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I sitt remissvar fokuserar Riksbankens direktion på två förslag som berör Riksbanken och dess 
verksamhet, nämligen förslaget om beredning av framställningar och förslaget om 
beslutsordningen för tecknande av kollektivavtal och stridsåtgärder. Direktionen är positiv till 
förslaget om beredning av framställningar och till de förslag som rör beslutsordningen för 
tecknande av kollektivavtal och stridsåtgärder. Direktionen efterfrågar dock vissa 
klarlägganden beträffande tillämpningsområdena för förslagen. Direktionen avstår från att 
yttra sig över övriga förslag i betänkandet. 

Inledning 
Riksbanken har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet 2019 års riksdagsöversyn. 
Riksbanken lämnar två separata yttranden. Detta remissyttrande avser de frågor som faller 
inom direktionens verksamhetsområde. Riksbankens fullmäktige avger samtidigt ett 
remissyttrande rörande de frågor som hör till fullmäktiges verksamhetsområde. 

Beredning av framställningar 
Enligt det remitterade förslaget ska riksdagsorganen inhämta behövliga upplysningar och 
yttranden. Det är naturligt att behovet av beredning och omfattningen av den bedöms på 
olika sätt beroende på vilken typ av framställning och frågeställning det är fråga om. 
Direktionen anser dock att innebörden av den föreslagna bestämmelsen behöver förtydligas 
i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Exempelvis bör det klargöras att förslaget inte förväntas 
innebära något behov av beredning av direktionens årliga framställning beträffande 
årsredovisningen enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen). 
Det behöver även förtydligas vilka krav som ställs på beredningen av andra typer av 
framställningar.  

Därutöver uppmärksammar direktionen om att 4 kap. 1 § riksbankslagen har följande 
lydelse: ”Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga om 
författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får fullmäktige eller 
direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställning i ämnet till riksdagen 
enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.4 till riksdagsordningen eller till regeringen. Innan en 
framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige och direktionen samråda 
med varandra”. Enligt direktionens bedömning bör det övervägas en konsekvensändring av 
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den bestämmelsen genom att införa en hänvisning till den nu föreslagna bestämmelsen i 
9 kap. 17 a § riksdagsordningen. 
 
Avslutningsvis konstaterar direktionen att förslaget inte träffar sådana framställningar som 
Riksbanken gör till regeringen. Sådana framställningar är dock förhållandevis ovanliga. De 
senaste framställningarna, som gjordes 2016, behandlade förslag avseende ”Förbättrad 
databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna” respektive ”Modernisering 
av äldre lagar som påverkar Riksbankens beredskapsansvar”. Sedan 2004 har Riksbanken 
gjort totalt 10 framställningar till regeringen, varav fem stycken behandlade undantag från 
lagen om offentlig upphandling. 

Beslutsordningen för tecknande av kollektivavtal och stridsåtgärder 
Direktionen har ingen invändning mot den ändrade beslutsordningen avseende 
kollektivavtal och stridsåtgärder och tillstyrker förslaget om att inrätta ett 
arbetsgivarkollegium. Inrättandet av ett arbetsgivarkollegium innebär ökade möjligheter att 
påverka innehållet i kollektivavtalen och beslut om stridsåtgärder.  
 
Enligt förslaget ska det arbetsgivarkollegium som inrättas ges möjlighet att framföra 
synpunkter inför att ett centralt kollektivavtal ingås. I betänkandet anges att kollegiet får till 
uppgift att lämna råd till riksdagsdirektören inför beslut om kollektivavtal och stridsåtgärder 
(s. 213). 
 
Enligt direktionens mening bör arbetsgivarkollegiet även ges möjlighet att framföra 
synpunkter som rör riksdagsstyrelsens ingående av ett nytt huvudavtal. Som direktionen 
uppfattar det ryms även huvudavtalet inom begreppet ”centralt kollektivavtal” i 2 § förslaget 
till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Det bör 
förtydligas i den text som beskriver bestämmelsens innebörd.  

Övriga förslag 
Direktionen avstår från att yttra sig över övriga förslag i betänkandet. 
 

På direktionens vägnar: 
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 Amanda Johansson 

 

I beslutet har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Cecilia Skingsley, Anna Breman, Martin 
Flodén, Per Jansson och Henry Ohlsson. 

Föredragande har varit rådgivare Eva Forssell. 
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