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Förlängd giltighet för interna styrdokument inom 
AFM:s ansvarsområde 

Förslag till direktionens beslut 

Direktionen beslutar att följande styrdokument, fastställda den 18 mars 2014, ska 
gälla tills vidare: 

(i) Investeringspolicy för guld- och valutareserven 2014,  

(ii) Regler för förvaltningen av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor 

 samt  

(iii) Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner. 

Bakgrund 

Enligt Riksbankens instruktion ansvarar avdelningen för marknader (AFM) för 
beredning och genomförande av förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar 
samt genomförande av penning- och valutapolitiska beslut. Med ansvaret följer att 
utarbeta förslag till (i) Investeringspolicy för guld- och valutareserven, (ii) Regler för 
förvaltningen av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor samt (iii) Regler 
för penning- och valutapolitiska transaktioner. Direktionen har hittills vanligtvis fattat 
beslut om dessa förslag i december varje år. 

Många beslutsprocesser på Riksbanken följer en årscykel och för flera processer är 
kalenderåret den naturliga cykeln. Det leder till att arbetsbelastningen i flera 
verksamheter blir ojämn över året och att direktionen får ett stort antal förslag att ta 
ställning till i slutet av varje kalenderår. Mot denna bakgrund har tidpunkten för 
ställningstaganden i flera beslutsprocesser, bland annat inom AFM:s ansvarsområde, 
setts över under 2014. 

Överväganden 

Översynen har visat att de styrdokument som AFM ansvarar för inte behöver 
uppdateras inför varje nytt kalenderår. De krav som ställs på förvaltningen av 
Riksbankens finansiella tillgångar och genomförandet av penning- och valutapolitiska 
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beslut innebär dock att direktionen även fortsättningsvis bör besluta om dokumenten 
en gång per år, men inte nödvändigtvis i samband med årsskiften. AFM avser att 
lägga fram förslag till ny investeringspolicy och nya regler under våren 2015. 

De nu gällande styrdokumenten gäller tills vidare, varför deras giltighetstid, i formell 
mening, inte behöver förlängas. Då direktionen beslutade om dokumenten i mars 
2014 var det emellertid underförstått att de endast skulle gälla under 2014. Därför 
bedöms det vara lämpligt att direktionen i samband med förändringen av tidpunkten 
för beslut om dessa dokument fastställer att de ska gälla tills vidare. 


