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§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
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§ 2. Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från den 24 augusti 2018 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Ingen rapport anmäld.

§ 5. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om Penningpolitisk
rapport september 2018 och direktionens beslut att lämna reporäntan
oförändrad på –0,5 %.
b) Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, lämnade en
marknadsuppdatering.
c) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om den fortsatta
beredningsprocessen av direktionens yttrande om Riksbankskommitténs
delbetänkande SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter. Hon konstaterade
också att denna remiss inte ligger inom fullmäktiges verksamhetsområde som är
ett krav enligt 2 kap. 4 § riksbankslagen för att fullmäktige ska få lämna ett eget
remissyttrande.
Fullmäktige ville dock till protokollet anteckna sina synpunkter på
delbetänkandet och gav ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att besluta
om vad som skulle stå där.
Denna punkt justerades omedelbart.
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande enades om följande
protokollsanteckning som man vill ska delges Finansdepartementet samtidigt
som Riksbanken lämnar in direktionens remissyttrande.
”Fullmäktige menar att kontanter är en viktig del i betalningssystemet och att
kontanters roll som lagliga betalningsmedel ska upprätthållas. Som fullmäktige
redan betonade i en prokollsanteckning från förra fullmäktigemötet är
fullmäktige bekymrat över att utredningen inte föreslår att insättningskravet i
lagen också ska gälla för konsumenter. Fullmäktige anser att konsumenterna bör
kunna förvänta sig att det ska gå att sätta in kontanter på sitt konto hos en bank.
Det räcker inte med insättningsautomater. Vidare bör det finnas en symmetri
mellan uttags- och insättningsmöjligheter. Det finns annars en stor risk att
insättningsmöjligheterna kommer att minska ytterligare i framtiden. Enligt
fullmäktige bör alla banker och andra kreditinstitut som tillhandahåller
betalkonton med grundläggande funktioner också vara skyldiga att tillhandahålla
kontanttjänster. En sådan skyldighet är också viktig av beredskapsskäl.”
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§ 6. Övrigt
a) Ordföranden samt Kerstin af Jochnick delgav sina tankar efter Riksbankens
Öppet hus den 22 september. Arrangemanget var en del i firandet av
Riksbanken 350 år. Ordföranden framförde ett tack för ett lyckat och mycket väl
genomfört arrangemang.
b) Fullmäktige informerades om att Riksbanken planerar en träff för information
om Riksbankens verksamhet för det nya finansutskottet och nya fullmäktige.
Träffen är preliminärt planerad till den 21 november.

§ 7. Sammanträdet avslutas
Ordföranden konstaterade att detta är det sista sammanträdet med fullmäktige för den
här mandatperioden och tackade alla för fyra bra år. Peter Egardt framförde
fullmäktiges tack till ordföranden för en bra period.
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Maria Svalfors
Justeras

Susanne Eberstein
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