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Riksbanken välkomnar Riksgäldens förslag till föreskrifter om resolution och konstaterar 
att det är av stor vikt att föreskrifterna finns på plats när den föreslagna lagen om 
resolution (2015:000) som genomför krishanteringsdirektivet träder i kraft.   
 
Riksbanken konstaterar samtidigt att ramverket för krishantering kan komma att behöva 
ta hänsyn till det globala arbetet kring resolution. Ett exempel på detta är arbetet inom 
Financial Stability Board (FSB) vad gäller ”Total Loss Absorbing Capacity” (TLAC), vilket 
inkluderar minimikrav för hur mycket förlustabsorberande kapacitet globalt 
systemviktiga banker bör ha.  
 
Riksbanken delar Riksgäldens bedömning att de kriterier som anges i 
krishanteringsdirektivet och som föreslås ligga till grund för resolutionsmyndighetens 
beslut om enskilda instituts minimikrav är tillräckligt omfattande i nuläget. Riksbanken 
anser att kriterierna ger resolutionsmyndigheten utrymme att väga in de särdrag som 
karaktäriserar det svenska finansiella systemet, vilka inkluderar de svenska bankernas 
storlek i förhållande till ekonomin och den höga koncentrationsgraden i banksystemet.  
Riksbanken understrycker vikten av att resolutionsmyndigheten tar särskild hänsyn till 
dessa särdrag vid bedömningen av enskilda instituts minimikrav eftersom de riskerar att 
ge upphov till omfattande samhällsekonomiska kostnader i händelse av att en eller flera 
banker fallerar eller riskerar att fallera.  
 
Slutligen vill Riksbanken betona vikten av samarbete och samråd mellan alla berörda 
myndigheter, det vill säga Riksgälden, Finansinspektionen och Riksbanken. Detta bör 
inte enbart gälla under inledandet av resolution utan även under det förberedande 
arbetet med resolutionsplanering, inklusive vid beslut om minimikrav på 
nedskrivningsbara skulder för systemviktiga institut.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter föredragning 
av Katarina Wagman. 
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