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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. 

I juni 2022 presenterade KPMG en granskningsrapport som avsåg en översiktlig analys 
av direktionens process för hantering av de förändringar som den nya lagen kommer att 
innebära. Denna rapport avser en uppföljning av föregående granskning. Den 
uppföljande 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

―Senior rådgivare, avdelningen för finansiell stabilitet, Christina Nordh Berntsson

―Senior rådgivare, Frida Fallan

―Biträdande avdelningschef, avdelningen för finansiell stabilitet och budget, Mia 
Holmfeldt 

―Chef, enheten för analys och utveckling av betalningar, Ann Fridell

―Krisberedskapsexpert, Pierre Liljefeldt

―Senior rådgivare, avdelningen för finansiell stabilitet, David Farelius



Genomförande 

Material

―PM, sommarläsning från Mandatkommittén inför avstämningsmöte den 31 

augusti 

―Fördelning av ämnen vid avstämningsmöten i direktionen

―Beredskapskommitténs plan för implementerings av nya riksbankslag 

avseende kapitel 5 om civilt beredskap – ansvar och uppgifter



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.

Vid tidpunkten för granskningens genomförande var verksamhetsplanen ej klar men på 
god väg och arbetet planeras att avslutas i tid.

Under kommande år kommer arbete med bl.a. intern organisation, långsiktig 
utbildnings- och övningsplan och övervakning behöva genomföras avseende 
beredskapsfrågor.



Ny Riksbankslag
Några iakttagelser nedan.

Mandatkommittén 

Har sedan föregående granskning genomfört:

―Diskussioner om projektredovisningar på tre nivåer:

―Mandatkommittén;

― LG POL/LG OP/LG;

―Avstämningsmöte med direktionen. 

―Kunskapsseminarier om bl.a.: 

― Finansiering av valutareserven;

― Förändringar i IMF-arbetet;

―Valutareservens allokering;

― Eget kapital.  



Ny Riksbankslag

Några iakttagelser nedan.

Beredskapskommittén 

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

―En analys gjordes om den nya lagen medför nya krav, begränsningar och/eller 
tillämpningsproblem för Riksbanken vad gäller beredskapsfrågor, särskild fokus lades 
på civil beredskap för betalningar. 

―Efter genomförd riskanalys, och verifiering med chefsjurist, potentiella 
rekommenderade åtgärder fördelades i en prioriteringsordning för implementering. 

―Har säkerställt resurser för implementeringsarbetet. 

―Avstämningar i LG och Direktionen sker löpande eller vid behov. 



Ny Riksbankslag

Några iakttagelser nedan.

Beredskapskommittén 

Plan för implementering och aktiviteter som initieras i höst avseende civil beredskap för 
betalningar:

―Föreskrifter som definierar företagen 

―Dialog med Finansinspektionen 

―Informationsmaterial säkerhetsskydd

―Samverkansformer för arbete med företagen

Därutöver tillkommer arbete med bl.a. intern organisation, långsiktig utbildnings- och 
övningsplan och övervakning behöva genomföras under kommande år.



Ny Riksbankslag
Några iakttagelser nedan.

Verksamhetsplanen 

―Arbetet med verksamhetsplanen påbörjades efter sommaren genom ett sammanträde 
mellan LG och Riskchefen som tillsammans diskuterade förutsättningar för Riksbankens 
avdelningar, fokusområden och omvärldsanalys. 

―Efter genomgång av krav som ställts, respektive avdelning på Riksbanken lägger fram sin 
egna verksamhetsplan som samordnas centralt.

―LG verifierar att det har tagits höjd för frågor som är mest relevanta inför arbetet det 
kommande året. 

―Vid tidpunkten för granskningens genomförande var verksamhetsplanen ej klar men på 
god väg och arbetet planeras att avslutas i tid. 

―Eventuella utmaningar med arbetet kan vara omvärldsläget exempelvis kriget i Ukraina, 
som kan skapa fördröjningar i processer då placering av resurser sker utefter 
prioriteringar. 


