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Partierna varnas nu för att ställa ut nya kostsamma vallöften. Snarare handlar det om att 
ompröva löften som redan getts. Den bedömningen gör regeringens Finanspolitiska råd i 
sin rapport. 

– Jag avråder bestämt från permanenta reformer som inte är finansierade och det behövs en 
beredskap för att ompröva aviserade reformer, sade rådets ordförande Lars Calmfors, vid en 
pressträff. 

Anledningen till det kärva budskapet är den ekonomiska oro som råder med en mycket hög 
skuldsättning inte bara i en rad euro-länder utan även i exempelvis USA. Risken för nya 
bakslag är stor, enligt rådet, som tecknar en dyster bild av det ekonomiska läget. 

Sverige ligger dock bra till med starka offentliga finanser och låg skuldsättning, och det finns 
ett utrymme för tillfälliga insatser. 

Enligt Calmfors stimulerade regeringen för lite 2009, ligger ganska rätt i år och kan göra mer 
om man vill 2011. 

Stimulanserna bör i så fall riktas till kommunerna, anser Calmfors, som samtidigt höjer ett 
varningens finger för att sådana statsbidrag kan komma att uppfattas som permanenta. Någon 
stimulans till privat konsumtion behövs inte. 

Både finansminister Anders Borg och Socialdemokraternas [1] motsvarighet Thomas Östros 
tog rådets rapport till intäkt för den egna politiken. 

– Som vi ser det ger rådet ett gott betyg för den krispolitik vi har fört, säger Borg och jämför 
med andra länder. 

– Vi har siktat bättre och haft grövre kaliber på våra skott. 

Han håller med om att försiktighet bör råda. 

– Som det nu ser ut är utrymmet väldigt begränsat men det ska vi värdera i augusti—
september, när vi ser hur skatter och utgifter utvecklas. Risken nu ligger i att man börjar ta 
tillbaka jobbskatteavdraget eller tar tillbaka reformer för arbetslinjen och då får en situation 
där sysselsättningen faller, säger Borg. 

Han utesluter inte extra pengar till kommunerna, men säger: 



– Inkomsterna stiger i kommunsektorn i snabbare takt än vi hittills förutsett och de klarar 
större utgifter. Vi får se om den utvecklingen står sig. 

Östros säger att han delar rådets bedömning och poängterar att de rödgrönas satsningar på 
sänkt skatt till pensionärerna är fullt finansierade, liksom stödet till kommunerna och han 
varnar för att permanenta skattesänkningar nu är en riskfylld strategi. 

Rådets uppfattning om rut- och rot-avdrag är en besk medicin för både regeringen och de 
rödgröna. 

Rut är bra tycker rådet och går mot de rödgröna, rot är inte lika bra och kan slopas när 
konjunkturen vänder, vilket går emot regeringens linje. 

Varken Östros eller Borg tar till sig de råden. 

Om rot avskaffas skulle man få tillbaka en kultur av svartarbete, anser Borg. Rut är otroligt 
ineffektivt, tycker Östros. 

På andra områden ger rådet regeringen både ris och ros. Regeringen får till exempel mycket 
beröm för att ha vågat ta sig an sjukförsäkringen, men också kritik för att förändringarna skett 
slarvigt och förhastat. 
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