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Statsbudgetens utgifter 
(miljarder kronor)
             Utfall         Prognos

Utgiftsområde            2005            2006       2007

 1 Rikets styrelse 7,7  8,2  10,9

 2 Samhällsekonomi och  finansförvaltning  11,0 12,1 11,9

 3 Skatt, tull och exekution 8,6 9,0 9,5 

 4 Rättsväsendet 27,0 28,8 30,6

 5 Internationell samverkan 1,4 1,5 1,5

 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 43,6 42,6 46,9

 7 Internationellt bistånd 22,3 26,2 26,7

 8 Migration 6,9 8,9 5,2

 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 38,5 42,4 47,0

 10 Ek. trygghet vid sjukdom och handikapp 127,0 126,4 122,4

 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 46,1 45,0 44,2 

 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 55,5 60,6 62,6

 13 Arbetsmarknad 69,6 70,9 66,8

 14 Arbetsliv 1,2 1,2 1,5

 15 Studiestöd 19,8 20,6 19,5

 16 Utbildning och universitetsforskning 43,7 46,6 44,2

 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 9,0 9,5 10,2

 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 

  byggande samt konsumentpolitik 
8,7 9,0 6,3

 19 Regional utveckling 3,3 3,4 3,4

 20 Allmän miljö- och naturvård 4,3 4,9 4,4

 21 Energi 1,4 1,7 2,8

 22 Kommunikationer 31,8 32,1 33,2

 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m. 17,4 16,0 17,1

 24 Näringsliv 3,8 4,2 4,2

 25 Allmänna bidrag till kommuner 57,3 60,3 72,9

 26 Statsskuldsräntor m.m. 32,7 51,1 43,2

 27 Avgiften till EG-budgeten 25,6 27,6 28,9

      Minskning av anslagsbehållningar 0,0 0,0 -2,0

Summa utgiftsområden 725,0 770,8 776,0
Summa exklusive statsskuldsräntor 692,3 719,7 732,8
Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten 172,0 179,5 189,4

Takbegränsade utgifter 864,3 899,2 922,2

Budgeteringsmarginal 5,7 7,8 15,8

Utgiftstak för staten 870,0  907,0  938,0
Källa: Finansdepartementet.
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Kort om budgeten 2007

Regeringens politik syftar till att skapa goda förutsättningar 
för en stabil ekonomisk utveckling. På så sätt skapas utrymme 
för en höjd välfärd och ökad makt för enskilda och familjer 
över den egna vardagen.

En av de viktigaste uppgifterna för regeringen är att genom-
föra åtgärder som minskar utanförskapet på arbetsmarknaden 
och som leder till högre sysselsättning och minskad arbetslös-
het. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen ett fl er-
tal åtgärder som syftar till att öka arbetsutbudet och minska 
arbetslösheten. Budgetpropositionen innehåller också refor-
mer som ska stärka utbildningssystemet, förbättra kvaliteten 
inom vård och omsorg samt öka tryggheten för medborgarna.

På följande sidor fi nns sammanfattningar av en del av försla-
gen som berör samhällets olika delar. Under hösten kommer 
riksdagen behandla budgetpropositionen för att i december 
fatta det formella beslutet.

Trevlig läsning!

Anders Borg
Finansminister



4

Arbete och företagande
Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fl er jobb 

och fl er företag. Arbetsutbud och efterfrågan på arbetskraft ska stimuleras 

genom skatteåtgärder och förenklade regler för företagare.

Åtgärder för ökad sysselsättning

Från den första januari 2007 införs ett jobbskatteavdrag, som är en 
skattereduktion för arbetsinkomster. Syftet med avdraget är att göra 
det mer lönsamt att arbeta. För den som tjänar 109 600 kronor eller 
mer per år innebär förslaget en sänkt skatt på mellan ca 5 000 och 11 
000 kronor per år. För dem som fyllt 65 blir avdraget högre.

Nystartsjobb inom näringslivet och för off entliga arbetsgiva-
re som bedriver aff ärsverksamhet införs från den 1 januari 2007. 
Arbetsgivarna får en subvention motsvarande arbetsgivaravgifter-
na för personer som varit utanför arbetsmarknaden i mer än ett år, 
bland annat de som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknads-
åtgärder på heltid. Subventionen gäller lika länge som frånvaron från 
arbetslivet varat, men högst i 5 år med vissa undantag. För personer 
som är över 55 år är subventionen särskilt stor.

För att förbättra äldre människors situation på arbetsmarknaden slo-
pas den särskilda löneskatten om cirka 16 procent för de som fyllt 
65 och är  födda 1938 eller senare. Ändringen ska gälla från 1 januari 
2007

För att göra det enklare för ungdomar att komma in på arbetsmark-
naden ges ett särskilt avdrag på arbetsgivaravgifterna för de som 
är mellan 19 och 24. Ambitionen är att halvera alla avgifter utom 
ålderspensionsavgiften från och med 1 juli 2007.

En jobbgaranti för ungdomar under 25 ska införas under 2007. 
Jobbgarantin, som kan innehålla utbildning och praktik, ersätter 
dagens kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin.

Regeringen vill sänka skatterna vid köp av hushållstjänster för pri-
vatpersoner från och med 1 juli 2007. Ett mer konkret förslag presen-
teras under våren.

•

•

•

•

•

•



Sara, spelprogrammerare
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Regeringen vill öka sysselsättningen inom tjänstesektorn. Detta kan 
ske genom sänkta arbetsgivaravgifter eller andra likvärdiga åtgärder. 
Systemet tar dock tid att införa då det bland annat ska prövas mot 
EU:s statsstödsregler. Nya regler bedöms därför kunna införas först 
den 1 juli 2008.

För att underlätta och öka drivkraften för återgång till arbete före-
slår regeringen förändringar i sjukförsäkringen. Se faktaruta s.9

Arbetsmarknaden

En jobb- och utvecklingsgaranti ska införas under 2007. Syftet med 
garantin är att få deltagarna tillbaka i arbetslivet genom individuellt 
utformade åtgärder. Deltagarnas ersättning uppgår till 65 procent 
av förlorad arbetsinkomst, dock högst 680 kronor per dag. Den som 
inte deltar förlorar rätten till ersättning. Samtidigt avvecklas den 
nuvarande aktivitetsgarantin.

Åtgärdsprogrammen reduceras med 52 000 platser 2007 jämfört med 
2006. Bland annat avskaff as friåret, plusjobben, utbildningsvika-
riaten, akademikerjobben samt de allmänna och förstärkta anställ-
ningsstöden. För dem som står längst från den reguljära arbetsmark-
naden behålls dock det särskilda anställningsstödet och anställnings-
stödet för långtidssjukskrivna. De som redan deltar i programmen 
ska få fullfölja dem.

Arbetsmarknadsverket reformeras från grunden. Regeringen avser 
också att ge privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar, 
bemanningsföretag, trygghetsråd med fl er en viktigare roll i arbets-
marknadspolitiken.

Arbetslöshetsförsäkringen kommer att göras om så att arbete alltid 
lönar sig mer än arbetslöshet. Se faktaruta s.8

Åtgärder för företagande

Förmögenhetsskatten ska avvecklas under mandatperioden. En 
avveckling syftar bland annat till att stimulera bildandet av nya före-
tag och underlätta expansionen av mindre företag. I ett första steg 
halveras skattesatsen från 1,5 till 0,75 procent från år 2007. Småhus 
och bostadsrätter undantas från sänkningen tills vidare.

Reglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, reformeras. I 
väntan på en bredare översyn utvidgas utrymmet för kapitalbeskat-

•

•

•

•

•

•

•

•
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tad inkomst baserad på lönesumman från 20 till 25 procent. och 
schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 1,5 till 2 inkomstbas-
belopp. Dessutom kommer förslag på mildrad beskattning av kapi-
talvärdet att presenteras.

Genom att öppna upp välfärdssektorn för mångfald och konkurrens 
vill regeringen under mandatperioden göra det lättare att starta och 
driva företag i denna sektor.

Regeringen föreslår en satsning på 100 miljoner kronor för att främja 
företagande bland kvinnor och öka forskningen och kunskapen om 
kvinnors företagande.

Under mandatperioden ska en handlingsplan upprättas för att mins-
ka företagens administrativa kostnader, orsakade av statliga regel-
verk, med 25 procent.

•

•

•

Jannis, egen företagare
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Förändringar i trygghetssystemet

Arbetslöshetsförsäkringen bidrar till människors trygghet och rörlighet på 

arbetsmarknaden, medan sjukförsäkringens främsta uppgift är att bevara 

tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller gör sig illa. För att 

underlätta och öka drivkraften för återgång till arbete föreslår regeringen 

förändringar i sjukförsäkringen och övriga socialförsäkringar. Regeringen 

vill också reformera arbetslöshetsförsäkringen så att arbete alltid lönar sig 

mer än arbetslöshet.

Arbetslöshetsförsäkringen

Individernas egenfi nansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska 
öka genom att medlemsavgiften till a-kassorna höjs med samman-
lagt 10 miljarder. Diff erentierade avgifter till olika a-kassor införs, 
men ingen ska behöva höja avgiften mer än 300 kronor i måna-
den. Höjningen ska ej belasta de arbetslösa, endast de som får sänkt 
inkomstskatt får höjd avgift.

Ersättning utgår i högst 300 dagar. Föräldrar med barn under 18 år 
kan få ersättning under 450 dagar. Högsta dagpenning blir 680 kro-
nor.

Efter 200 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent av förlo-
rad inkomst.  När ersättningsperioden är slut övergår den arbetslöse i 
en jobb- och utvecklingsgaranti med 65 procents ersättning. De som 
inte får plats i garantin kommer att få en ytterligare ersättningspe-
riod med 65 procents ersättning under en övergångsperiod. Mer om 
jobb- och utvecklingsgarantin se s.6

Arbetslöshetsersättningen baseras på de senaste 12 månadernas 
inkomster istället för de senaste 6 månadernas.

Arbetsvillkoret skärps till minst 80 timmar i månaden under minst 6 
månader den senaste tolvmånadersperioden.

Studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden 
begränsas som huvudregel till högst 5 år.

Regeringen anser att arbetslöshetsförsäkringen bör vara heltäckande 
och gälla alla. Därför tillsätts en utredning om obligatorisk arbetslös-
hetsförsäkring för alla som förvärvsarbetar.

•

•

•

•

•

•

•
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Sjukförsäkringen och övriga socialförsäkringar

Inkomsttaket i sjukförsäkringen sänks från tio till sju och ett 
halvt prisbasbelopp från och med den 1 januari 2007. Det sänkta 
inkomsttaket ska tillämpas i sjukförsäkringen samt vid beräk-
ning av havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning. 
Föräldrapenning med anledning av barns födelse ska även fort-
sättningsvis beräknas utifrån tio prisbasbelopp.

Regeringen anser att beräkningen av den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) bör ändras. En sjukpenninggrundande inkomst som 
grundar sig på historiska inkomster i stället för, som i dag, den för-
väntade inkomsten är mera rättvisande. I avvaktan på ett sådant för-
slag föreslås att den sjukpenninggrundande inkomsten ska multip-
liceras med faktorn 0,989 vid beräkning av dagersättning. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Arbetsgivarnas medfi nansiering efter andra sjukveckan av sjukpen-
ningkostnaden för anställda som är heltidsjukskrivna avskaff as och 
sjukförsäkringsavgiften höjs med 0,14 procentenheter till 8,78 
procent från den 1 januari 2007.

Kostnaderna för trafi ksskadades sjukpenning m. m. avses att föras 
över från det off entliga till fordonsägarna. Under tiden som förut-
sättnignarna utreds införs en skatt på trafi kförsäkringspremierna. 
Förslag kommer under våren och ändringarna ska kunna träda i kraft 
tidigast 1 juli 2007.

Arbetsgivare ska kunna kräva sjukintyg från första sjukdagen.

Socialförsäkringsnämnderna avskaff as.

God hushållning med de gemensamma resurserna handlar både 
om att motverka överutnyttjande och fusk i skatte- och förmåns-
systemen och om att öka eff ektiviteten i den off entliga sektorn. 
Regeringen föreslår därför förändringar i bland annat regelverk och 
kontrollmöjligheter för att minska fusket inom trygghetssystemet. 
De olika insatserna beräknas minska utgifterna med minst två mil-
jarder kronor redan under 2007, främst inom social- och arbetslös-
hetsförsäkringen.

•

•

•

•

•

•

•
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Skatter 

Regeringen föreslår en rad skattesänkningar som berör arbete och 
företagande. För mer information om dessa förslag se sidor 4 och 6.

Förmögenhetsskatten ska avvecklas under mandatperioden. I ett för-
sta steg halveras skattesatsen från 1,5 till 0,75 procent från år 2007. 
Småhus och bostadsrätter undantas från sänkningen till en början.

Regeringen avser att avskaff a fastighetsskatten från 2008 och ersät-
ta den med en kommunal avgift. Tills vidare fryses taxeringsvär-
det på 2006 års nivå för småhus och hyreshus. Skatten på mark-
värdet begränsas till 2 kr/kvm med ett tak på maximalt 5 000 kr. 
Fastighetsskatten för fl erbostadshus sänks från 0,5 till 0,4 procent 
från 1 januari 2007 och den så kallade schablonintäktsbeskattningen 
för bostadsrättsföreningar slopas. 

Moms för skidliftstransporter sänks till 6 procent från 1 januari 
2007.

Skatt på fl ygresor införs ej.

Skattesänkningarna ska bl.a. fi nansieras med följande åtgärder

Det regionala grundavdraget avskaff as.

Det särskilda avdraget om fem procent av sociala avgifterna halv-
eras under 2007 och slopas helt år 2008. Samtidigt avskaff as särskilda 
nedsättningar av avgifter för enmansföretag som anställer. 

Avdragen för avgifter till fackföreningar och a-kassor slopas.

Förmånsskatt för så kallade lånedatorer införs, vilket innebär att alla 
som har lånedatorer hemma kommer att beskattas för den förmån 
som detta utgör från och med den 1 januari 2007. Förmånsvärdet blir 
2 400 kronor per år.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



11

De ickeavdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet höjs från 
7 000 till 8 000 kronor och för övriga utgifter från 1 000 till 5 000 
kronor.

Skatterna på tobaksprodukter höjs. 

Som följd av den slopade medfi nansieringen av sjukpenningen höjs 
sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare med 0,14 procentenheter till 
8,78 procent från den 1 januari 2007.

•

•

•

Baboucar, elevstödjare
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Familjen
Regeringen kommer inom kort att utreda förutsättningarna för en familje-

politisk reform under mandatperiden. Huvudpunkterna i den tänkta refor-

men är bland annat införandet av en barnomsorgspeng, ett kommunalt 

vårdnadsbidrag och en jämställdhetsbonus. 

En särskild barnomsorgspeng ska utöka föräldrarnas valmöjligheter 
av omsorgsform. Barnomsorgspengen utgör huvuddelen av betal-
ningen till förskola och barnomsorg.

Ett kommunalt vårdnadsbidrag ger föräldrar ökad valmöjlighet 
att korta sin arbetstid under småbarnsåren eller stanna hemma 
med barnen längre än vad föräldraförsäkringen ger möjlighet till. 
Regeringen vill skapa ett ramverk för en sådan lösning 

Regeringen vill införa en jämställdhetsbonus för att öka familjernas 
ekonomiska möjligheter att fördela föräldraledigheten mer jämställt. 
Bonusen innebär att den förälder som har lägst lön får en extra skat-
tereduktion när föräldern med högre lön stannar hemma. Detta gäl-
ler även för föräldrar som inte lever ihop.

Maxtaxan på fritidshem sänks.

Allmänna förskolan byggs ut till att omfatta även treåringar.

Vård och omsorg

Psykiatriska vården ses över och förstärks med ytterligare 500 miljo-
ner kronor under både 2007 och 2008 och därefter med 250 kronor 
per år.

Tillgängligheten till vård och omsorg ska förbättras samtidigt krävs 
en mer uttalad helhetssyn på patientens behov. Till detta avsätts 150 
miljoner kronor under 2007.

Ytterligare 250 miljoner kronor avsätts under 2007 till den nationella 
vårdgarantin, som innebär att landstingen ska erbjuda behandling 
inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattas.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Sammanlagt föreslår 
regeringen att anslaget ökas med drygt 1,9 miljarder kronor 2007. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De samlade medlen ska bland annat användas för att stimulera byg-
gandet av fl er bostäder för äldre, öka läkarmedverkan i vården av de 
mest sjuka, utveckla demensvården och förbättra det sociala inne-
hållet i äldreomsorgen. 

Ett riktat statsbidrag om 300 miljoner utgår under 2008 för att för-
bereda ”Fritt val”-reformen i kommunerna. ”Fritt val” innebär att 
omsorgstagaren ges större infl ytande och självbestämmande inom 
äldreomsorgen.

Regeringen avser att införa en värdighetgaranti, det handlar bland 
annat om att god vård erbjuds även när man inte längre själv är 
kapabel att föra sin talan. Det ska bli lättare att följa upp vad äldre-
omsorgen ska klara av.

Under 2008 genomförs en tandvårdsreform. Den ska innehål-
la ett högkostnadsskydd för personer mellan 20 och 64 år och en 
tandvårdscheck som kan användas till delbetalning för abonne-
mangstandvård eller ett förebyggande tandvårdsbesök vartannat år.

•

•

•

Lennart, tandläkare
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Utbildning
Sverige behöver välutbildad arbetskraft för att klara den internationella 

konkurrensen och skapa ekonomisk tillväxt och ekonomiskt välstånd. Ett 

utbildningssystem med internationellt konkurrenskraftig kvalitet är en för-

utsättning för detta.

Ca 400 miljoner kronor satsas på kompetensutveckling i skolan. 
Lärare ska få utökade möjligheter att forska inom tjänsten och obe-
höriga lärare ska få kompletterande utbildning och validering av sina 
kunskaper.

En översyn ska göras av samtliga mål i grundskolan. Betyg ska ges 
tidigare och i fl er steg och därför ska även betygskriterierna ses över.

Nationella mål i svenska införs från och med årskurs 3.

Kontrollstationer införs i årskurs tre, fem och åtta med obligatoriska 
nationella prov. 

En kvalitetsgranskning av varje skola ska ske vart tredje år. 
Skolverket får därför utökade analysresurser. 

Regeringen avser att verka för att stödinsatser till elever som behö-
ver extra stöd genomförs.

Gymnasieskolan behöver utvecklas så att eleverna erbjuds tre olika 
utbildningsinriktningar – en studieförberedande, en yrkesförbere-
dande och en lärlingsutbildning. En utredning kommer att tillsättas 
för att se över utformningen.

Anslagen till forskning föreslås öka till 200 miljoner kronor under 
2007. Anslagen beräknas öka ytterligare med sammanlagt 700 miljo-
ner kronor 2008-2009. Regeringen planerar också att avskaff a den så 
kallade högskolemomsen under mandatperioden, vilket i praktiken 
innebär ytterligare resurser om 335 miljoner kronor till svensk forsk-
ning.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Karin, läkarstuderande
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Mia, polis



17

Lag och ordning

Regeringen anser att satsningar på rättsväsendet är nödvändiga för 
att kampen mot brottslighet skall bli framgångsrik. I budgetproposi-
tionen för 2007 föreslås därför att rättsväsendet tillförs ca 1,5 miljar-
der kr 2007 jämfört med 2006. 

Brottsbekämpning förutsätter att det fi nns poliser på de platser 
och på de tider brott begås. För att öka den polisiära närvaron, öka 
utredningskapaciteten och förebygga brott behöver Sverige fl er 
poliser. Regeringens mål är att det år 2010 ska fi nnas 20 000 poliser. 
Regeringen föreslår att polisens anslag ökas med 875 miljoner kr 
från och med 2007. Från och med 2008 beräknas anslaget till polisen 
öka med ytterligare 495 miljoner kr. 

Sveriges förmåga att motverka terrorism och bekämpa andra brott 
som riktar sig mot rikets säkerhet är högt prioriterat av regering-
en. Mot den bakgrunden föreslår regeringen att Säkerhetspolisens 
anslag ökas med 100 miljoner kronor från och med 2007. 

Samhället ska se allvarligt på organiserad brottslighet. Regeringen 
vill skärpa straff en för grova våldsbrott och kommer att inleda ett 
reformarbete av påföljdssystemet. Det krävs också särskilda sats-
ningar mot mängdbrotten. 

Varje polismyndighet ska ha en brottsoff erfunktion som kan ge 
brottsoff er information dygnet runt.

Kriminalvårdslagstiftningen ska ses över och särskilda medel ska 
avsättas för behandling av sexualbrottsdömda samt  män som döms 
för våld i nära relationer. Vidare skall arbetet med att bekämpa nar-
kotikamissbruket bland klienterna ges fortsatt hög prioritet. För att 
ge de intagna kvalifi cerat stöd i rehabiliteringsarbetet bör fl er moti-
vations- och behandlingsplatser inrättas.

•

•

•

•

•

•



18

Övrigt

Medlen för internationella insatser ökas med sammanlagt 600 miljo-
ner kronor 2007 och med ytterligare 100 respektive 650 miljoner kro-
nor under 2008 och 2009. Sverige ska på sikt kunna ställa upp med
2 000 kvinnor och män i fredsfrämjande truppinsatser.

Minskat statligt ägande. Statliga bolag säljs ut till ett värde av 150 
miljarder kronor under de tre kommande åren. Intäkterna används 
till att amortera på statsskulden.

Regeringen föreslår att avvecklingen av ett antal myndigheter 
påbörjas under 2007, detta berör bland annat Integrationsverket, 
Arbetslivsinstitutet och Djurskyddsmyndigheten. Arbetsmiljöverket 
kommer att reduceras. 

De statliga ombudsmännen slås ihop till en gemensam ombudsman-
naorgansiation.

Regeringen avser återkomma med ett fi nansierat förslag till en 
så kallad klimatmiljard för klimatrelaterad energiforskning och 
utveckling samt investeringsstöd. Satsningen syftar till att skapa till-
växt, nya jobb och miljönytta i Sverige.

För att säkerställa Östersjön ochVästerhavet som levande hav, kom-
mer en nationell havsmiljöstrategi att utarbetas.

Biståndet uppgår 2007 till 1 procent av bruttonationalinkomsten. 

•

•

•

•

•

•

•



Skicka in kupongen

Material ur budgetpropostionen för 2007 kommer på posten om 

du skickar in kupongen nedan. Du kan också beställa via webben 

www.regeringen.se

Skantz Distribution AB

Optimusvägen 12 D

194 34 Upplands Väsby

Namn

Adress

Plats för 

frimärke

ex av Kort om regeringens budgetförslag 2007

ex av Finansplanen

Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken 

och budgetpolitiken.

ex av Svensk Ekonomi

Finansdepartementets bedömning av utvecklingen i 

den svenska och den internationella ekonomin.

ex av Våra pengar

Fickfolder med nyckeltal, prognoser och fakta om 

Sveriges ekonomi – BNP, statsbudget, skatter med 

mera.



103 33 Stockholm Tel 08-405 10 00 
www.regeringen.se/fi nans

Vill du veta mer?
Det här är en sammanfattning av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2007, 
som överlämnades till riksdagen den 16 oktober 2006. Hela budgetpropositionen och 
mycket annat om budgeten kan du läsa på www.regeringen.se. Därifrån når du också 
Finansdepartementets webbplats för skolan, Unga Pengar.

Använd kupongen på andra sidan om du vill beställa fl er exemplar av broschyren eller 
annat material som publiceras i samband med budgetpropositionen. Allt material är 
gratis.

Hela budgetpropositionen, på papper eller på cd, kan du köpa från Riksdagens 
tryckeriexpedition, tel: 08-786 58 10, e-post: ordermottagningen@riksdagen.se, eller 
från Fritzes Offentliga Publikationer, tel: 08-690 91 90, e-post: kundservice@nj.se


