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FÖRDJUPNING 

 

Vårpropositionen 2015 

2015 års ekonomiska vårproposition innehåller förslag och om-

prioriteringar som sammantaget ökar statens utgifter med 

6 miljarder kronor 2015. Detta finansieras främst med att ned-

sättningen av arbetsgivaravgiften för unga fasas ut. Utgiftsök-

ningarna består till drygt hälften av ökad offentlig konsumtion i 

form av utbildning, insatser på arbetsmarknadsområdet samt 

vård och omsorg. Även om åtgärderna i propositionen är finansi-

erade krona för krona bedöms de leda till att den inhemska ef-

terfrågan ökar på kort sikt, vilket påskyndar konjunkturåter-

hämtningen. 

I vårpropositionen presenteras nya utgiftstak. Marginalerna till 

utgiftstaken är stora i regeringens prognos där utgifterna beräk-

nas under antagande om oförändrade regler i finanspolitiken. 

Enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns det utrymme 

under utgiftstaken för åtgärder av en omfattning som i stort sett 

bibehåller det offentliga åtagandet. 

Åtgärder i vårpropositionen 

Vårpropositionen 2015 innehåller reformer som ökar de offent-

liga utgifterna med 8 respektive 20 miljarder kronor 2015 respek-

tive 2016. Dessa utgiftsreformer finansieras i huvudsak genom 

skattehöjningar, men även med en del utgiftsminskningar. Att 

utgiftsreformerna är ungefär hälften så stora i år som nästa år 

beror på att de träder i kraft under andra halvan av 2015, och 

först nästa år blir det en effekt hela året. 

SATSNINGAR INOM FRAMFÖR ALLT OFFENTLIG 

KONSUMTION 

Drygt hälften av utgiftsförändringarna 2015 består av ökad of-

fentlig konsumtion, varav två tredjedelar sker i staten och en 

tredjedel genom ökade statsbidrag till kommunerna för att finan-

siera ökad kommunal konsumtion (se tabell 20). Den statliga 

konsumtionen ökar främst till följd av satsningar på högre ut-

bildning samt inom miljö- och näringspolitik. Inom kommuner-

na sker satsningar inom skola och äldreomsorg. Som en del av 

finansieringen sker det anslagsminskningar som påverkar både 



94   Vårpropositionen 2015 

 

 

 

staten och kommunerna.124 Transfereringar till hushållen ökar 

med drygt 1 miljard kronor 2015 bland annat till följd av höjd 

ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna sker i 

september i år, vilket gör att effekten blir större 2016 än helåret 

2015. Även underhållsstödet och bostadstillägget för pensionärer 

höjs från och med september 2015. 

Tabell 20 Åtgärder i 2015 års ekonomiska vårproposition 

Miljarder kronor, netto 

 

2015 2016 

Offentlig konsumtion 3,5 7,7 

 Statlig konsumtion 2,2 4,5 

 Statsbidrag till kommunerna 1,3 3,1 

Offentliga investeringar 0,0 0,0 

Transfereringar till hushåll 1,1 3,7 

Övrigt 1,1 4,7 

Utgifter 5,7 16,1 

Hushållens direkta skatter 0,0 0,1 

Produkt- och produktionsskatter 5,6 16,1 

Övrigt 0,1 0,4 

Inkomster 5,8 16,5 

Anm. Beloppen avser nivåförändring i förhållande till beslut fattade till och 

med budgeten som beslutades i riksdagen december 2014. 

Källor: 2015 års ekonomiska vårproposition (tabell 3, tabell 6.1 och tabell 
7.8) och Konjunkturinstitutet. 

FINANSIERING FRÄMST GENOM SLOPAD NEDSÄTTNING AV 

SOCIALA AVGIFTER FÖR UNGA 

Regeringen slopar nedsättningen av socialavgifterna för unga i 

två steg. Nedsättningen halveras från augusti i år och slopas helt 

från och med 1 juli 2016. Detta genererar ökade skatteinkomster 

motsvarande drygt 5 miljarder kronor i år och 16 miljarder kro-

nor nästa år, vilket i det närmaste motsvarar utgiftsökningen i 

vårpropositionen. Därutöver sker mindre höjningar av hushål-

lens direkta skatter och produktionsskatter.  

ÅTGÄRDERNA STIMULERAR EFTERFRÅGAN PÅ KORT SIKT 

Sammantaget är åtgärderna i 2015 års vårproposition fullt ut 

finansierade. Trots detta bedömer Konjunkturinstitutet att åt-

                                                      

124 Cirka 2 miljarder kronor av finansieringen av reformerna 2015 kommer från 

omprioriteringar inom den offentliga sektorn, det vill säga minskad offentlig 

konsumtion inom samma eller annat område som en satsning görs. Nästa år är 

dessa ungefär dubbelt så stora. I tabell 20 redovisas nettot av anslagshöjningar och 

anslagsminskningar. 
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gärderna stimulerar efterfrågan något på kort sikt och därmed 

påskyndar återhämtningen i ekonomin jämfört med gällande 

regler. Detta förklaras av att satsningar på offentlig konsumtion 

samt transfereringar till arbetslösa och pensionärer antas ha rela-

tivt stor effekt på efterfrågan på kort sikt. Offentlig konsumtion 

har en direkt effekt på efterfrågan och relativt litet importinne-

håll. Transfereringar till låginkomsttagare förväntas öka hushål-

lens konsumtion relativt mycket då dessa grupper normalt en-

bart sparar en mindre del av en ökning av disponibelinkomsten. 

Höjda socialavgifter har däremot en relativt liten effekt på ef-

terfrågan eftersom de inte påverkar hushållens disponibla in-

komst på kort sikt.125 

På kort sikt bidrar således åtgärderna i budgeten sannolikt till 

högre sysselsättning och BNP. På längre sikt bedömer dock 

Konjunkturinstitutet att åtgärderna bidrar till en något lägre 

sysselsättning och BNP (se fördjupningen ”Ny politik får varakt-

iga effekter på arbetsmarknaden”). 

Nya nivåer på utgiftstaken  

UTGIFTSTAKEN HÖJS 

Regeringen föreslog höjda nivåer på utgiftstaken redan i budget-

propositionen för 2015. Propositionen blev dock nerröstad i 

riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen återkommer 

förslaget om att höja de tidigare fastställda nivåerna på utgiftsta-

ken för 2015−2017. 

Regeringen gör också en bedömning av utgiftstakens nivå för 

2018 och 2019. Enligt budgetlagen ska regeringen lämna förslag 

på utgiftstak för det tredje kommande året, det vill säga 2018, i 

budgetpropositionen för 2016. 

Nivån på utgiftstaket 2015−2017 är 33, 41 respektive 

52 miljarder kronor högre än tidigare beslutat. Utgiftstakets an-

del av potentiell BNP, enligt Konjunkturinstitutets bedömning, 

ökar därmed från 27,8 procent förra året till 28,2 procent 2017 

och till 28,3 procent 2019 (se tabell 21). 

                                                      

125 På kort sikt minskar företagens vinster snarare än lönerna eller 

sysselsättningen. Lägre företagsvinster har en liten effekt på BNP i ett kortsiktigt 

perspektiv. På längre sikt urholkas hushållens reala inkomster på grund av att 

priserna höjs och/eller för att lönerna ökar långsammare. Företagens investeringar 

kan också bli lägre under perioden med lägre vinster. 

Utgiftstak 

Regeringen föreslår och riksdagen beslutar om 
utgiftstak för de tre kommande åren. De 

utgifter som omfattas av utgiftstaken för 

staten är de så kallade takbegränsade utgif-

terna. Dessa utgörs av statens utgifter med 

undantag för statsskuldräntorna men med 

tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet. 
Budgeteringsmarginalen beräknas som 

skillnaden mellan utgiftstaket och de takbe-

gränsade utgifterna. 

Riktlinjerna är att budgeteringsmarginalen bör 

uppgå till minst 1 procent av de takbegrän-

sade utgifterna för innevarande år (t), minst 

1,5 procent för kommande budgetår (t+1), 

minst 2 procent för året därpå (t+2) och minst 
3 procent för nästa år (t+3). 
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UTGIFTER SOM BIBEHÅLLER DET OFFENTLIGA ÅTAGANDET 

RYMS UNDER UTGIFTSTAKEN 

De högre nivåerna på utgiftstaken innebär att Konjunktur-

institutet prognostiserar att budgeteringsmarginalerna blir stora. 

I år och nästa år är marginalen större än vad som impliceras av 

den riktlinje som gäller för att möta den osäkerhet som alltid 

finns i prognoserna (se förklaring i marginalen på sidan innan). 

Konjunkturinstitutets finanspolitiska scenario 2017−2019 inne-

fattar ett bibehållet offentligt åtagande. Detta innebär att ersätt-

ningsgraden bibehålls i socialförsäkringarna och att personaltät-

heten hålls oförändrad i välfärdstjänsterna. Med dessa prognoser 

för statens utgifter motsvarar budgeteringsmarginalerna drygt 

1,5 procent av de takbegränsade utgifterna 2017−2019. Utgift-

staken är därmed förenliga med att utgifterna växer i den takt 

som ett bibehållet offentligt åtagande innebär. 

Tabell 21 Utgiftstak för staten 

Miljarder kronor respektive procent av potentiell BNP 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgiftstak för staten1 1 107 1 158 1 204 1 262 1 319 1 378 

Procent av potentiell BNP 27,8 27,9 27,9 28,2 28,3 28,3 

Takbegränsade utgifter  1 096 1 127 1 181 1 239 1 299 1 355 

Procent av potentiell BNP 27,5 27,1 27,3 27,6 27,8 27,9 

Budgeteringsmarginal  11 31 23 23 20 23 

Procent av takbegränsade 

utgifter 1,0 2,7 2,0 1,8 1,5 1,7 

1 Utgiftstaken 2018 och 2019 är regeringens bedömning. 

Källor: Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet. 

 

 


	Sammanfattning
	positiva signaler från euroområdet
	Svag export fördröjer återhämtningen i sverige
	snabbt växande befolkning driver på sysselsättningen och håller uppe arbetslösheten
	Riksbanken fokuserar på kronan och inflationen
	Milt Åtstramande Finanspolitik framöver
	Prognosrevideringar

	Internationell konjunktur 2015−2016
	Svag inledning på 2015
	högre BNP-tillväxt i OECD-länderna redan från det andra kvartalet
	inflationen stiger men fortsatt låga styrräntor
	svag inledning på 2015 även i många tillväxtekonomier

	Konjunkturen i Sverige 2015−2016
	staBil ökning i BNP och sysselsättning framöver
	Efterfrågan och produktion
	EXPORten minskade första kvartalet
	Fortsatt svag EFTERFRÅGan på svenska exportvaror
	optimistiska Investeringsplaner hos svenska företag
	bostadsinvesteringarna ökar starkt
	Förbifart Stockholm medför högre statliga investeringar från och med 2016
	fortsatt högt sparande bland hushållen
	Stor ökning i offentlig konsumtion
	väntad importminskning inledde året
	nästa år driver exporten på importen ytterligare
	Stark utveckling i tjänstesektorn
	uppgång i produktivitetstillväxten 2015−2016

	Arbetsmarknad och resursutnyttjande
	indikatorer visar på fortsatt stigande Sysselsättning
	efterfrågan på arbetskraft ökar 2015−2016
	Fortsatt hög tillväxt i arbetskraften
	Arbetslösheten faller i långsam takt
	resurursutnyttjandet på arbetsmarknaden ökar
	Ekonomin nära konjunkturell balans 2016

	Löner och inflation
	inbromsning av de uppmätta löneökningarna under första kvartalet
	Omfattande avtalsrörelse 2016 bidrar till ökad osäkerhet om lönerna
	ökande totala arbetskostnader
	förbättrade LÖNSAMHETsomdömen HOS FÖRETAGEN
	INFLATIONEN HAR legat UNDER MÅLET EN LÅNG TID
	Fortsatt låg inflation under första halvåret
	inflationen ökar betydligt snabbare nästa år


	Makroekonomiskt scenario och ekonomisk politik 2015−2019
	återhämtning i OECD-länderna
	tillväxten saktar ner i tillväxtekonomierna
	konjunkturell balans 2017 i tudelad  svensk ekonomi
	fortsatt hög befolkningstillväxt men  långsam tillväxt i bnp per capita
	historiskt hög tillväxt i offentlig konsumtion vid bibehållet offentligt åtagande
	hushållen minskar sparandet när räntorna stiger och osäkerheten avtar
	riksbanken tillåter att inflationen  Överstiger målet
	Ytterligare sänkning av reporäntan i år
	Fortsatt svag krona framöver
	strukturellt sparande förstärks och stramar åt ekonomin

	Vad skiljer scenario från prognos?
	Offentliga finanser 2015−2019
	Finansiellt sparande och statsskuld
	UNderskottet minskar

	Finanspolitik
	Skattehöjningar på drygt 40 miljarder kronor i år och nästa år
	Fortsatt åtstramning ger balans 2018

	Offentliga sektorns utgifter
	Rekordhög befolkningstillväxt ställer nya krav på offentlig sektor
	Offentliga investeringar växer starkt nästa år
	bEKYMMERSAM TREND I SJUKSKRIVNINGARNA

	Offentliga sektorns inkomster
	Inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter ökar
	låga aktieutdelningar i staten även nästa år

	Budgetutrymmet
	Inget utrymme för ofinansierade åtgärder


	Osäkerhet i prognosen
	Osäkerhet i prognosen för omvärlden
	Expansiv penningpolitik under lång tid medför risker
	Risken för grekisk betalningsinställelse har ökat
	återhämtningen i Euroområdet kan gå långsammare
	risk för kraftig korrigering av obalanser i Kina
	återhämtningen i OECD kan bli större och ske snabbare än i prognosen

	Osäkerhet i prognosen för Sverige
	ökad risk för Fallande bostadspriser

	Prognosfelens storlek
	Effekterna av en markant konjunkturnedgång i Kina

	Kina investerar för mycket
	stor kreditexpansion hos kinesiska företag
	Överproduktion av byggnader
	En korrigering i en del av ekonomin kan utlösa en negativ spiral
	Påverkan på den svenska ekonomin: små direkta handelseffekter ger inte hela bilden

	Svagare tillväxt i Kina leder till lägre tillväxt i omvärlden
	Historiskt tillväxtfall i Kina
	Begränsade effekter i euroområdet
	Styrräntorna sänks i omvärlden

	Konsekvenser för Sverige
	Både direkta och indirekta effekter på svensk export av sämre utveckling i kina
	begränsade effekter på svensk ekonomi
	Avslutande kommentarer
	Befolkningsutvecklingen påverkar arbetsmarknaden


	Andelen utrikes födda i befolkningen ökar
	vistelsetid påverkar arbetskraftsstatus
	Sysselsättningen bland utrikes födda har ökat men sysselsättningssgapet är fortfarande stort
	Stort sysselsättningsgap internationellt sett
	arbetslösheten bland utrikes födda har stigit

	Potentiell sysselsättning är uppreviderad till följd av den nya befolkningsprognosen
	Högre potentiell arbetskraft
	Högre jämviktsarbetslöshet
	sammantaget Högre potentiell sysselsättning

	Invandringen dämpar uppgången i den demografiska försörjningskvoten
	på medellång sikt försämras den ekonomiska försörjningskvoten något
	den ekonomiska försörjningskvoten på längre sikt beror på hur väl arbetsmarknaden fungerar
	Ny politik får varaktiga effekter på arbetsmarknaden


	Konjunkturinstitutets bedömning av åtgärderna
	Högre socialavgifter för unga minskar sysselsättningen något
	Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen ökar jämviktsarbetslösheten men jämnar ut inkomstfördelningen
	Förändringarna inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken Ökar sysselsättningen
	Förändringarna i inkomstbeskattningen har liten effekt på jämviktsarbetslösheten
	Den särskilda löneskatten för äldre kan minska arbetskraften och sysselsättningen
	Förändringarna av rot- och rut-avdragen får försumbara effekter på arbetsutbudet
	Förändringarna inom sjukförsäkringen medför lägre arbetskraftsdeltagande
	Vårpropositionen 2015


	Åtgärder i vårpropositionen
	Satsningar inom framför allt offentlig konsumtioN
	finansierING främst genom slopad nedsättning av sociala avgifter för unga
	Åtgärderna stimulerar efterfrågan på kort sikt

	Nya nivåer på utgiftstaken
	Utgiftstaken höjs
	Utgifter som bibehåller det offentliga åtagandet ryms under utgiftstaken


	Försörjningskvoter
	Tabellbilaga
	Innehåll
	Internationell konjunktur 2015−2016
	Konjunkturen i Sverige 2015−2016
	Makroekonomiskt scenario och ekonomisk politik 2015−2019
	Offentliga finanser 2015−2019


