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Riksbanken tillstyrker de föreslagna ändringarna i föreskrifterna i flera delar, men efterlyser 
förtydliganden i en del. Riksbanken håller med Riksgälden om att det är viktigt att göra 
beräkningen av avgiften för insättningsgarantin mer riskbaserad. Mer riskbaserade avgifter 
leder till en förbättrad incitamentsstruktur som torde bidra till en säkrare och mer stabil 
finansiell sektor. Riksbanken efterlyser dock en utvecklad analys kring nationell anpassning 
av riskindikatorer.  

Riksbanken välkomnar att Riksgälden tar bort den fastställda avgiftsnivån per år på 0,1 
procent av garanterade insättningar i totalt utgiftsuttag. Riksbanken har i tidigare remissvar 
påtalat problemen med taket då det begränsar den grad av incitament som kan 
åstadkommas med avgiftsmodellen. När taket tas bort kan Riksgälden fastställa avgifter som 
inte bara tar hänsyn till hur bankers risker förhåller sig relativt varandra utan också beaktar 
hur risker i det finansiella systemet som helhet förändras över tid.  

I linje med sitt tidigare remissvar anser Riksbanken att det även är positivt att Riksgälden 
utökar intervallet för avgiftsnivå till den maximala skillnaden mellan lägsta och högsta 
riskklass som följer av Europeiska bankmyndighetens (Eba:s) riktlinjer samt utökar antalet 
riskklasser för att ge bankerna så goda incitament till riskhantering som möjligt.  

Riksbanken ställer sig även positiv till att Riksgälden nu använder det utrymme för flexibilitet 
som finns i Eba:s riktlinjer, såsom att 25 procent av modellen kan baseras på nationellt 
utformade indikatorer. Riksbanken saknar dock dels ett grundläggande resonemang kring 
hur modellen bäst anpassas till den svenska banksektorns storlek och särdrag, dels en 
motivering till Riksgäldens val att utnyttja hela den nationella flexibiliteten till att stärka 
indikatorer för förväntade förluster för garantisystemet. Riksbanken efterlyser en utvecklad 
analys kring dessa föreslagna val. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
rådgivare Camilla Ferenius. 
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