har Socialdemokraterna och Miljöpartiet slutit 

en överenskommelse med övriga riksdagspartier om att överskottsmålet ska 

sänkas till en tredjedels procent av BNP.  

Överenskommelsen innebär också att ett nytt mål om att statsskulden 
(skuldankare), att nivåerna för överskottsmål och skuldankare ska ses över 
regelbundet, att uppföljningen av överskottsmålet stärks och att tydligare 
riktlinjer införs för hur förslag som påverkar statens budget ska hanteras i 
riksdagen. 

 

Varför blir det inte ett balansmål, ni har ju sagt att ni vill ha det? 

Det här är en klassisk svensk kompromiss. Det är ingen hemlighet att vi gick in i 
det här och förespråkade en målnivå på 0 medan Moderaterna förespråkade en 



 

  

målnivå på 1. Nu är alla [seriösa] partier överens om en målnivå framåt på en 
tredjedels procent. Det är mycket positivt.   

 

Vem är vinnare/förlorare? 

Hela Sverige vinner på att vi är överens om långsiktiga villkor för finanspolitiken.  

 

Nu reglerar ni att inget får brytas ur budgeten, visar inte det att 
Socialdemokraterna gjorde fel 2013? 

Tvärtom är det ju tydligt att det här gick att göra på det sättet som skedde, att 
man nu anser att man behöver ändra regelverket visar att regelverket förut tillät 
utbrytningar. Därmed begick inte vi något fel 2013. Nu är vi överens om en 
annan ordning framåt.  

 

Varför sänker man målnivån för sparandet?  

Vi är i en helt annan situation idag än när målet infördes. Då var skuldnivån 
mycket högre (över 70 procent av BNP, nu är den närmare 40 procent). Och den 
demografiska utmaning vi då såg framför oss är nu här vilket märks inte minst i 
pensionssystemets sparande (pensionssystemet har historiskt bidragit kraftigt till 
sparandet, de närmaste åren gör det inte det).  

 

Vad tycker ni om att uppföljningen stärks?  

Det är jättebra. Vi vill inte hamna i den situation där vi var år 2014 igen, när den 
här regeringen fick ta över ett underskott på över 60 miljarder.  

 

Vad tycker ni om att ett skuldankare införs?  

Det är bra. En av anledningarna till att vi velat ändra målnivån för sparandet är 
att skuldnivån nu är väsentligt lägre. Skulle den öka i framtiden är det också 
rimligt att sparandenivån höjs.  



 

  

I mars förra året gick den socialdemokratiskt ledda regeringen ut och anförde att 
vi ville att Konjunkturinstitutet skulle se över målnivån då vi såg anledningar till 
att ändra målnivån till ett balansmål. Sedan ville de borgerliga tillsätta en 
parlamentarisk kommitté för att titta på frågan, vilket gjordes 
(http://www.sou.gov.se/fi-201506-kommitten-om-oversyn-av-malet-for-den-
offentliga-sektorns-finansiella-sparande/). Vad kommittén nu kommit överens 
om är i korthet följande: 

 Målnivån för det finansiella sparandet sänks från 1 procent till en 
tredjedels procent av BNP från 2019  

 Ett skuldankare på 35 procent av BNP införs (om skulden är mer än 5 
procentenheter högre eller lägre än dessa 35 procent så leder det till 
ökade krav på att förstärka sparandet) 

 Målets och ankarets nivå ses över varannan mandatperiod 

 Uppföljningen av måluppfyllnad skärps (bl.a. genom att Finanspolitiska 
rådets oberoende stärks ”för att stärka rådets oberoende införs en 
valberedning för val av rådsmedlemmar, där ledamöter från riksdagens 
finansutskott ingår”) 

 Det lagstiftas om att man inte längre får bryta ut förslag på det sättet som 
gjordes av oss gällande brytpunkten.  

 

Hela överenskommelsen kan läsas här 

 

Kontaktperson: Linus Samuelsson, Pressekreterare Finansutskottet, 073- 086 
6445 

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/utredningars-prm/overenskommelse-om-skuldankare-nytt-overskottsmal-och-forstarkt-uppfoljning.pdf

