
Hösten 2023
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Agenda

• Kort om det ekonomiska läget
• Kort om huvudsakliga satsningar i BP23
• Regleringsbrev
• Budgetunderlag
• Övriga frågor?
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Försämrade prognoser sedan augusti
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2021 2022 2023 2024 2025

BNP 5,1 5,1 2,6 2,3 -0,4 0,4 2,0 2,2 3,2 2,2

Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 8,8 8,8 7,4 7,6 7,7 7,7 7,5 7,2 7,2 7,0

KPI 2,2 2,2 8,6 8,0 8,3 6,3 3,0 2,8 2,5 2,6

KPIF 2,4 2,4 7,9 7,3 5,2 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0

BNP-gap* -0,6 -0,6 0,2 0,1 -1,7 -1,0 -1,5 -0,6 0,0 0,0

Källor: SCB och egna beräkningar* Skillnad mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP
Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-10-20. 

Nyckeltal prognos (Aug 22 i kursivt)
Procentuell förändring om inget annat anges



Stor osäkerhet kring utvecklingen
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• Energi och geopolitik
• Ändrade förutsättningar vid en eskalation av kriget i Ukraina
• Osäkra antaganden kring den europeiska energiförsörjningen

• Den höga inflationen
• Kan medföra att penningpolitiken stramas åt mer och fortare
• Den totala effekten av en global åtstramning av 

penningpolitiken är osäker

• Bostads- och fastighetsmarknad
• Osäkert hur hushåll och företag kommer påverkas av 

stigande räntor

• Inbromsning i Kina
• Osäkerheter kopplade till landets covidhantering och 

inbromsningen i fastighetssektorn

Källor: SCB och egna beräkningar.
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Ekonomiskt ansvar i en svår tid
• Hög inflation och stigande räntor pressar hushåll och företag
• Inflation och inflationsförväntningar är dessutom trögrörliga 

• Inflationen kan bita sig fast på en hög nivå  stora skadeverkningar på samhällsekonomin

• Alltför expansiv finanspolitik kan leda till att penningpolitiken behöver vara 
stram under en längre tid  sämre sysselsättningsutveckling som följd 

• Regeringen föreslår därför en svagt åtstramande budget 
• överskottsmålet nås med marginal 2023
• möjliggör för penningpolitiken att verka så att inflationen inte biter sig fast på en hög nivå 
• utöver budgeten föreslås finansierade tillfälliga stödåtgärder i form av högkostnadsskydd via SvK

• Sammantaget bedöms budgeten plus stödåtgärderna via SvK innebära en 
neutral finanspolitik för 2023
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Budgetpropositionen för 
2023 
Utbildning, forskning och rymd
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Mer kunskap och ordning i skolan

• Riktade satsningar på 
läromedel och speciallärare

• Fler sociala team och lovskola 
från lägre åldrar

• Utökade möjligheter till 
vidareutbildning av lärare och 
spetsklasser för 
högpresterande elever
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En god kompetensförsörjning

• Yrkesutbildningens kvalitet och 
attraktionskraft fortsätter att utvecklas

• Fortsatt hög nivå på antalet platser 
inom regionalt yrkesvux och 
yrkeshögskolan

• Fortsatt satsning på Svenska från 
dag ett

• Ett nytt omställningsstudiestöd lämnas 
från 2023 

• Utbildning högskolan: 
• Sjöbefälsutbildningarna 7,5 mnkr 2023,         

15 mnkr fr.o.m. 2024
• Sjukhusfysikerutbildningar 3 mnkr 2023, 6 

mnkr fr.o.m. 2024

• Förskollärar- och lärarutbildningarna:
• Övningsförskolor och övningsskolor förstärks fr.o.m. 

2023
• Medel för planering, information och uppföljning av ny 

kort KPU
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Forskningssatsningar 

• Ytterligare medel till ESS

• Ökade anslag till 
Försvarshögskolan

• Svenska rymdaktiebolaget tillförs 
medel för samhällsuppdrag 

• Förstärkning av forskning inom 
polisutbildningen
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Regleringsbrev för 2023 
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Vad är att vänta?

• Implementering av BP 2023
• Avgifter för forskningsinfrastruktur
• Andrahandsuthyrning bostäder
• Prognoser i Hermes

• Lämnas i löpande priser
• Bilaga med detaljuppgifter

• Indrag oförbrukade idébanksmedel
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Direktiv budgetundelag
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Ej längre årligt beslut

• Permanent uppdrag
• Ny avgiftstabell
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Övriga frågor?
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