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Regel för Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering 

Förslag till beslut 

Direktionen fastställer Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering i 
enlighet med bilaga. 

Bakgrund 

Direktionen fattar beslut om Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem. Denna 
policy anger vägledande principer för utformning och hantering av Riksbankens 
penningpolitiska styrsystem, vilket bl.a. omfattar Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering. Givet de övergripande principer som policyn anger behöver 
direktionen fatta beslut om inriktningen för Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering. 

Överväganden 

Riksbankens direktion beslutade den 30 september 2019 att fastställa ”Policy för 
Riksbankens penningpolitiska styrsystem”(DNR 2019-00786). Lagen (1988:1385) om 
Sveriges riksbank (RBL) och Regeringsformen (1974:152) (RF) fastställer ramarna för vad 
Riksbanken ska och får göra. Med beaktande av dessa lagar anger Policy för Riksbankens 
penningpolitiska styrsystem vägledande principer för utformning och hantering av 
Riksbankens penningpolitiska styrsystem. Det omfattar bland annat vägledande 
principer för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering, d.v.s. principer för vilka 
instrument Riksbanken ska se till att ha för att på ett effektivt sätt påverka 
banksystemets likviditetsposition visavi Riksbanken för att bidra till en stabil prisbildning 
på dagslånemarknaden. 

Enligt nuvarande regelverksstruktur ingår mer detaljerade regler för penningpolitisk 
likviditetshantering i Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner. Denna regel 
ingår i det regelpaket som beskrivs i Finansiell risk- och investeringspolicy och som anger 
de minimikrav som gäller för riskhantering och kontroller med anledning av 
förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder. 

Protokollsbilaga B
Direktionens protokoll 2019-12-02 § 4
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I direktionens nyligen beslutade Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem 
(DNR 2019-00786) anges vägledande principer för Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering utifrån kravet på ett effektivt genomförande av penningpolitiken, 
varvid andra riskavvägningar gör sig gällande än vad som är fallet beträffande 
Riksbankens övriga finansiella tillgångsförvaltning. Därför är det mer ändamålsenligt att 
mer detaljerade regler som anger inriktningen på Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering faller under Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem i 
stället för under den Finansiella risk- och investeringspolicyn. På så vis etableras en 
tydlig regelverksstruktur och beslutsprocess 

Därför bör avsnitt 2 ”Den penningpolitiska likviditetshanteringen” och avsnitt 4.1 
gällande referenser till direktionens beslut (dnr 2008-793-AFS) i nuvarande Regler för 
penning och valutapolitiska transaktioner lyftas ut och hanteras i en ny regel ”Regel för 
Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering” som ska sortera under ”Policy för 
Riksbankens penningpolitiska styrsystem”. 

 


