
    

 

 
 
 

 

 
  

 
 

   

 

 

  
 

 

 

 

 
   

  

    

   

     

   

  

    

    

Promemoria 

2021-10-01 

Finansdepartementet 

Rättelseblad för prop. 2021/22:1 

Volym 1 avsnitt 1.3 

s. 17, tabell 1.4 

Siffrorna i tabell 1.4 Utgiftstakets nivåer har blivit felaktiga för de fyra 
sista raderna och behöver ersättas med korrekta värden.  

Felaktig tabell  

Tabell 1.4 Utgiftstakets nivåer 
Miljarder kronor om inte annat anges 

2021 2022 2023 2024 

Av riksdagen beslutade nivåer på 
utgiftstaket 1 695 1 634 1 539 

Regeringens förslag till nivå på 
utgiftstaket 1 595 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP 31,4 29,3 26,7 26,8 

Utgiftstak, procent av BNP 31,8 29,3 26,7 26,8 

Takbegränsade utgifter 1 578 1 474 1 455 1 467 

Budgeteringsmarginal 117 160 84 128 

Källa: Egna beräkningar. 

Rätt tabell 

Tabell 1.4 Utgiftstakets nivåer 
Miljarder kronor om inte annat anges 

2021 2022 2023 2024 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket 1 695 1 634 1 539 

Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket 1 595 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP 31,4 29,2 26,7 26,7 

Utgiftstak, procent av BNP 31,9 29,2 26,6 26,7 



 

  

     

 

 

2021 2022 2023 2024 

Takbegränsade utgifter 1 580 1 532 1 509 1 529 

Budgeteringsmarginal 115 102 30 66 

Källa: Egna beräkningar. 
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Prop. 2021/22:1 

(OECD), pekar på vikten av att inte dra tillbaka stimulanser för snabbt, givet den 
djupa lågkonjunktur som följt av pandemin. Regeringens plan är att återföra det 
strukturella sparandet till överskottsmålets nivå 2023. Den aktuella prognosen visar på 
ett sparande över den målsatta nivån 2023. Prognoser över ekonomins utveckling är 
dock osäkra och pandemin medför att prognosen i denna budgetproposition är mer 
osäker än vanligt. Finanspolitiken kan alltså framöver behöva anpassas till ett 
konjunkturläge som avviker från det som prognostiseras i denna proposition. 

Bruttoskulden avviker inte från skuldankaret 
Skuldankaret är ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, 
och är fastställt till 35 procent av BNP. Ankaret styr inte finanspolitiken på kort sikt, 
utan ska i huvudsak användas för att utvärdera om överskottsmålet behöver anpassas 
för att säkerställa hållbarheten och marginalerna i de offentliga finanserna. 

Regeringen ska varje år redogöra för bruttoskuldens utveckling i den ekonomiska 
vårpropositionen. Om skuldkvoten avviker med mer än 5 procent av BNP från 
skuldankaret ska regeringen i samband med den ekonomiska vårpropositionen lämna 
en skrivelse till riksdagen och förklara vad som orsakat avvikelsen och hur den ska 
hanteras. 

Bruttoskulden bedöms vara förenlig med skuldankarets riktmärke på 35 procent av 
BNP. Skuldkvoten var 39,7 procent av BNP 2020 och bedöms bli 37,8 procent av 
BNP 2021 och 35,4 procent 2022. En anledning till att skuldkvoten inte ökar, trots 
underskottet i de offentliga finanserna, är att Riksbanken från och med 2021 inleder 
en övergång till en helt egenfinansierad valutareserv efter att tidigare finansierat en del 
av sin valutareserv genom Riksgäldskontoret. Övergången som ska ske gradvis till och 
med 2023 medför att skuldkvoten minskar med 1,1 procentenheter per år 2021 till 
2023. 

Förslag till utgiftstak för 2024 
I enlighet med budgetlagen (2011:203) föreslår regeringen i denna proposition en nivå 
på utgiftstaket för det tredje tillkommande året (se tabell 1.4). Den föreslagna nivån 
motsvarar regeringens bedömning av nivån för 2024 i 2021 års ekonomiska 
vårproposition. 

Tabell 1.4 Utgiftstakets nivåer 
Miljarder kronor om inte annat anges 

2021 2022 2023 2024 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket 1 695 1 634 1 539 

Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket 1 595 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP 31,4 29,2 26,7 26,7 

Utgiftstak, procent av BNP 31,9 29,2 26,6 26,7 

Takbegränsade utgifter 1 580 1 532 1 509 1 529 

Budgeteringsmarginal 115 102 30 66 

Källa: Egna beräkningar. 

1.4 Reformer 

Klimatomställningen ska gå snabbare 
Klimatet är vår tids ödesfråga. Sverige är och ska förbli ett föregångsland i arbetet för 
miljön och klimatet. Omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi är nödvändig 
för att Sverige ska uppnå sina miljö- och klimatmål, för att nå de globala målen i 
Agenda 2030 och för att bibehålla näringslivets konkurrenskraft globalt. Den senaste 

Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 17 av prop. 2021/22:1, vol. 1. Rättelsen avser tabell 1.4. 
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