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REMISSVAR (SOU 2016:67) 
 
En översyn av överskottsmålet 
 
Sammanfattning av förslagen 
Överskottsmålskommittén föreslår fem mindre förändringar i det 
finanspolitiska ramverket: 

1) Överskottsmålet för den offentliga sektorns finansiella sparande 
behålls, men dagens målnivå om en procent ändras till en 
tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. 

2) Ramverket kompletteras med ett riktmärke för den offentliga 
sektorns konsoliderade bruttoskuld, på 35 procent av BNP. 

3) Uppföljningen av överskottsmålet skärps genom en tydligare 
definition av en målavvikelse och plan för att återgå till målet vid 
avvikelse. Finanspolitiska rådet tilldelas en tydligare roll i 
uppföljningen. 

4) Överskottsmålet gäller tills vidare men ses över varannan 
mandatperiod. Ett brett politiskt stöd för framtida förändringar 
av överskottsmålet bör eftersträvas.  

5) Tydliga principer fastställs för hur vissa förslag, som lagförslag 
med budgetpåverkan, hanteras i riksdagens budgetprocess. Ett 
arbete med att lagreglera delar av principerna ska genomföras till 
2018.  

 
Sammanfattning av Sacos yttrande 
 
Överskottsmålets nuvarande nivå bidrog till att Sverige gick starkt ur den 
finansiella krisen. I ljuset av den demografiska utvecklingen med växande 
demografisk försörjningskvot och strukturella problemen på 
arbetsmarknaden så finns det nu anledning att se över nivån. Saco ställer 
sig därför bakom en sänkning av överskottsmålets nivå och kommitténs 
övriga förslag som i huvudsak stärker det finanspolitiska ramverket. 
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Sacos ställningstagande  
Sverige har sedan slutet av 1990-talet haft ett överskottsmål för de 
offentliga finanserna som en del av det finanspolitiska ramverket. 
Motiven som framförts för detta är många. Men i samband med att 
överskottsmålet lagreglerades 2010 angavs fyra motiv. Det ska bidra till 
långsiktigt hållbara finanser och skapa tillräckliga marginaler för att 
undvika allt för stora underskott vid lågkonjunkturer. Överskottsmålet 
ska även bidra till en jämn fördelning av resurser mellan generationerna 
samt bidra till ekonomisk effektivitet genom bättre förutsättningar för ett 
jämnt skatteuttag över tiden. Sammantaget ska överskottsmålet och det 
finanspolitiska ramverket bidra till att skapa trovärdighet och legitimitet 
för finanspolitiken och för de svenska statsfinanserna gentemot 
omvärlden, vilket ska bidra till lägre riskpremier och god 
makroekonomisk utveckling.  
 
I ljuset av de motiv som beskrevs ovan så är frågan om just 1 procent av 
BNP är en optimal nivå som ska gälla under alla omständigheter. Den 
nuvarande nivån sattes mot bakgrund av de underskott den ekonomiska 
krisen orsakade i början på 1990-talet men var aldrig tänkt att vara 
permanent. Det är därför rimligt att nivån ses över och anpassas till 
rådande förhållanden, speciellt med tanke på att statsskulden som andel 
av BNP har sjunkit trendmässigt sedan mitten av 1990-talet. Men 
utformningen och inriktningen av finanspolitiken är i huvudsak är en 
politisk fråga som handlar om avvägningar och prioriteringar. Det 
innebär att det inte går att lägga fast en entydig och invändningsfri nivå 
på det finansiella sparandet. Saco menar att det är de 
stabiliseringspolitiska skälen som väger tyngst. Erfarenheterna från den 
senaste ekonomiska krisen understryker betydelsen av starka offentliga 
finanser i kristider. Men det tilltagande demografiska kostnadstrycket 
måste tas på allvar.  
 
Arbetsmarknaden är idag till synes stark. Sysselsättningen har ökat och 
arbetslösheten har sjunkit under flera år. Den offentliga statistiken visar 
att antalet lediga jobb stadigt ökar, vilket dock sker samtidigt som 
arbetsgivarna dras med rekryteringsproblem, speciellt i den offentliga 
sektorn. Dessutom ger den sjunkande arbetslösheten på totalen en delvis 
missvisande bild. Utsatta grupper har fortfarande stora problem att 
komma in på arbetsmarknaden, vilket är ett utslag av en stark 
polarisering. Arbetslösheten bland inrikes födda börjar närma sig 4 
procent samtidigt som gruppen utrikesfödda har en motsvarande nivå 
runt 16 procent. Denna siffra förväntas dessutom stiga i takt med att fler 
flyktinginvandrare kommer in på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas brist 
på lämplig arbetskraft kommer att dämpa sysselsättningstillväxten de 
närmaste åren. Det innebär att matchningsproblemen som finns på den 
svenska arbetsmarknaden måste stävjas och tas på stort allvar, vilket 
kräver insatser.  
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Samtidigt ökar det demografiska kostnadstrycket på grund av att både 
yngre och äldre har ökat som andel av befolkningen, vilket är en spegling 
av att andelen individer i arbetsför ålder sjunker och förväntas fortsätta 
sjunka under de kommande åren. Det innebär att vi befinner oss i ett 
demografiskt ogynnsamt läge som också behöver beaktas. Exempelvis 
innebär den ökande andelen i befolkningen som är 80 år eller äldre, en 
ökad efterfrågan på välfärdstjänster, vilket är kopplat till frågan om 
välfärdens finansiering.  
 
Regeringen deklarerade i budgetpropositionen att överskottsmålet inte 
kommer nås under innevarande mandatperiod, vilket innebär att det 
offentliga sparande måste öka de kommande åren. Att under gällande 
omständigheter fortsätta bygga upp överskott i den offentliga sektorn 
förefaller inte vara en väl avvägt politik. På kort sikt ger inte ett reducerat 
saldomål något utrymme för ofinansierade reformer eftersom det 
strukturella sparande är lågt redan i utgångsläget, men det skulle 
innebära att finanspolitiken inte skulle behöva vara lika restriktiv de 
kommande åren. Saco stödjer därför Överskottsmålskommitténs förslag 
om sänkt nivå på överskottsmålet.  
 
Saco har inga invändningar mot Överskottsmålskommitténs övriga 
förslag som huvudsakligen stärker det finanspolitiska ramverket. 
 
 
 
Sveriges akademikers centralorganisation 
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