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Inledning
Riksbanken är av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i
Sverige, både på kort och lång sikt. Riksbanken, liksom andra centralbanker, ansvarar för ett antal grundläggande uppgifter som är avgörande för att samhällsekonomin ska fungera väl. Två grundläggande uppgifter är att tillhandahålla betalningsmedel och ett centralt
system för betalningsavveckling. Dessa uppgifter utgör grunden för
ett säkert och effektivt finansiellt system. Det är svårt att överdriva
betydelsen av att betalningar kan genomföras i såväl normala tider
som i kristider och att hushåll och företag har förtroende för att så
är fallet. En tredje grundläggande uppgift är att värna penningvärdet
genom att verka för en låg och stabil inflation. Införandet av inflationsmål och oberoende centralbanker under 1990-talet har inneburit en betydligt lägre och mer stabil inflation i bl.a. Sverige. En låg
och stabil inflation minskar osäkerheten i samband med investeringar
och sparande vilket är positivt för tillväxten. En låg och stabil inflation minskar även oavsiktliga omfördelningar av förmögenheter. En
fjärde grundläggande uppgift är att vid behov agera som sista låneinstans till vissa finansiella företag och därigenom begränsa risker för
att finansiella kriser ska uppstå och mildra effekter om de ändå
inträffar. Finanskrisen som briserade 2008 blev en påminnelse om att
förtroendet – och därmed finansieringsmöjligheterna – på de finansiella marknaderna plötsligt kan försvinna. I en sådan situation kan
Riksbanken, mot säkerheter, erbjuda finansiering tills oron lagt sig
och därigenom förhindra en finansiell kollaps med allvarliga realekonomiska följder. Att centralbanker har kraftfulla befogenheter
och kan agera snabbt när oro sprider sig på de finansiella marknaderna är förtroendeskapande och kan bidra till minskad oro. Finanskrisen visade vidare på vikten av flexibilitet. Centralbankerna behövde
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vidta olika åtgärder beroende på vilka specifika problem de ställdes
inför och de förutsättningar som förelåg.
Riksbankens direktion ska inte kunna ges instruktioner inom
ramen för penningpolitiken. Därigenom säkerställs trovärdigheten
för att prisstabilitetsmålet upprätthålls. Även inom andra verksamhetsområden ska Riksbanken fatta självständiga beslut. Riksbanken
ska också ha en hög grad av finansiellt oberoende som säkerställer
att den kan utföra och finansiera sina uppgifter. Riksbanken ska vidare
styras genom lag, i vilken målen för verksamheten och vilka hänsyn
som ska tas tydliggörs.
Riksbankens centrala roll för samhällsekonomin och dess oberoende medför att det är av stor vikt att dess demokratiska legitimitet
säkerställs. Det åstadkoms genom en demokratisk förankring där
riksdagen tar ställning till och tydliggör Riksbankens mål, uppgifter
och befogenheter samt genom tillsättningen av ledamöter i direktionen. Därutöver behövs en demokratisk granskning av Riksbanken
som möjliggör ansvarsutkrävande.
Bakgrund
Förutsättningarna för Riksbankens verksamhet har förändrats kontinuerligt över tid. Sedan den nuvarande riksbankslagen trädde i kraft
1989 har det ekonomisk-politiska landskapet förändrats betydligt
bl.a. avseende den svenska växelkursregimen, de finansiella marknadernas avreglering och internationalisering samt det svenska EUmedlemskapet. De justeringar av riksbankslagen som gjordes 1999
avsåg främst lagstadgande av målet om prisstabilitet, stärkt oberoende och en ny ledningsstruktur för Riksbanken. Nuvarande riksbankslag är därför i stor utsträckning utformad under andra halvan
av 1980-talet då fast växelkurs rådde och det finansiella systemet såg
helt annorlunda ut. Det innebär att lagen i många delar är omodern
vilket bidrar till otydlighet.
Den globala finanskrisen och den period med låg inflation som
följde därefter i stora delar av världen satte centralbankernas uppgifter och befogenheter i blixtbelysning. Under finanskrisens akuta
fas agerade centralbankerna för att avvärja en finansiell kollaps, framför allt genom att agera som sista låneinstans och ge likviditetsstöd
till finansiella aktörer då deras finansieringsmarknader inte fungerade.
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Efter den akuta fasen visade det sig att penningpolitiken begränsades
av att styrräntorna inte kunde sänkas mer. Då det fanns behov av
ytterligare penningpolitisk stimulans kompletterades räntestyrningen
med köp av finansiella tillgångar (s.k. kvantitativa lättnader). Erfarenheterna från den globala finanskrisen har lett till att flera länder
har sjösatt utredningar för att analysera centralbankernas framtida
mål, uppgifter och befogenheter.
I finanskrisens efterdyningar har det även genomförts betydande
förändringar i de internationella och europeiska regelverken för att
främja finansiell stabilitet. I Sverige har Finansinspektionen fått ansvar för den s.k. makrotillsynen och Riksgäldskontoret har fått ansvar för s.k. resolution. En central fråga i utredningen är vilka mål,
uppgifter och befogenheter Riksbanken bör ha för att främja finansiell stabilitet och effektivitet givet denna institutionella struktur.
Därutöver har omfattande och snabba förändringar på betalningsmarknaden till följd av teknikutveckling och digitalisering påverkat
Riksbankens verksamhet inom betalningssystemet. Förutsättningarna för Riksbankens kontantverksamhet har påverkats av den snabba
minskningen av kontantanvändningen i Sverige, en utveckling som
accelererat den senaste tioårsperioden. Även frågan om beredskapen
i betalningssystemet har blivit alltmer aktuell. Inte minst har beslutet
att återuppta en sammanhängande totalförsvarsplanering inklusive
Försvarsberedningens inriktningsförslag avseende totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret bidragit till detta.
Sammantaget har ett antal av de frågeställningar som kommittén
fått i uppgift att analysera aktualiserats av finanskrisen medan andra
motiveras av ett mer generellt behov av en översyn till följd av de
institutionella och ekonomiska förändringar som har skett de senaste
30 åren. Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna som beskrivits ovan har svårigheterna att tolka och tillämpa nuvarande lag
ökat över tid. Otydligheten i Riksbankens ansvar inom det finansiella stabilitetsområdet har av flera aktörer framhållits som ett särskilt problem. Även inom penningpolitiken, Riksbankens internationella verksamhet, kontantverksamhet och beredskapsansvar finns behov
av att uppdatera lagen och förtydliga Riksbankens mål, uppgifter och
befogenheter. Det finns även vissa otydligheter om ansvarsförhållanden och befogenheter inom Riksbankens ledning, såväl inom direktionen som mellan direktionen och riksbanksfullmäktige
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Kommittédirektiven
Kommitténs direktiv tar sin utgångspunkt i riksdagens ställningstaganden i betänkandet 2015/16:FiU41. Enligt kommittédirektiven
(dir. 2016:114) ska kommittén analysera samt föreslå författningsändringar inom följande områden:
• penningpolitikens mål och medel
• Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet
• Riksbankens institutionella oberoende
• Riksbankens organisation
• Riksbankens roll i internationella sammanhang
• den demokratiska granskningen av Riksbanken och penningpolitiken
• Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen
• beredskapen i betalningssystemet.
Utgångspunkten är enligt kommittédirektiven att målet om prisstabilitet fortfarande ska vara centralt och att Riksbanken ska åtnjuta en
hög grad av oberoende. Kommittén ska också beakta att Sverige inte
har euron som valuta. Vidare ska kommittén utgå ifrån den beslutade
ansvarsfördelningen beträffande makrotillsyn och resolution.
I oktober 2017 gavs kommittén även i uppdrag att lämna förslag
avseende Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning
(dir. 2017:100). I uppdraget ingår även att förtydliga i lag på vilka
villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret.
Centrala utgångspunkter som väglett kommitténs förslag
Det behövs en ny riksbankslag
Den nuvarande riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 1989.
I slutet av 1990-talet gjordes ett antal ändringar som i huvudsak var
inriktade mot införandet av prisstabilitetsmålet, anpassningar i förhållande till unionsrättens krav på oberoende centralbanker inklu-
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sive en ny ledningsstruktur för Riksbanken. Bestämmelserna avseende
bl.a. valutapolitik, kontantförsörjning samt Riksbankens roll avseende
det finansiella systemet i stort ändrades dock inte. De omfattande
ekonomisk-politiska och institutionella förändringar som har skett
efter lagens ikraftträdande medför att det behövs en omfattande översyn av lagen, vilket också framgår av kommitténs direktiv. Enligt
kommitténs uppfattning finns det behov av så pass omfattande och
genomgripande ändringar i den nuvarande riksbankslagen att den
bör ersättas av en ny riksbankslag (se kapitel 13).
Anpassning till unionsrätten men inte till införande av euron
Enligt kommitténs uppfattning bör lagändringar göras i den utsträckning som krävs för att det regelverk som gäller i Sverige ska kunna
utläsas ur svensk lag. Svensk lagstiftning ska därför återge de mest
centrala unionsrättsliga reglerna för Riksbankens verksamhet med
beaktande av att Sverige är en s.k. medlemsstat med undantag, dvs.
inte har euron som valuta. Kommittén bedömer dock inte att det
finns skäl att lägga fram sådana författningsförslag om den rättsliga
integreringen av Riksbanken i ECBS som skulle möjliggöra ett omedelbart införande av euron som valuta i Sverige. De bör anstå till dess
att det eventuellt har fattats ett politiskt beslut om att Sverige ska
införa euro som valuta.
Kommittén har i sina författningsförslag beaktat synpunkter på
den svenska lagstiftningen som framförts av EU-kommissionen vad
gäller bl.a. Riksbankens institutionella och finansiella oberoende samt
förbudet mot monetär finansiering (se kapitel 13).
Riksbanken är en speciell förvaltningsmyndighet med hög grad av
oberoende
Riksbanken är en förvaltningsmyndighet och omfattas av de krav på
legalitet, objektivitet och proportionalitet samt samverkan med andra
myndigheter som anges i såväl regeringsformen som i förvaltningslagen (2017:900). Förutsättningarna för och behovet av samverkan
med andra myndigheter ser olika ut inom olika delar av Riksbankens
verksamhet. Riksbanken lyder vidare under riksdagen. Jämfört med
övriga myndigheter under riksdagen har Riksbanken en stor bredd i
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sina uppgifter och verksamhetsformer. Riksbanken har också en unik
ledningsform som inte liknar andra svenska myndigheters (se kapitel 11).
Till dessa speciella förutsättningar för Riksbanken som myndighet tillkommer även Riksbankens oberoende i form av det institutionella oberoendet (instruktionsförbudet), det funktionella oberoendet, det finansiella oberoendet, det personliga oberoendet för Riksbankens ledning och det förhållandet att Riksbanken utgör ett
särskilt rättssubjekt skilt från staten (se kapitel 12).
Det behövs ett tydligt och lagfäst mandat för Riksbankens verksamhet
Då Riksbanken lyder under riksdagen saknas det möjligheter att
styra den på annat sätt än genom lag. Detta är en viktig anledning till
att Riksbankens mål, uppgifter och befogenheter bör framgå av lagen.
Den nuvarande riksbankslagen är i flera avseenden otidsenlig och
svår att tolka och därmed tillämpa. Att Riksbankens verksamhet sker
inom ramen för ett lagfäst och tydligare mandat förbättrar Riksbankens möjlighet att kunna agera och att vidta nödvändiga och
ändamålsenliga åtgärder i olika situationer. Det underlättar vidare
för andra aktörer att tolka Riksbankens ansvar inom olika verksamhetsområden, exempelvis inom arbetet med finansiell stabilitet, kontantverksamheten och avseende samhällets krisberedskap och höjd
beredskap.
Otydligheter finns inom flera av Riksbankens verksamhetsområden. Ett område där bristerna i nuvarande lagstiftning återkommande
har lyfts fram är Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet. I dag
saknas ett mandat avseende finansiell stabilitet i lagen, utöver att
Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende
och att Riksbanken får lämna nödkrediter till finansiella företag, om
vissa förutsättningar är uppfyllda. De uppgifter och befogenheter
som kommittén föreslår att Riksbanken ska ha inom finansiell stabilitet är i hög grad en kodifiering av praxis. Även inom andra områden
har Riksbanken efter hand utvecklat en praxis som inte avspeglas i
den nuvarande riksbankslagen. Det gäller exempelvis Riksbankens
internationella arbete, Riksbankens redogörelser till riksdagen och
information till allmänheten, samt arbetsformerna inom direktionen.
Kommitténs förslag innebär i flera fall att praxis kodifieras i lag.
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Ett lagfäst och tydligare mandat säkerställer också den demokratiska förankringen för Riksbankens verksamhet och förbättrar vidare
förutsättningarna för granskning och ansvarsutkrävande från riksdagen i förhållande till Riksbanken.
Kommitténs viktigaste förslag
Nedan ges en kortfattad beskrivning av kommitténs viktigaste förslag inom de områden som direktiven pekar ut.
Mandat inom penningpolitiken (kapitlen 14–19)
I den nya lagen föreslår kommittén att målet för penningpolitiken
ska vara låg och stabil inflation (prisstabilitetsmålet; se kapitel 15).
Precisering av målet vad gäller målvariabel, utvecklingstakt och
prisindex ska göras av Riksbanken. Kommittén ställer sig bakom
Riksbankens nuvarande precisering, dvs. ett inflationsmål mätt enligt
KPIF och med en målsatt utvecklingstakt på 2 procent per år. Kommittén föreslår att Riksbanken vid behov ska göra en framställning
till riksdagen när den vill ändra nuvarande precisering vilket riksdagen sedan kan välja att godkänna eller inte godkänna.
Kommittén föreslår vidare att Riksbanken, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, ska bidra till en balanserad utveckling av produktion
och sysselsättning (realekonomisk hänsyn; se kapitel 16). Kommittén har därutöver övervägt att inkludera finansiell stabilitet som
ett separat mål inom penningpolitiken och därmed ta hänsyn till
finansiell stabilitet utöver de effekter som går via inflationen och
realekonomin. Kommittén bedömer dock att det inte är lämpligt (se
kapitel 17).
Riksbankens uppgifter inom ramen för penningpolitiken består i
att bedriva penningpolitik och s.k. växelkursstyrning, det senare i det
fall regeringen beslutat om ett mål för växelkursen (se kapitel 19).
Det innebär att den föreslagna lagen är kompatibel med både en
rörlig och en fast växelkurs. Kommittén anser att vad som ska utgöra
penningpolitik, och därmed innefattas av det s.k. instruktionsförbudet
(se kapitel 12), definieras av de penningpolitiska befogenheter som
följer av den föreslagna riksbankslagens andra kapitel (se kapitel 13).
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Kommittén föreslår vidare att Riksbanken tilldelas ett antal befogenheter inom ramen för penningpolitiken (se kapitel 18). Befogenheter utgörs av instrument (t.ex. att erbjuda krediter) och eventuella
begränsningar i användningen av instrumenten (t.ex. krav på säkerheter vid krediter). Enligt kommitténs förslag ska Riksbankens befogenheter inom penningpolitiken omfatta följande:
• Att ta emot inlåning, erbjuda krediter i svenska kronor och utländsk valuta och bestämma räntan på dessa. Krediter får dock
endast ges mot betryggande säkerheter.
• Att ge ut skuldebrev i svenska kronor.
• Att köpa statspapper på andrahandsmarknaden. Kommittén betonar dock att Riksbanken, när så är påkallat, ska ta hänsyn till hur
statspappersköp påverkar de finansiella marknadernas funktionssätt och förutsättningarna för statsskuldsförvaltningen. Kommittén
anser dock att det sistnämnda inte behöver framgå i den nya riksbankslagen.
• Att köpa privata värdepapper om synnerliga skäl föreligger. Kommittén betonar dock att både förändringar i styrräntor och statsobligationsköp i allmänhet är att föredra framför köp av privata
tillgångar då det sistnämnda är betydligt mer riskfyllt i ett finansiellt perspektiv. Kommittén betonar vidare att åtgärden ska utformas så att kredit- och resursallokeringen påverkas i så liten
utsträckning som möjligt, givet de effekter Riksbanken vill uppnå. Kommittén anser dock inte att detta behöver framgå av den
nya riksbankslagen.
• Att genomföra valutainterventioner men att dessa ska genomföras med beaktande av vilket växelkurssystem som gäller.
Inom ramen för penningpolitiken föreslår kommittén därutöver att
Riksbanken ska informera allmänheten om bl.a. målet för penningpolitiken och bankens penningpolitiska strategi. Information om
fattade penningpolitiska beslut ska lämnas till regeringen snarast efter
beslutet och om möjligt innan det tillkännages för allmänheten. Vidare
får Riksbanken föra en dialog med regeringen och andra myndigheter eller organisationer om frågor som påverkar utformningen av
penningpolitiken och förutsättningarna att uppnå de penningpolitiska målen.
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Mandat inom finansiell stabilitet (kapitlen 20–25)
Kommittén föreslår att Riksbanken ges ett mål för sitt arbete med
finansiell stabilitet. Målet ska vara att bidra till att det finansiella
systemet är stabilt och effektivt. För att uppnå detta mål får Riksbanken i huvudsak följande uppgifter:
• Tillhandahålla ett system för betalningsavveckling och vid behov
medverka i betalningsavveckling i förhållande till finansiella företag och myndigheter.
• Identifiera sårbarheter och risker i det finansiella systemet som
kan leda till allvarliga störningar.
• Övervaka den finansiella infrastrukturen, och förbereda sig inför
att hantera kriser.
• Ge likviditetsstöd till det finansiella systemet i form av generellt
likviditetsstöd och nödkrediter.
Dessa uppgifter är i hög grad en kodifiering i lag av den verksamhet
Riksbanken i dagsläget bedriver avseende finansiell stabilitet.
Avseende likviditetsstöd får Riksbanken befogenhet att ge generellt likviditetsstöd i finansiellt stabilitetssyfte. Kommittén anser
också att Riksbanken bör ha ett särskilt ansvar för likviditetsstöd till
det finansiella systemet. Mer konkret får Riksbanken ge kredit till
eller ingå återköpsavtal med svenska företag som står under tillsyn
av Finansinspektionen, motsvarande utländska företag som driver
verksamhet i Sverige genom filial och centrala motparter, om det
behövs för att motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige. Krediter och återköpsavtal kan avse både svenska kronor
och utländsk valuta. Krediter ska ges mot betryggande säkerhet.
Riksbanken får vidare, likt en marknadsgarant köpa och sälja
finansiella instrument till förutbestämda priser i syfte att tillfälligt
stödja systemviktiga finansiella marknaders funktionssätt, om det
behövs för att motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige och om det finns synnerliga skäl.
Avseende nödkrediter föreslår kommittén att Riksbankens befogenhet att ge nödkrediter ska föras över till den nya riksbankslagen,
med vissa förtydliganden och utvidgningar av bestämmelsen. Av den
nya bestämmelsen framgår att Riksbanken i likviditetsstödjande syfte
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får ge kredit i svenska kronor eller utländsk valuta mot säkerhet, om
det behövs för att motverka en allvarlig störning i det finansiella
systemet i Sverige eller om det finns andra synnerliga skäl. En sådan
kredit får bara ges till företag som är ett svenskt företag som står
under tillsyn av Finansinspektionen, eller ett motsvarande utländskt
företag som driver verksamhet i Sverige via filial eller en central motpart. Företaget ska vidare vara livskraftigt men ha tillfälliga likviditetsproblem.
Riksbankens internationella verksamhet (kapitlen 26 och 27)
Det förtydligas att Riksbanken får delta i sådant internationellt samarbete som har betydelse för förutsättningarna att nå de mål för
verksamheten som anges i riksbankslagen. Kommittén bedömer att
Riksbanken med detta lagstöd fortsatt kommer att kunna delta i det
internationella samarbete som den i dag deltar i. Riksbanken ska
säkerställa att regeringen fortlöpande är informerad om förhållanden
av betydelse i det internationella samarbete som Riksbanken deltar i.
Riksbanken ska samråda med andra svenska myndigheter vid
principiellt viktiga ställningstaganden i internationella sammanhang
som har samband med en annan myndighets verksamhet. När Riksbanken deltar i ett internationellt forum tillsammans med en annan
svensk myndighet, blir det särskilt viktigt att myndigheterna förankrar sina positioner och strävar efter att nå gemensamma ställningstaganden i principiellt viktiga frågor.
Om Riksbankens huvudman riksdagen, eller regeringen – inom
ramen för sitt ansvar för utrikespolitiken – tar fram uttalanden om
övergripande svensk inriktning, och dessa har betydelse för myndigheternas internationella diskussioner, ska Riksbanken ta sin utgångspunkt från sådana uttalanden när den utformar sina ståndpunkter.
Riksbanken får vara förbindelseorgan och finansiell motpart till
Internationella valutafonden. Svenska ställningstaganden i IMF ska
liksom är fallet i dag tas fram i samarbete mellan regeringen och Riksbanken. Eftersom det är landet Sverige som är medlem i IMF är det
dock enligt kommitténs bedömning ytterst regeringen som bestämmer vilken position som Sverige bör företräda. Undantaget från detta
är om det handlar om penningpolitik eller övriga ECBS-relaterade
frågor.

50

SOU 2019:46

Sammanfattning

I samband med att Riksbanken deltar i finansiering av IMF:s
verksamhet ska Riksbanken begära att Riksgäldskontoret lånar ut
motsvarande belopp till Riksbanken. Räntan ska motsvara den ränta
som Riksbanken mottar från IMF. Räntenettot och eventuella kreditförluster till följd av IMF-åtaganden påverkar därmed statens budget
direkt i stället för, som i dag, indirekt via Riksbankens resultat och
utdelning till statens budget.
Riksbankens institutionella och finansiella oberoende
samt valutareserven (kapitlen 28–31)
Riksbankens finansiella oberoende stärks i flera avseenden i den nya
riksbankslagen. För det första föreslås att beslut om fastställande av
balansräkning, resultaträkning och vinstdisposition ska fattas av riksbanksfullmäktige i stället för av riksdagen. Riksdagens beslut begränsas
till att antingen godkänna eller upphäva fullmäktiges beslut. För det
andra lagstadgas förutsättningarna för vinstutdelning till staten. Det
införs en realvärdesäkrad målsatt nivå för Riksbankens eget kapital,
med innebörden att vinstmedel delas ut till staten endast om den
målsatta nivån överskrids. För det tredje förtydligas att Riksbanken
har rätt att göra finansiella avsättningar enligt ECB:s redovisningsriktlinje. För det fjärde skapas en lagstadgad ordning för återställning av Riksbankens eget kapital om det skulle falla under en viss
nivå. Vidare förtydligas att Riksbanken är ett särskilt rättssubjekt
som ägs av staten, att Riksbanken själv förvaltar sina tillgångar och
intäkterna från verksamheten samt att staten garanterar Riksbankens förpliktelser.
Det institutionella oberoendet stärks genom att Riksbanken inte
längre ska vara skyldig att informera ett statsråd inför alla viktiga
penningpolitiska beslut utan endast efter sådana beslut. Slutligen
förtydligas det i regeringsformen att instruktionsförbudet i regeringsformen och riksbankslagen gäller för alla fyra s.k. ECBS-relaterade
uppgifter, samt statistikinsamling inom ramen för samarbetet inom
ECBS, och inte endast för penningpolitiken.
I den nya lagen förtydligas dessutom villkoren på vilka Riksbanken får låna upp utländsk valuta av Riksgäldskontoret för att tillgodose behovet av valutareserv. Riksbanken får låna utländsk valuta
av Riksgäldskontoret motsvarande 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Sådan upplåning ska föregås av en grundlig analys och
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motivering av behovet av förstärkningen av valutareserven. Upplåningen ska vidare föregås av samråd med Riksgäldskontoret. Om det
finns synnerliga skäl, får Riksbanken tillfälligt låna ytterligare valuta
i syfte att förstärka valutareserven. Därutöver ges Riksbanken möjlighet att ta upp valutalån hos Riksgäldskontoret i syfte att återställa
valutareserven om den har tagits i anspråk för likviditetsstöd.
Det förtydligas att Riksbanken får ta upp kredit från, lämna kredit till, ingå valutaåterköpsavtal, eller ingå andra liknande avtal med
andra centralbanker utan att detta behöver ha samband med det som
i nuvarande riksbankslag benämns valutapolitik. När Riksbanken ingår
sådana avtal i syfte att tillgodose en annan centralbanks behov av
valuta krävs i vissa fall godkännande av riksdagen.
Organisatorisk tydlighet inom Riksbanken (kapitel 32)
Kommitténs förslag syftar till att ansvarsfördelningen inom Riksbanken blir tydligare avseende dess organisation och ledning. Detta
avser för det första förhållandet mellan fullmäktige och direktionen
där rollerna tydliggörs och renodlas. Fullmäktiges kontrollerande
funktion lagfästs. Fullmäktiges inflytande över Riksbankens organisation, genom att fullmäktige beslutar Riksbankens arbetsordning,
tas bort. De beslut om organisations- och ledningsfrågor som framgår i arbetsordningen ska i stället fattas av Riksbankens direktion för
att på bästa och mest effektiva sätt uppnå Riksbankens mål. Fullmäktige föreslås även framgent ha i uppgift att utse riksbankschefen
och de vice riksbankscheferna. Kommittén föreslår att det införs en
tydlig ansökningsprocess vid tillsättningen av direktionsledamöter.
Vid rekryteringen ska fullmäktige säkerställa att riksbankschefen
och de vice riksbankscheferna tillsammans har lämplig kompetens
och skicklighet inom alla delar av Riksbankens verksamhet. Kravprofilen ska i fråga om riksbankschefen också inkludera god ledarskapsförmåga.
För det andra föreslår kommittén att riksbankschefens roll som
myndighetschef och ordförande i direktionen förtydligas i lag. Riksbankschefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv
och riktlinjer som direktionen beslutar. Det innebär att den praxis
som utvecklats under senare år för arbetet inom direktionen, och
som kommittén bedömer fungerat väl, lagfästs.
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Kommittén föreslår för det tredje att antalet direktionsledamöter
minskas från sex till fem med övergångsregler för de direktionsledamöter som tillsätts före den nya riksbankslagen träder i kraft.
I detta finns en effektivitetsaspekt avseende arbetet i direktionen där
fem ledamöter bedöms vara tillräckligt för att uppnå bredd i beslutsfattandet. När det kommer till penningpolitiska beslut, och andra
samhällspåverkande policybeslut, ska direktionsledamöterna vara jämbördiga och kommitténs förslag om fem direktionsledamöter innebär att riksbankschefens utslagsröst sällan blir aktuell.
En ökad organisatorisk tydlighet med specificerade ansvarsförhållanden mellan olika delar av Riksbankens ledning, möjliggör för
Riksbanken att förbättra effektiviteten och måluppfyllelsen i verksamheten.
Förstärkt demokratisk granskning av Riksbanken (kapitel 33)
Kommitténs uppdrag, enligt direktiven, är att lämna förslag för att
stärka den demokratiska granskningen. Brister i den demokratiska
granskningen har identifierats bl.a. vad gäller finansutskottets resurser
och tid för granskningen, utskottets informations- och kunskapsunderläge samt bristande dialog mellan riksbanksfullmäktige och
finansutskottet. Ingen extern instans granskar heller Riksbankens
regelefterlevnad.
Formerna för information till allmänheten och redogörelser till
riksdagen kodifieras i lag i huvudsak i enlighet med den praxis som
har utvecklats av Riksbanken. Det införs en bestämmelse i riksdagsordningen om att finansutskottet ska följa upp Riksbankens hela
verksamhet avseende måluppfyllelse och effektivitet. Riksrevisionen
ska vidare granska Riksbankens regelefterlevnad som en del av den
årliga revisionen. Finansutskottets förstärkta granskning och Riksrevisionens granskning av regelefterlevnad kräver att ytterligare resurser
avsätts.
Riksbanksfullmäktiges kontrollerande funktion lagfästs. Fullmäktige ska ansvara för att följa direktionens arbete och Riksbankens
verksamhet i övrigt. Fullmäktige ska hålla finansutskottet underrättat om frågor av större betydelse. Fullmäktige ska också regelbundet och på finansutskottets begäran redovisa sina iakttagelser till
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utskottet. Slutligen förtydligas att fullmäktiges existerande revisionsfunktion ska granska direktionens arbete i sin helhet.
Genom kodifiering av befintlig praxis på flera områden och genom
att Riksbanken tilldelas tydligare uppgifter och befogenheter bl.a.
inom finansiell stabilitet, kontantverksamheten och avseende samhällets krisberedskap och höjd beredskap bedömer kommittén att
den demokratiska granskningen av Riksbankens verksamhet från riksdagens sida underlättas. Det gäller även för externa granskare som
exempelvis Riksrevisionen.
Ansvar för kontanthanteringen och stärkt roll i kontantkedjan
(kapitel 34)
I sitt delbetänkande (SOU 2018:42) konstaterade kommittén att staten
bör verka för att den fortsatta utvecklingen av tillgången till kontanttjänster sker under kontrollerade former så att allmänhetens och
samhällets behov av kontanter tillgodoses. Kontanterna och kontantinfrastrukturen får vidare inte tillåtas försvinna innan ett ställningstagande görs om kontanters roll som betalningsmedel i ett längre
tidsperspektiv. Kommittén bedömer att det, utöver de förslag som
lämnades i delbetänkandet, även behöver vidtas åtgärder för att stärka
Riksbankens roll och förtydliga dess ansvar för kontanthanteringen
i samhället. I linje med bedömningar som gjordes i delbetänkandet
föreslås att Riksbanken ges ett mål för hela sin kontantverksamhet:
att bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning i hela Sverige. Riksbankens tilldelas även tre uppgifter inom
kontantverksamheten:
• Att ansvara för kontantutgivningen i Sverige genom att ge ut och
lösa in sedlar och mynt.
• Att ha ett övergripande ansvar för att kontanthanteringen i Sverige
fungerar, vilket innebär att regelbundet rapportera till riksdagen,
samt vid behov agera som koordinerande aktör i kontanthanteringen.
• Att ansvara för att det drivs depåverksamhet i Sverige och att det
finns sedeldepåer på minst fem platser i Sverige, varav två i de
norra delarna av landet.
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Utöver befintliga befogenheter inom kontantverksamheten ges Riksbanken utökad rätt att inhämta uppgifter från myndigheter och vissa
privata företag för att kunna följa och analysera kontanthanteringen.
Riksbanken ges också viss utvidgad föreskriftsrätt avseende kontanthanteringen.
Begreppet lagligt betalningsmedel i nuvarande riksbankslag förtydligas, bl.a. i förhållande till avtalsrätten. Kommittén betonar att
offentliga aktörer inte aktivt bör bidra till att kontanternas roll marginaliseras ytterligare innan riksdagen har tagit ställning till kontanternas roll i ett längre tidsperspektiv. Kommittén välkomnar i
detta sammanhang riksdagens tillkännagivande (bet. 2018/19:FiU44)
till regeringen om att tillsätta en utredning med brett mandat att
utreda statens roll på betalningsmarknaden, digitala centralbankspengar och innebörden av begreppet lagligt betalningsmedel.
Utökat ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap
(kapitel 35)
Riksbankens ansvar för krisberedskap och vid höjd beredskap förtydligas och utökas. Riksbanken ska liksom tidigare ansvara för planeringen för fredstida kriser och höjd beredskap såvitt gäller sin egen
verksamhet. Därutöver ska Riksbanken ha ett planerings- och kontrollansvar för dels juridiska personer som är av särskild betydelse för
genomförandet av elektroniska betalningar, dels näringsidkare inom
kontanthanteringen.
Målen för verksamheten ska vara att allmänheten ska kunna göra
nödvändiga betalningar även under fredstida krissituationer och vid
höjd beredskap, att sårbarheten i fråga om betalningar ska begränsas
och att Riksbanken ska ha en god förmåga att hantera sina uppgifter
även under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.
Riksbanken ska i fred planera för att under höjd beredskap kunna
övergå till krigsorganisation. Beslut om krigsplacering ska kunna
fattas avseende såväl Riksbankens personal som viss privatanställd
personal. Vid störningar i fråga om genomförandet av betalningar
som uppkommer i fredstida krissituationer, ska Riksbanken vid behov omgående upprätta en ledningsfunktion för samordning och
information.
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De krav som gäller myndigheter under regeringen i fråga om riskoch sårbarhetsanalys, utbildning och övning samt åtgärder inför och
vid höjd beredskap tas i huvudsak in i den nya riksbankslagen.
De juridiska personer och näringsidkare som omfattas av Riksbankens planerings- och kontrollansvar ska som huvudregel vara
skyldiga att fortsätta sin verksamhet under krig och krigsfara. De ska
också vara skyldiga att vidta åtgärder i fråga om utbildning av personal, övningar m.m. Riksbanken ska få meddela föreskrifter med
krav på vilka åtgärder som de ska vidta.
Vid höjd beredskap ska både kontanter och eventuella beredskapspengar vara lagliga betalningsmedel med innebörden att det inte ska
gå att avtala bort rätten att betala med dessa.
Kommitténs förslag innebär en avsevärd ambitionshöjning för
Riksbankens roll för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap.
Övriga viktiga förslag
• Det införs en proportionalitetsprincip för Riksbankens beslutsfattande. Principen tar sin utgångspunkt i proportionalitetsprincipen i unionsrätten och i den svenska förvaltningslagen (se kapitel 13). Innebörden av proportionalitetsprincipen är att en åtgärd
ska vidtas om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till
de kostnader och risker som åtgärden medför för Riksbankens
och statens finanser.
• När Riksbanken vidtar olika åtgärder ska beslutet motiveras genom
att ange vilka bestämmelser som tillämpas och vilka omständigheter som har varit avgörande för Riksbankens ställningstagande
(se kapitel 13).
• Den krets av företag som är skyldiga att lämna uppgifter till Riksbanken utvidgas något i förhållande till nuvarande reglering för
att Riksbanken ska kunna utföra samtliga sina uppgifter enligt den
nya riksbankslagen (se kapitel 36).
• Det införs en uttrycklig bestämmelse om Riksbankens rätt att
använda insamlade uppgifter för statistikändamål, såväl för att framställa nationell statistik som för internationellt samarbete inom
bl.a. ECBS eller BIS (se kapitel 36).
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• Riksbankens uppgift att förvalta tillgångar förtydligas i den nya
riksbankslagen. Tillgångsförvaltningens syfte är att Riksbanken i
första hand ska kunna utföra sina uppgifter och i andra hand
generera avkastning för att finansiera sin verksamhet. Tillgångarna ska, med hänsyn tagen till de olika syftena med tillgångsinnehavet, förvaltas med låg risk. Vid förvaltningen ska särskild
vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas (se kapitel 29).
Konsekvenser av kommitténs förslag
En konsekvens av förslaget till ny riksbankslag är att vissa av de
otydligheter som uppmärksammats beträffande Riksbankens uppgifter och befogenheter minskar med en ny, moderniserad och tydligare lag. Det förbättrar Riksbankens möjligheter att agera ändamålsenligt och för andra aktörer att tolka Riksbankens ansvar inom
olika verksamhetsområden, exempelvis inom arbetet med finansiell
stabilitet, kontantverksamheten och avseende samhällets krisberedskap och höjd beredskap. De åtgärder som Riksbanken vidtog i
samband med den finansiella krisen och decenniet därefter ska fortfarande kunna vidtas enligt förslaget till ny lag.
Konsekvenserna för Riksbankens resursbehov avseende arbetet
med finansiell stabilitet bedöms bli begränsade eftersom kommitténs
förslag i de flesta fall handlar om förtydliganden och kodifiering av
praxis. Inte heller när det gäller penningpolitiken och Riksbankens
internationella verksamhet bedöms behovet av resurser påverkas. Kommitténs förslag avseende Riksbankens ansvar för kontanthanteringen
och kontantverksamheten i övrigt innebär delvis nya uppgifter och
befogenheter och kommer att leda till ökade kostnader för Riksbanken. Detsamma gäller Riksbankens förtydligade och utökade
ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap.
Kommitténs förslag bedöms öka resursbehovet med cirka 16–
21 årsarbetskrafter. Riksbankens resultat bedöms, bl.a. till följd av
detta, försämras med 39–68 miljoner kronor. Den reglering som föreslås avseende Riksbankens rätt att i förtid låna utländsk valuta av
Riksgäldskontoret, motsvarande 5 procent av Sveriges BNP, bedöms
inte ha några effekter på Riksbankens kostnader i förhållande till
nuvarande situation då befintliga valutalån är lägre än 5 procent av
BNP. Förslaget om att framtida infrianden av åtaganden gentemot
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IMF ska belasta statens budget i stället för Riksbanken innebär dock
ett minskat behov av valutareserv. Beroende på hur Riksbanken
väljer att agera bedöms minskningen av räntekostnader till följd av
detta förslag uppgå till mellan 0–125 miljoner kronor.
Resursbehovet ökar vidare med cirka 6 miljoner kronor till följd
av en stärkt granskning av Riksbankens verksamhet från riksdagens
(finansutskottets) och Riksrevisionens sida. Det bedöms dock kunna
finansieras inom dessa myndigheters befintliga anslagsramar.
För övriga statliga myndigheter bedöms konsekvenserna som begränsade. Riksgäldskontorets statsskuldsförvaltning påverkas genom
att myndigheten ska sköta upplåningen för att finansiera IMF-åtaganden och genom att det regleras hur utländsk valuta ska lånas upp
för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv. En ännu närmare
samverkan med Riksbanken än vad som sker i dag kommer vidare att
krävas av myndigheter verksamma inom finansiell stabilitet, kontantkedjan och inom beredskapsområdet.
Sammantaget innebär kommitténs förslag en effekt på de samlade
offentliga finanserna som uppgår till mellan -68 och +86 miljoner
kronor per år.
Den föreslagna vinstdispositionsregeln innebär att Riksbankens
redovisade resultat får direkt effekt på statens budget. Utdelningen
kommer att variera mer än i dagsläget. Konsekvenserna för storleken
på utdelningen beror dock i hög utsträckning på nivån på Riksbankens
egna kapital när den nya vinstdispositionsregeln börjar gälla. Framtida
utdelningar kan därför bli både högre och lägre än vad som följer av
dagens vinstutdelningsprincip.
Konsekvenserna för berörda företag kommer att bero på hur Riksbankens föreskrifter utformas dels avseende uppgiftsskyldighet inom
alla verksamhetsområden och dels specifika föreskrifter mot bakgrund
av de utökade uppgifterna inom kontantverksamheten och avseende
samhällets krisberedskap och höjd beredskap.
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Introduction
The Riksbank is of great importance for economic development in
Sweden, in both the short and the long term. Like other central
banks, the Riksbank is responsible for a number of fundamental
tasks that are crucial if the economy is to function well. Two of its
fundamental tasks are to provide means of payment and a central
system for payment settlement. These tasks form the foundation of
a safe and efficient financial system. It is hard to exaggerate the
importance of being able to execute payments both in normal times
and in times of crisis and of households and businesses having
confidence in this being the case. A third fundamental task is to
safeguard the value of money by promoting low and stable inflation.
The introduction of inflation targets and independent central banks
in the 1990s has resulted in much lower and more stable inflation in
Sweden and elsewhere. Low and stable inflation reduces uncertainty
in connection with investments and saving, which is positive for
growth. Low and stable inflation also reduces unintentional redistribution of wealth. A fourth fundamental task is to act, when the need
arises, as a lender of last resort for certain financial companies and
to thereby limit the risks of financial crises arising and alleviate their
effects if they nevertheless do occur. The financial crisis that
exploded in 2008 was a reminder that confidence – and therefore the
possibility of raising finance– in financial markets can disappear
suddenly. In such a situation the Riksbank can offer financing, against
collateral, until the unrest has abated and thereby prevent a financial
collapse with serious consequences for the real economy. The fact
that central banks have strong powers and are able to act quickly
when unrest spreads in financial markets creates confidence and can
contribute to reducing unrest. The financial crisis also demonstrated
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the importance of flexibility. Central banks needed to take different
measures depending on the specific problems facing them and the
conditions at the time.
It should not be possible to give the Riksbank’s Executive Board
instructions in the context of monetary policy. This ensures that the
credibility of the price stability objective is maintained. The Riksbank should also be able to make independent decisions in other
areas of activity. Furthermore, the Riksbank should have a high degree
of financial independence that ensures that it is able to perform and
finance its tasks. The Riksbank should also be governed through a
law that clarifies the objectives of its activities and what considerations are to be taken into account.
Given the central role of the Riksbank for the economy and its
independence as an institution, it is very important to ensure its
democratic legitimacy. This is achieved through a democratic anchoring in which the Riksdag reaches decisions on and clarifies the
objectives, tasks and powers of the Riksbank as well as through the
appointment of members of the Executive Board. In addition, there
is a need for democratic scrutiny of the Riksbank to make it possible
to realise accountability.
Background
The context of the Riksbank’s activities has changed continually
over time. Since the present Riksbank Act entered into force in 1989,
there have been great changes in the economic policy landscape regarding, for instance, the Swedish exchange-rate regime, the deregulation and internationalisation of financial markets and Swedish
membership of the European Union. The adjustments made to the
Riksbank Act in 1999 related mainly to incorporating the price
stability objective in the Act and to stronger independence and a new
management structure for the Riksbank. So, the present Riksbank
Act was largely framed in the second half of the 1980s when the
exchange-rate was fixed and the financial system had a completely
different appearance. This means that many parts of the Act are outdated, and this contributes to its lack of clarity.
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The global financial crisis and the period of low inflation that
followed on it in large parts of the world put the tasks and powers
of the central banks in the spotlight. During the acute phase of the
financial crisis the central banks acted to avert a financial collapse
chiefly by acting as lenders of last resort, i.e. providing liquidity
assistance for financial actors when their financing markets were not
working. After the acute phase it turned out that monetary policy
was restricted by the inability to reduce key interest rates even more.
As there was a need for further monetary policy stimulus, interest
rate management was supplemented by purchases of financial assets
(‘quantitative easing’). The experience of the global financial crisis
has resulted in several countries launching inquiries to analyse the
future objectives, tasks and powers of the central banks.
In the aftermath of the financial crisis considerable changes have
also been made to the international and European regulatory frameworks in order to promote financial stability. In Sweden, Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority) has
been given responsibility for macro-prudential policies and Riksgäldskontoret (the Swedish National Debt Office) has been given responsibility for resolution. One central issue in the Inquiry is what
objectives, tasks and powers the Riksbank ought to have to promote
financial stability and efficiency, given this institutional structure.
Moreover, extensive and rapid change in the payment market as
a result of technological development and digitalisation has affected
the activities of the Riksbank in the payment system. The conditions
for the Riksbank’s cash activities have been affected by the rapid
decrease in cash use in Sweden, a trend that has accelerated in the
past ten-year period. The question of preparedness in the payment
system has also become increasingly relevant. In particular, the decision
to resume unified cohesive defence planning, including the Defence
Commission’s indicative proposal regarding the total defence and
the design of civil defence, has contributed to this.
Thus, a number of the issues that the Committee has been tasked
with analysing have been raised by the financial crisis, while others
have been justified by a more general need for a review as a result of
the institutional and economic changes seen in the past 30 years. In
the light of the new situation described above, the difficulties in
interpreting and applying the present Act have increased over time.
Several actors have stressed the lack of clarity in the Riksbank’s
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responsibility in the area of financial stability as a particular problem.
Other areas in which there is a need to update the Act and clarify the
objectives, tasks and powers of the Riksbank are monetary policy,
the Riksbank’s international activities, cash activities and responsibility to maintain preparedness. There are also some unclear points
concerning powers and the distribution of responsibility in the
management of the Riksbank, both within the Executive Board and
between the Executive Board and the Governing Council.
Terms of reference
The Committee’s terms of reference start from the positions taken
by the Riksdag in Committee report 2015/16:FiU41 of the Riksdag
Committee on Finance. According to the terms of reference
(ToR 2016:114) the Committee is to analyse and propose statutory
amendments in the following areas:
• monetary policy objectives and means;
• the responsibility of the Riksbank for financial stability;
• the institutional independence of the Riksbank;
• the organisation of the Riksbank;
• the role of the Riksbank in international contexts;
• the democratic scrutiny of the Riksbank and monetary policy;
• the responsibility of the Riksbank for cash handling, cash provision; and
• preparedness in the payment system.
According to the Committee’s terms of reference the starting point
for the inquiry is that the objective of price stability is still to be of
central importance and that the Riksbank is to enjoy a high degree
of independence. The Committee is also to take account of the fact
that Sweden does not have the euro as its currency. In addition, the
Committee is to start from the division of responsibility decided for
macro-prudential policies and resolution.
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In October 2017 the Committee was also tasked with presenting
proposals regarding the Riksbank’s financial independence and balance
sheet (ToR 2017:100). The terms of reference also include clarifying
in law the conditions on which the Riksbank may reinforce the
foreign reserves through loans from the National Debt Office.
Central starting points that have guided the Committee’s
proposals
A new Riksbank Act is needed
The present Riksbank Act entered into force on 1 January 1989. In
the late 1990s a number of amendments were made focusing mainly
on the introduction of the price stability objective, adaptation to the
requirements in EU law for independent central banks, including a
new management structure for the Riksbank. However, the provisions concerning matters including exchange-rate policy, cash
supply and the role of the Riksbank with respect to the financial
system as whole were not altered. The extensive economic policy and
institutional changes that have taken place since the Act entered into
force means that an extensive review of the Act is needed, as is also
stated in the Committee’s terms of reference. In the view of the
Committee, the changes needed in the present Riksbank Act are so
extensive and comprehensive that it should be replaced by a new
Riksbank Act (see chapter 13)
Adaptation to EU law but not to introduction of the euro
In the view of the Committee, the legislation should be amended to
the extent required to enable the regulatory framework that applies
in Sweden to be visible in Swedish law. Swedish legislation should
therefore reflect the most central rules in EU law for the activities
of the Riksbank, taking account of the fact that Sweden is a ‘Member
State with a derogation’, i.e. it does not have the euro as its currency.
However, the Committee’s assessment is that there is no reason to
present legislative proposals concerning the legal integration of the
Riksbank in the European System of Central Banks (ECBS) that
would enable an immediate introduction of the euro as the currency
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in Sweden. This should wait until such time as a political decision that
Sweden will introduce the euro as its currency may have been made.
In its legislative proposals the Committee has taken account of
views on Swedish legislation presented by the European Commission
regarding matters including the institutional and financial independence of the Riksbank and the prohibition of monetary financing
(see chapter 13).
The Riksbank is a special administrative authority with a high degree
of independence
The Riksbank is an administrative authority and is covered by the
requirements of legality, objectivity and proportionality and collaboration with other authorities stated in both the Instrument of Government and the Administrative Procedure Act (2017:900). The conditions and need for collaboration with other authorities are different
in different parts of the Riksbank’s activities. Moreover, the Riksbank is answerable to the Riksdag. Compared with the other authorities under the Riksdag, the Riksbank has great breadth in its tasks
and forms of activities. The Riksbank also has a unique form of management unlike that of other Swedish authorities (see chapter 11).
To these special conditions for the Riksbank as an authority, can
be added the Riksbank’s independence in the form of its institutional independence (the ban on giving instructions), its functional
independence, its financial independence, the personal independence
of the Riksbank management and the fact that the Riksbank is a
separate legal entity distinct from the State (see chapter 12).
A clear mandate laid down in law is needed for the activities
of the Riksbank
As the Riksbank is answerable to the Riksdag, the only possible way
of governing it is by law. This is an important reason why the
objectives, tasks and powers of the Riksbank should set out in the
Act. In several respects the present Riksbank Act is outdated and
hard to interpret and therefore to apply. If the activities of the
Riksbank are conducted within the framework of a clearer mandate
laid down in law, the Riksbank will be better able to act and to take
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necessary and appropriate measures in different situations. This will
also make it easier for other actors to interpret the responsibility of
the Riksbank in different areas of activity, such as in work on financial stability and cash activities and regarding society’s crisis preparedness and elevated preparedness.
There is a lack of clarity in several of the Riksbank’s areas of
activity. One area where the deficiencies in current legislation has
been highlighted repeatedly is the responsibility of the Riksbank for
financial stability. At present there is no explicit mandate regarding
financial stability in the Act, over and above the provisions that the
Riksbank shall promote a safe and efficient payments system and
that the Riksbank may provide emergency liquidity assistance to
financial companies if certain conditions are met. The tasks and
powers that the Committee proposes that the Riksbank should have
in financial stability are largely a codification of practice. In other
areas, too, the Riksbank has over time developed practice that is not
reflected in the present Riksbank Act. This applies, for example, to
the Riksbank’s international work, to the Riksbank’s reports to the
Riksdag and information to the public and to the working methods
within the Executive Board. In several cases the Committee’s proposals mean that practice is codified in law.
A clearer mandate laid down in law also secures the democratic
foundation for the Riksbank’s activities while improving the conditions for scrutiny and the exercise of accountability on the part of
the Riksdag in relation to the Riksbank.
The Committee’s most important proposals
The following is a brief description of the Committee’s most important
proposals in the areas identified by the terms of reference.
Mandate in monetary policy (chapters 14–19)
The Committee proposes that the objective of monetary policy in
the new Act should be sustainably low and stable inflation (the price
stability objective; see chapter 15). The specification of the objective
in terms of target variable, rate of growth and price index, should be
carried out by the Riksbank.
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The Committee gives its backing to the Riksbank’s present
specification, i.e. an inflation target measured according to CPIF
with a target growth rate of 2 per cent per year. The Committee
proposes that, when needed, the Riksbank should make a submission
to the Riksdag when it wants to change the current specification,
which the Riksdag can then choose to approve or not approve. The
Committee also proposes that, without setting aside the price stability objective, the Riksbank should contribute to a balanced development of production and employment (consideration of the real economy; see chapter 16). Over and above this, the Committee has
considered including financial stability as a separate objective of
monetary policy, thereby taking account of financial stability over
and above the effects that go via inflation and the real economy.
However, the Committee makes the assessment that this is not
appropriate (see chapter 17).
The tasks of the Riksbank as part of monetary policy consist of
conducting monetary policy and ‘exchange-rate management’, the
latter if the Government has adopted a target for the exchange-rate
(see chapter 19). This means that the proposed act is compatible
with both a floating and a fixed exchange-rate. The Committee
considers that what should constitute monetary policy, and therefore be covered by the ‘ban to seek and take instructions’ (see chapter 12), is defined by the monetary policy powers that follow from
the second chapter of the proposed Riksbank Act (see chapter 13).
The Committee also proposes that the Riksbank be assigned a
number of powers as part of monetary policy (see chapter 18). These
powers consist of instruments (e.g. offering credits) and possible
restrictions on the use of the instruments (e.g. requirements of collateral for credits). According to the Committee’s proposal, the Riksbank’s powers in monetary policy should cover the following:
• Receiving deposits, providing credit in Swedish kronor and foreign
currency and deciding the key interest rate. However, credits may
only be provided against adequate collateral.
• Issuing debt instruments in Swedish kronor.

66

SOU 2019:46

Summary

• Buying sovereign debt instruments in the secondary market. The
Committee emphasises, however, that the Riksbank should, when
this is called for, take account of how purchases of sovereign debt
instruments affect the functioning of financial markets and the
conditions for the management of the State’s (central government) debt. The Committee considers, however, that the last
point does not need to be stated in the new Riksbank Act.
• Buying private securities, i.e. financial instruments other than
Swedish sovereign debt instruments, if there are exceptional
reasons. The Committee emphasises, however, that, in general,
both changes in key interest rates and purchases of sovereign debt
instruments are preferable to purchases of private assets since
these assets are much riskier from a financial perspective. The
Committee also emphasises that the measure should be designed
to have the least possible impact on the allocation of credit and
resources, given the effects the Riksbank wants to achieve. The
Committee considers, however, that this does not need to be
stated in the new Riksbank Act.
• Implementing currency interventions, but these interventions
should be implemented taking account of the applicable exchangerate system.
As part of conducting monetary policy the Committee also proposes that the Riksbank should inform the public about matters
including the objectives of monetary policy and the Bank’s monetary policy strategy. Information on monetary policy decisions made
should be given to the Government as soon as possible after the
decision and, if possible, before it is announced to the public. In
addition, the Riksbank may conduct a dialogue with the Government and other public authorities or organisations about questions
that affect the design of monetary policy and the possibilities of
attaining the objectives of monetary policy.
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Mandate in financial stability (chapters 20–25)
The Committee proposes that the Riksbank be given an explicit
objective for its work on financial stability. The objective should be
to contribute to the stability and effectiveness of the financial
system. To achieve this objective the Riksbank is given the following
main tasks:
• providing a payment settlement system and participating in other
ways when needed in payment settlement in relation to financial
companies and authorities;
• identifying vulnerabilities and risks in the financial system that
may lead to serious disturbances;
• conducting oversight of the financial infrastructure and making
preparations to manage crises; and
• providing liquidity assistance to the financial system in the form
of general liquidity assistance and emergency liquidity assistance.
The tasks are largely a codification in law of the activities currently
conducted by the Riksbank with respect to financial stability.
Regarding liquidity assistance the Riksbank is given the power to
provide general liquidity assistance for the purpose of financial stability. The Committee also concludes that the Riksbank ought to have
a special responsibility for liquidity assistance to the financial
system. More specifically, the Riksbank may give credit to or enter
into repurchase agreements with Swedish companies subject to the
supervision of the Financial Supervisory Authority and equivalent
foreign companies conducting operations in Sweden via branches
and central counterparties (CCPs), if this is needed to counter a
serious disturbance in the financial system in Sweden. Credits and
repurchase agreements can relate to both Swedish kronor and foreign
currency. Credits shall be given in return for adequate collateral.
The Riksbank may also buy and sell financial instruments at predetermined prices, in a way similar to a market maker, in order to
temporarily support the functioning of system-critical financial markets if this is needed to counter a serious disturbance in the financial
system in Sweden and if there are exceptional reasons.
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Regarding emergency liquidity assistance the Committee proposes
that the Riksbank’s power to provide credit should be transferred to
the new Act, with certain clarification and expansion of the provision. The new provision states that the Riksbank may provide
credit in Swedish kronor or foreign currency in return for collateral
in order to support liquidity if this is needed to counter a serious
disturbance in the financial system in Sweden and if there are exceptional reasons. Such a credit may only be given to a company that is
a Swedish company subject to the supervision of the Financial
Supervisory Authority or an equivalent foreign company conducting
operations in Sweden via a branch or a central counterparty. The
company must be viable but have temporary liquidity problems.
The Riksbank’s international activities (chapters 26 and 27)
The Committee’s proposal clarifies that the Riksbank may participate in international cooperation that is of importance for its ability
to achieve the objectives for its activities that are stated in the
Riksbank Act. The Committee makes the assessment that, with this
support in law, the Riksbank will continue to be able to participate
in the international cooperation it currently participates in. The
Riksbank should ensure that the Government receives regular information about important circumstances in the international work
that the Riksbank participates in.
In the case of decisions on important matters of principle in
international contexts that are linked to the activities of other public
authorities, the Riksbank should consult with other Swedish authorities. When the Riksbank participates in an international forum along
with another Swedish authority, it is particularly important that the
authorities build support for their positions and seek to reach
common standpoints in important matters of principle.
If the Riksbank’s principal, the Riksdag, or the Government – as
part of its responsibility for foreign policy – makes statements about
Sweden’s general stance and they are of importance for the authorities’ international discussions, the Riksbank shall base the standpoints it frames on these statements.
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The Riksbank may act as a liaison body and financial counterpart
of the International Monetary Fund (IMF). Swedish standpoints in
the IMF should be developed in cooperation between the Government and the Riksbank, as they are at present. However, since it is
Sweden, as a country, that is a member of the IMF, the Committee’s
assessment is that, ultimately, it is the Government that decides
what position Sweden should represent. The exception from this is
matters concerning monetary policy or other ECBS-related questions.
In conjunction with the participation of the Riksbank in the
financing of the activities of the IMF, the Riksbank should request
that the National Debt Office lends an equivalent amount to the
Riksbank. The interest rate should correspond to the interest rate
the Riksbank receives from the IMF. The net interest income and
any credit losses on account of IMF undertakings will therefore have
a direct effect on the state budget instead of, as at present, affecting
it indirectly via the Riksbank’s result and dividend to the state budget.
The Riksbank’s institutional and financial independence
and the foreign reserves (chapters 28–31)
The Riksbank’s financial independence is strengthened in several
respects in the new Act. First, the Committee propose that decisions
to adopt the balance sheet, profit and loss account and allocation of
profits should be made by the General Council of the Riksbank
instead of by the Riksdag. The decision of the Riksdag is limited to
either approving or setting aside the General Council's decision.
Second, the conditions for the profit allocation to the State are laid
down in law. An indexed target level is introduced for the Riksbank’s
equity, meaning profits are only distributed to the state budget if the
target level is exceeded. Third, the Committee’s proposal clarifies
that the Riksbank has the right to make financial provisions in
accordance with the European Central Bank's financial reporting
guideline. Fourth, a procedure laid down in law is established for
restoring the Riksbank’s equity if it falls below a certain level. Moreover, the Committee’s proposal makes clear that the Riksbank is a
separate legal entity that is owned by the State, that the Riksbank
manages its own assets and the income of its activities and that the
State guarantees the Riksbank’s obligations.
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Its institutional independence is strengthened by providing that
the Riksbank will no longer be obliged to inform a government
minister ahead of all important monetary policy decisions and only
has do so after these decisions. Finally, the Committee’s proposal
makes clear that the ban to seek and take instructions set out in the
Instrument of Government and the Riksbank Act applies to all four
‘ECBS-related tasks’, and to the collection of statistics as part of
cooperation in the ECBS, and not only to monetary policy.
The new Act also clarifies the conditions on which the Riksbank
may borrow foreign currency from the National Debt Office to
satisfy the need for foreign reserves. The Riksbank may borrow
foreign currency from the National Debt Office corresponding to
five per cent of Sweden’s gross domestic product. This kind of
borrowing should be preceded by a thorough analysis and justification of the need to reinforce the foreign reserve. The borrowing
should also be preceded by consultations with the National Debt
Office. If there are exceptional reasons, the Riksbank may temporarily borrow further foreign currency in order to reinforce the
foreign reserves. In addition, the Riksbank is given the opportunity
to take out foreign currency loans from the National Debt Office
with the aim of restoring the foreign exchange reserve if it has been
used for liquidity support.
The Committee’s proposal clarifies that the Riksbank may raise
credits from, provide credits to, and enter into currency repurchase
agreements, or other similar agreements, with other central banks
without this needing to have any connection with what is called
exchange-rate policy in the present Riksbank Act. When the Riksbank enters into such agreements in order to satisfy another central
bank’s need for currency, approval by the Riksdag is required in certain cases.
Organisational clarity within the Riksbank (chapter 32)
The Committee’s proposal is intended to make the division of responsibility within the Riksbank clearer with respect to its organisation
and management. This refers, first, to the relationship between the
Executive Board and the Governing Council where the roles are
made clearer and more distinct. The General Council's control
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function is laid down in law. The influence of the General Council
on the organisation of the Riksbank, in that the General Council
adopts the Riksbank’s rules of procedure, is removed. The decisions
on organisational and management issues set out in the rules of procedure should be taken by the Riksbank’s Executive Board instead
so as to achieve the Riksbank’s objectives in the best and most
efficient way. The General Council is proposed to continue to have
the task of appointing the Governor and Deputy Governors in the
future. The Committee proposes introducing a clear application
procedure for the appointment of members of the Executive Board.
When recruiting, the General Council should ensure that, taken
together, the Governor and Deputy Governors have appropriate
competence and expertise in all parts of the Riksbank’s activities.
The candidate profile for the Governor of the Riksbank should also
include leadership ability.
Second, the Committee proposes that the role of the Governor
of the Riksbank as the head of the authority and chair of the Executive Board be clarified in law. The Governor of the Riksbank should
run the operating activities of the Riksbank according to the directives and guidelines adopted by the Executive Board. This means
laying down in law the practice for work in the Executive Board that
has developed in recent years and that is, in the Committee’s
assessment, functioning well.
Third, the Committee proposes that the number of executive
board members be decreased from six to five with transitional rules
for the Executive Board members appointed before the new Riksbank Act enters into force. There is an efficiency aspect here regarding
work in the Executive Board, with five members being judged to be
sufficient to achieve breadth in decision-making. When it comes to
monetary policy decisions, and other policy decisions with an impact
on society, the executive board members should have equal standing
and the Committee proposal of five executive board members means
that the casting vote of the Governor of the Riksbank will seldom
be relevant.
Greater organisational clarity with a specific distribution of responsibility between different parts of Riksbank management will
enable the Riksbank to improve efficiency and the achievement of
objectives in its activities.
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Stronger democratic scrutiny of the Riksbank (chapter 33)
Under the terms of reference, the Committee’s remit is to present
proposals to strengthen democratic scrutiny. Deficiencies have been
identified in the democratic scrutiny of the Riksbank in areas including the resources and time available to the Riksdag Committee
on Finance for this scrutiny, the Committee’s disadvantage in terms
of information and knowledge and the insufficient dialogue between
the General Council and the Committee on Finance. Nor does any
external body examine regulatory compliance by the Riksbank.
The forms for information to the public and reports to the
Riksdag are codified in law mainly in accordance with the practice
that has been developed by the Riksbank. A new provision is added
to the Riksdag Act to the effect that the Committee on Finance shall
monitor all the activities of the Riksbank with respect to the achievement of objectives and efficiency. In addition, the National Audit
Office will audit the regulatory compliance of the Riksbank as part
of its annual financial audit. The stronger scrutiny by the Committee
on Finance and the audit of regulatory compliance by the National
Audit Office require the allocation of additional resources.
The General Council's control function is laid down in law. The
General Council is responsible for following the work of the
Executive Board and the other activities of the Riksbank. The General Council should keep the Riksdag Committee on Finance informed
about matters of substantial importance. The General Council should
also meet regularly and should report its observations to the Riksdag
Committee on Finance at the request of that Committee. Finally,
the Committee’s proposal makes clear that the General Council’s
existing audit function should examine the work of the Executive
Board.
The Committee makes the assessment that the democratic
scrutiny of the Riksbank’s activities on the part of the Riksdag is
made easier by codifying existing practice in several areas and by
assigning the Riksbank clearer tasks and powers in areas including
financial stability and cash activities and regarding society’s crisis
preparedness and elevated preparedness. This also applies to bodies
for external review such as the National Audit Office.
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Responsibility for cash management and stronger role in the cash
management chain (chapter 34)
In the interim report (SOU 2018:42) the Committee concluded that
the State should work to ensure that the continued development of
access to cash services takes place under controlled conditions to
ensure that the cash needs of the general public and society are met.
Moreover, cash and an effective cash infrastructure must not be
allowed to disappear before a position can be taken on the role of
cash as means of payment from a longer-term perspective. The
Committee makes the assessment that, over and above the proposals
made in its interim report, measures also need to be taken to
strengthen the role of the Riksbank and to clarify its responsibility
for cash management in society. In line with the assessments made
in the interim report, the Committee proposes that the Riksbank be
given an objective for all of its cash activities: to contribute to the
availability of cash to a satisfactory extent throughout Sweden. The
Riksbank is also assigned three tasks in its cash activities:
• being responsible for issuing cash in Sweden by issuing and redeeming banknotes and coins;
• having an overall responsibility for the functioning of cash management in Sweden, which includes reporting regularly to the
Riksdag and, when needed, acting as a coordinating actor in cash
management; and
• being responsible for ensuring that there are cash depot operations in Sweden and that there are banknote depots in at least five
places in Sweden, with two of them being in the northern parts
of the country.
Over and above its present powers in cash activities, the Riksbank is
also given a greater right to obtain information from authorities and
certain private companies so as to be able to follow and analyse cash
management. The Riksbank is also given a certain expanded right to
issue regulations on cash management.
The notion of legal tender in the present Riksbank Act is clarified,
including in relation to contract law. The Committee emphasises
that public actors ought not to contribute actively to the further
marginalisation of the role of cash before the Riksdag has taken a
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position on the role of cash from a longer-term perspective. In this
context the Committee welcomes the Riksdag’s announcement (Committee Report 2018/19:FiU44) to the Government about appointing
an inquiry with a broad mandate to investigate the role of the State
in the payment market, digital central bank money and the meaning
of the concept of legal tender.
Greater responsibility for society’s crisis preparedness and during
elevated preparedness (chapter 35)
The responsibility of the Riksbank for crisis preparedness and during
elevated preparedness is clarified and increased. As before, the Riksbank should be responsible for planning for peacetime crises and
elevated preparedness regarding its own activities. In addition, the
Riksbank should have a planning and control responsibility for legal
persons that are of particular importance for the execution of electronic payments and for traders in the area of cash handling.
The objective of these activities should be to enable the public to
make essential payments even during peacetime crises and elevated
preparedness, to limit vulnerability regarding payments and to ensure that the Riksbank to has a good capability to handle its tasks
even during peacetime crises and elevated preparedness.
In peacetime the Riksbank should plan so as to be able to shift to
its wartime organisation during elevated preparedness. It should be
possible to make decisions about the wartime posting of both Riksbank personnel and certain privately employed personnel. In the
event of disturbances regarding the execution of payments that arise
during peacetime crises, the Riksbank should, when needed, immediately set up a command function for coordination and information.
The bulk of requirements that apply to authorities under the
Government regarding risk and vulnerability analyses, training and
exercises, and other measures ahead of and during elevated preparedness are included in the new Riksbank Act.
As a general rule, the legal persons and traders covered by the
Riksbank's planning and control responsibility should be obliged to
continue their activities in war and when there is a risk of war. They
should also be obliged to take measures regarding the training of
their personnel, exercises, etc. The Riksbank should be able to issue
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regulations containing requirements about what measures they have
to take.
During elevated preparedness both cash and emergency money
should be legal tender, meaning that it should not be possible to
agree not to comply with the right to pay with them.
The Committee’s proposals mean a substantially higher level of
ambition for the role of the Riksbank for society’s crisis preparedness and during elevated preparedness.
Other important proposals
• A principle of proportionality is introduced for decision-making
by the Riksbank. The principle is based on the principle of
proportionality in EU law and in the Swedish Administrative
Procedure Act (see chapter 13). The meaning of the proportionality principle is that a measure should be taken if the intended
result is in reasonable proportion to the costs and risks that the
measure leads to for the Riksbank’s and the State’s finances.
• When the Riksbank takes various measures, the decision should
be justified by stating which provisions are being applied and
what facts have been decisive for the position taken by the Riksbank (see chapter 13).
• The group of companies obliged to report information to the
Riksbank has been expanded slightly compared with the present
regulations to enable the Riksbank to carry out all its tasks under
the new Riksbank Act (see chapter 36).
• An express provision is introduced about the right of the Riksbank to use information collected for statistical purposes, both
to produce national statistics and for international cooperation
in, for instance, the ESCB or BIS (see chapter 36).
• The Riksbank's task of managing assets is clarified in the new
Sveriges Riksbank Act. The purpose of this asset management is
to enable the Riksbank to perform its tasks, in the first place, and
to generate returns to finance its activities, in the second place.
The assets should be managed with low risk, taking account of
the various purposes of the asset holdings. In asset management,
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particular weight should be attached to how sustainable development can be promoted (see chapter 29).
Impacts of the Committee’s proposals (chapter 38)
One impact of the proposal of a new Riksbank Act is that some of
the unclear points that have been raised regarding the tasks and
powers of the Riksbank are mitigated with a new, modernised and
clearer act. This will improve the Riksbank’s possibilities of acting
in an appropriate way and also make it easier for other actors to
interpret the responsibility of the Riksbank in different areas of
activity, such as in work on financial stability, cash activities and
regarding society’s crisis preparedness and elevated preparedness.
Under the proposed new Act it will still be possible to take the measures taken by the Riksbank in connection with the financial crisis
and in the decade after it.
The impact on the Riksbank’s resource requirements relating to
work on financial stability is judged to be limited since, in most
cases, the Committee’s proposals involve the clarification and codification of practice. There is not judged to be any impact on the need
for resources concerning monetary policy and the Riksbank’s
international activities either. The Committee’s proposals regarding
the Riksbank’s responsibility for cash management and other cash
activities entails some new tasks and powers and will lead to cost
increases for the Riksbank. The same applies to the Riksbank’s clearer
and increased responsibility for society’s crisis preparedness and during
elevated preparedness.
The Committee’s proposals are assessed as increasing the resources
needed by some 16–21 full-time equivalents. This is one reason for
why the Riksbank’s result is judged to be weakened by SEK 39–
68 million. The provision proposed regarding the right of the Riksbank to borrow foreign currency from the National Debt Office,
corresponding to 5 per cent of Sweden’s GDP, is not judged to have
any effects on the Riksbank’s costs in relation to the present
situation as the existing foreign currency loans are below 5 per cent
of GDP. However, the proposal that future activations of undertakings to the IMF should be charged to the state budget and not
the Riksbank reduces the foreign reserves needed. Depending on
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how the Riksbank chooses to act, the decrease in the interest expense
on account of this proposal is in the range SEK 0–125 million.
The resources required also increase by around SEK 6 million on
account of the reinforced scrutiny of the Riksbank’s activities by the
Riksdag (Committee on Finance) and the Swedish National Audit
Office. However, the judgment made is that this can be financed
within the current limits of these authorities’ appropriations.
The impacts on other government authorities are judged to be
limited. The management of the sovereign debt by the National
Debt Office is affected in that the Office has to handle borrowing
to finance IMF undertakings and in that rules are put in place as to
how foreign currency is to be borrowed to satisfy the Riksbank’s
need for foreign reserves. Moreover, even closer collaboration than
at present with the Riksbank will be required of authorities with
activities in financial stability, the cash management chain and the
area of preparedness.
Taken together, the Committee’s proposals result in an effect on
aggregate public finances of between -68 and +86 million per year.
The proposed rule on profit allocation means that the result
reported by the Riksbank will have a direct effect on the state budget. The dividend will vary more than it currently does. However, its
impact on the size of the dividend is highly dependent on the level
of the Riksbank's equity when the new profit allocation rule starts
to apply. Future dividends can therefore be both higher and lower
than follows from the present profit allocation principle.
The impacts on the companies affected will depend on the design
both of the Riksbank's regulations regarding the obligation to report
information in all areas of activity and of specific regulations against
the background of its increased tasks in cash activities and regarding
society’s crisis preparedness and elevated preparedness.
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