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Ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga 

Förslag till beslut 

Direktionen antar förslaget till ändringar i instruktionen med dess bilaga enligt bilaga. 
Ändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2016. 

Bakgrund  

Enligt rutinbeskrivningen för uppdatering av Riksbankens instruktion och arbetsordning ska 
instruktionen och arbetsordningen utvärderas av Riksbankens ledningsgrupp en gång om 
året. Om det till följd av utvärderingen blir aktuellt med ändringar ska dessa beredas vidare 
med direktionen respektive med fullmäktige i förekommande fall. 

Överväganden 

I årets utvärdering har följande ändringar i instruktionen med dess bilaga aktualiserats. 

Bestämmelserna i dokumentet ”Regler för Riksbankens interna regelverk” föreslås tas in i 
instruktionen i den mån de inte redan finns där så att detta dokument kan upphöra att gälla. 
I 3 § står redan det mest väsentliga vad gäller det interna regelverket. Det finns dock 
anledning att komplettera instruktionen med en ny paragraf, 4 §, som reglerar 
beslutsordningen vad gäller de olika dokumenten i det interna regelverket. För att det ovan 
nämnda dokumentet ska kunna upphöra att gälla bör också frågan om ansvaret för det 
interna regelverkets struktur regleras i instruktionen. 24 § föreslås därför kompletteras med 
en bestämmelse om att compliancechefen ska ha det ansvaret.  

För att markera att beslut om principiellt viktiga ställningstaganden beträffande 
förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder ska fattas av direktionen 
föreslås i 6 § en ny punkt om detta under rubriken beslut om tillgångsförvaltning. Vidare 
föreslås att punkten strategiska informations- och kommunikationsfrågor tas bort eftersom 
dessa får anses ingå i första punkten om långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för 
Riksbankens verksamhet 

För att stabschefen ska få möjlighet att om det är lämpligt välja att sammankalla delar av 
ledningsgruppen i andra sammansättningar än de som nu anges i 12 § föreslås ett tillägg om 
detta i denna paragraf. 

Protokollsbilaga B 
Direktionens protokoll 160928, §5 
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I 14 § föreslås att punkten om att avdelningschefen ansvarar för att det finns interna regler 
flyttas upp så att denna bestämmelse anges innan kravet på att de ska följas. Dessutom 
föreslås ett tillägg att avdelningschefen ansvarar för att samråd sker med compliancechefen 
innan regler och policyer beslutas. Eftersom avdelningschefen i praktiken ger remissgruppen, 
och inte direktionen, sin bedömning av om ett remissvar ska beslutas av direktionen föreslås 
det också kodifieras i instruktionen.   

I 16 § föreslås att presschef tas bort eftersom det är en kvarleva från en annan tid. 

I 17 § föreslås med hänsyn till vad som föreslagits i 6 § om direktionens beslut om 
tillgångsförvaltning att chefen för avdelningen för marknader också ska lägga fram underlag 
till sådana ärenden om tillgångsförvaltning. 

Kommittéväsendet bör kodifieras i instruktionen vilket föreslås ske genom att stabschefen i 
18 § ska besluta vilka kommittéer som ska inrättas i Riksbanken. 

För vissa ärenden kan det vara svårt att avgöra vilken avdelning som har beredningsansvaret. 
Som exempel kan nämnas att gränsen mellan vad som är hänförligt till finansiell stabilitet 
(AFS) och penningpolitik (APP) ibland kan vara svår att dra, särskilt på beredningsstadiet. 
Avdelningscheferna förväntas i sådana fall samråda med varandra enligt 13 § instruktionen. 
Skulle ett sådant samråd inte vara tillräckligt för att fastställa arbetsfördelningen bör 
stabschefen ha rätt att besluta vilken avdelning som ska ansvara för ett visst ärende. En 
bestämmelse med sådant innehåll föreslås därför införas i 18 §. 

I övrigt är det bara några redaktionella ändringar som föreslås i instruktionen. 

I bilagan till instruktionen föreslås följande. 

Under avdelningen för marknader föreslås några kompletterande punkter. Bland annat 
föreslås ett förtydligande av avdelningens ansvar för att bereda direktionens principiella 
beslut inom området tillgångsförvaltning. Vidare föreslås ett klargörande att det är 
avdelningens ansvar att besluta om referensräntan. 

Under avdelningen för finansiell stabilitet föreslås ett förtydligande av avdelningens ansvar 
för ett helhetsperspektiv för planläggningen av krisberedskapen så att det klart framgår att 
avdelningen har ansvar för både planering och samordning av Riksbankens beredskap för 
störningar i det finansiella systemet. Avsikten med samordningsansvaret är dock inte att 
begränsa andra avdelningars beslutsfattande i de sakfrågor som berör dem. 

Under avdelningen för verksamhetssupport föreslås att personaladministrativ verksamhet, 
personalfunktion och personalchef ersätts med HR-verksamhet, HR-funktion och HR-chef. 

Under stabsavdelningen föreslås att uttrycket konventionella kriser ersätts med uttrycket 
operativa kriser så att det blir en enhetlig tillämpning av begreppet i instruktionen. 
Dessutom föreslås att det inte längre behövs preciseras att presstjänst leds av en presschef. 

Under rubriken ledning vid en operativ kris föreslås ett förtydligande och en anpassning till 
formuleringarna i övriga delar av instruktionen genom att punkten om övervakning av 
reservplaner preciseras till att ”övervaka att kontinuitetsplaner och reservrutiner följs i 
enlighet med Riksbankens interna regelverk”. 

Ändringarna i instruktionen med dess bilaga föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016. 
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