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Syfte och metod
Ny Riksbankslag

Regeringen presenterade i slutet av maj 2021 en lagrådsremiss om ny riksbankslag som 
ska träda i kraft den 1 januari 2023. Granskningen avsåg en översiktlig analys av 
direktionens process för hantering av de förändringar som den nya lagen kommer att 
innebära. Granskningen genomfördes primärt genom intervjuer med representanter 
från Riksbanken samt stickprov av arbetsmaterial.

Avgränsning:

Revisionen har inte syftat till att granska och utvärdera Riksbankens tolkning av den nya 
riksbankslagen.



Genomförande 
Intervjuer och avstämningar

―Förste vice riksbankschef, Cecilia Skingsley

―Vice riksbankschef, Martin Flodén

―Tillförordnad stabschef, Pernilla Meyersson

―Tillförordnad chefsjurist, Eric Frieberg

―Senior rådgivare, Frida Fallan

―Biträdande avdelningschef AFM, Albina Soultanaeva



Genomförande 
Material

―Ekvivalensmatris riksbankslagen med ikraftträdande 1 januari 2023 

―Mandatkommittén, Förberedelser Ny Riksbankslag (12 maj 2022)

―Mandatkommittén, Förberedelser Ny Riksbankslag (08 juni 2022)

―Beslut, Riksbankens kommitté för frågor om centralbanksmandat (Mandatkommittén)

―PM, Kappa – struktur

―Mandatkommittén,  projektimplementering och deltagarlista

―Mandatkommittén, mötesöversikt

―Mandatkommittén, Nya Riksbankslagen, Statusuppdatering maj 2022



Ny Riksbankslag
Sammanfattande bedömning

Fullmäktiges revisionsfunktion har inte identifierat några väsentliga brister avseende 
hur direktionens process för hantering av de förändringar som den nya lagen kommer 
att innebära har genomförts.

Processen anses ändamålsenlig dock återstår ett stort arbete med konkretisering i höst 
när den nya verksamhetsplanen och budgeten tas fram, särskilt vad gäller bland annat 
beredskapsfrågor då den nya lagen ställer större och fler krav avseende beredskapen.



Ny Riksbankslag
Några iakttagelser nedan.

Mandatkommittén 

―Det har tillsatts en kommitté under ledningsgruppen vars utökade syfte är att 
analysera och koordinera Riksbankens avdelningars arbete med att förbereda 
implementering av den nya lagen. 

―Ordförande är biträdande avdelningschef, stabsavdelningen. Deltagare i 
inledningsskedet var policyavdelningar (normalt biträdande avdelningschef, 
enhetschef eller rådgivare samt chefsjurist). I implementeringsskedet även 
avdelningen för verksamhetssupport. 

―Möten genomförs 1-2 ggr/mån.



Ny Riksbankslag
Trestegsansats: Ekvivalensbedömning

―Analys har gjorts av den nuvarande lagen mot den nya lagen.

―Arbetet har letts av Riksbankens chefsjurist i dialog med avdelningarnas jurister.

―En analys gjordes om den nya lagen medför nya krav, begränsningar och/eller 
tillämpningsproblem för Riksbanken.

―Ansvar för lagens olika kapitel delades upp på berörda inom Riksbanken avdelningar. 
Om enskilda bestämmelser hör till en annan avdelning har dessa märkts upp särskilt.

―Potentiella rekommenderade åtgärder fördelades i en prioriteringsordning hög, 
medel och låg.



Ny Riksbankslag
Trestegsansats: avdelningsöverskridande ansats

―Centrala frågor som identifieras hanteras på central nivå. Hantering i separata 
projektgrupper följs av löpande redovisning och diskussion i Mandatkommittén.

―Policyuppdraget – gränsdragning: avdelningen för penningpolitik, avdelningen för 
finansiell stabilitet och avdelningen för marknader.

―Valutareserven: avdelningen för marknader och avdelningen för finansiell stabilitet.

―Finansiella riskavsättningar/eget kapital: avdelningen för marknader, avdelningen för 
verksamhetssupport, (avdelningen för finansiell stabilitet) och stabsavdelningen.

―Utvärdering, organisation och granskning: stabsavdelningen och fullmäktiges kansli.

―Beredskapsfrågor — hanteras i beredskapskommittén. 



Ny Riksbankslag
Trestegsansats: bottom-up ansats

―Ett stort antal projekt och separata processer på Riksbankens olika avdelningar.  
Berörda avdelningar gick igenom den nya lagen och identifierade behov för åtgärder. 

―Övergripande koordinering sker av avdelningens representant i Mandatkommittén.

―Löpande redovisning och diskussion görs på Mandatkommitténs möten.  



Ny Riksbankslag
Avstämningar i ledningsgruppen och direktionen

―I arbetet med ny lag skedde avstämningar i ledningsgruppen och direktionen vid 
behov, inför remissvar och andra kontakter med lagstiftaren.

―I arbetet med det förberedande arbetet skedde avstämningar i ledningsgruppen och 
direktionen HT-21 kring övergripande inriktning, VT-22 status samt fokus på ska-
kraven följt av samlande-PM. HT-22 planeras ett antal avstämningsmöten samt 
beslutsmöten.

―Kunskapsseminarier har hållits för policydiskussioner med direktionen.
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