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Yttrande över betänkandet ”En ny riksbankslag” (SOU 

2019:46) 

Ekonomistyrningsverket (ESV) delar kommitténs bedömning att riksbankslagen 

bör moderniseras, att lagen bör bli tydligare och att den demokratiska kontrollen 

bör stärkas. ESV lämnar inga synpunkter på förslagen till ny riksbankslag förutom 

vad gäller avgränsningen av befogenheter inom finansiell stabilitet samt 

valutareservens storlek.  

ESV delar de synpunkter som framförs i ett särskilt yttrande i utredningen 

(Englund, Hörnlund och Krusell).  1) Gränsen mellan uppdragen och befogenheter 

inom penningpolitik respektive finansiell stabilitet bör förtydligas ytterligare.       

2) Riksbanken bör inte ha rätt att fritt bestämma hur stora lån som ska tas upp från 

Riksgäldskontoret för att förfinansiera valutareserven.  

ESV anser att budgetlagen är en för viktig del i det finanspolitiska ramverket för att 

ändras radikalt. ESV:s utgångspunkt är att budgetprocessen skall vara stabil 

samtidigt som respekten för god ordning i de offentliga finanserna skall bibehållas 

och stärkas. Således bör gränsen mellan penningpolitik och uppdraget att värna den 

finansiella stabiliteten göras skarpare.  

Vad gäller förslaget om förupplåningen av valutareserven så har ESV i ett tidigare 

remissvar på lagrådsremissen (Fi2017/01329/B) förordat ett sådant förslag.  Enligt 

förslaget i lagrådsremissen skulle Riksbanken kunna hålla en valutareserv på 

maximalt 300 miljarder kronor. Riksbanken skulle även ha rätt till påfyllning av 

valutareserven via Riksgälden i samma omfattning som Riksbanken har gett ut 

likviditetsstöd. ESV avstyrker således kommitténs förslag vad avser förupplåning 

av valutareserven.  
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I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Patrik Jonasson 

har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz och 

biträdande avdelningschef Ann-Sofie Öberg medverkat. 

Datum: 2020-04-14 
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