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Framställning om förslag till ändring i lagen 
(1988:1385) om Sveriges riksbank till stöd för 
samarbete med internationella organ 

Förslag till direktionens beslut 

Direktionen beslutar att anta förslaget till skrivelse till riksdagen om ändring i lagen 
(1988:1385) om Sveriges riksbank till stöd för samarbete med internationella organ, 
enligt bilaga. 

Ärendet 

Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) 
har nyligen börjat etablera innovationshubbar i ett fåtal länder för att fördjupa arbetet 
med att analysera tekniska finansiella innovationer. Riksbanken vill kandidera för att BIS 
etablerar en sådan innovationshubb i Sverige och behöver åta sig att delfinansiera 
hubbens verksamhet. Eftersom Riksbanken idag inte kan finansiera en sådan 
verksamhet föreslår Riksbanken en ändring av riksbankslagen som innebär att 
Riksbanken, med riksdagens godkännande, kan finansiera en sådan verksamhet i 
Sverige. 

I bifogad skrivelse till Riksdagen hemställer Riksbanken därför att riksdagen antar 
Riksbankens förslag att lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ändras så att Riksbanken 
ges rätt att, efter riksdagens godkännande, finansiera internationella organs verksamhet 
om denna har anknytning till Riksbankens verksamhet. Riksdagen föreslås samtidigt 
lämna sitt godkännande till Riksbanken, under fem år och med högst 30 miljoner kronor 
per år, får finansiera sådan verksamhet som BIS bedriver från en i Sverige inrättad 
innovationshubb, om BIS väljer att etablera sig i Sverige. 

Vidare föreslås i skrivelsen att riksdagen ställer sig bakom det som Riksbanken anför om 
att regeringen bör ingå ett värdlandsavtal med BIS och att riksdagen tillkännager detta 
för regeringen. 

Protokollsbilaga A
Direktionens protokoll 2020-03-04 § 3
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Slutligen föreslår Riksbanken att riksdagen ställer sig bakom det som Riksbanken anför 
om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i lagen 
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. 

 






































