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En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting delar den parlamentariska 
Överskottsmålskommitténs syn på att det finanspolitiska ramverket och den breda 
politiska uppslutningen bakom det har bidragit gynnsamt till utvecklingen av Sveriges 
ekonomi och offentliga finanser. Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar 
sänkningen av överskottsmålet som Överskottsmålskommittén föreslår. 

 

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter  

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är rimligt att sänka överskottsmålets 
nivå från en till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. En av tankarna 
bakom överskottsmålet när det infördes var att spara i tider med en gynnsam 
demografisk situation för att kunna hantera en situation med besvärligare demografi. 
Från och med år 2019, då den nya målnivån föreslås börja gälla, kommer de offentliga 
finanserna att befinna sig i ett ansträngt läge med ett ökat kostnadstryck på 
kommunala välfärdstjänster till följd av demografiska förändringar.  

Som Överskottsmålskommittén påpekar så är det staten som har ansvar för att 
överskottsmålet nås, och som måste ta hänsyn till sparandet i övriga delar av den 
offentliga sektorn. Med ett lägre målsatt sparande så blir statens budgetutrymme 
större, vilket är rimligt med tanke på att kommunsektorns finansiella sparande 
förväntas försämras framöver. Förutom ökade demografiskt betingade utgifter finns 
även ett ökat investeringsbehov. Ökade investeringar påverkar sektorns finansiella 
sparande i större utsträckning än sektorns resultat, som Överskottsmålskommittén 
också redogör för i betänkandet. Även om kommuner och landsting uppnår 
balanskravet så försämras det finansiella sparandet mer än sektorns resultat vid ökade 
investeringar på grund av att hela investeringsutgiften påverkar det finansiella 
sparandet medan endast avskrivningarna påverkar sektorns resultat.  
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