
 

 

Styrelsens yttrande över motion från Erik Mjöberg 

Motionären har flera goda poänger. Överskottsmålet riskerar att leda till en överbeskattning 

av medborgarna. Vidare är tanken på att skapa en separat investeringsbudget i många 

avseenden tilltalande. Styrelsens enda invändning är att det framförallt är i teorin som 

tankarna är tilltalande medan de i praktiken kan leda till stora risker. 

I motionen ställs frågan varför vår generation ska se till att statsskulden blir lägre när Sverige 

ändå har en låg statsskuld i förhållande till andra länder. Frågan är förvisso relevant, men 

många av de länder som är våra grannar och handelspartners brottas med stora problem på 

grund av sina enorma statsskulder. Jämförelsen bör därför knappast göras med vare sig USA 

eller flera av våra europiska grannar. Tvärtom har Sveriges strama politik på många sätt varit 

till gagn för landet i en tid då politiker skickat räkningen för ineffektiva satsningar och 

reformer på framtida generationer. Sveriges förhållandevis låga statskuld är således även av 

godo. 

En investeringsbudget är behäftad med samma typ av problem. Under förutsättning att en 

investeringsbudget används för just långsiktiga och lönsamma investeringar är tanken god. 

Risken är dock uppenbar – och vi ser det i debatten dagligen – att olika typer av politiska 

favoritprojekt och satsningar kommer att döpas till investeringar. En sådan risk får betecknas 

som särskilt stor i ett läge med oklara parlamentariska majoritetsförhållanden, då det kan vara 

frestande att köpa lojalitet från ett eller flera partier för att få igenom beslut. 

Då frågorna inte debatteras i någon större utsträckning idag krävs omfattande 

opinionsbildningsarbete under lång tid för att få dem att landa rätt. Med tanke på det stora 

antal frågor – inte minst med innevarande regerings offensiva skattehöjningar – skulle ett 

sådant arbete ta en stor del av föreningens ändå små resurser i anspråk.  

Då styrelsen inte anser att frågorna om investeringsbudget och avskaffande av 

överskottsmålet kan drivas med den kraft som är nödvändig för att nå ett bra resultat bör 

föreningen vänta till en tidpunkt då de aktualiseras eller då färre akuta frågor är på 

föreningens agenda. 

 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

att  anse motionen besvarad med styrelsens yttrande 

 


