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Riksgäldens uppdrag

Statens finansförvaltning

• Statens betalningar och

kassahantering

• Upplåning och förvaltning av 

statsskulden

• Garantier och lån

• Finansieringssystemet för kärnavfall

Finansiell stabilitet

• Insättningsgarantin

• Bankkrishantering (resolution)

• Finansiella stabilitetsrådet
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Aktuellt hos oss

Gröna obligationer

Översyn av den statliga betalningsmodellen

Ekonomisk prognos enligt den senaste Statsupplåningsrapporten 
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Punkt 11 av 73: Statlig grön obligation

Statlig grön obligation, ett kommande uppdrag från regeringen 

Nytt ramverk krävs

• Uppdrag bereds i regeringskansliet

• Vi omvärldsbevakar

• Vi förbered oss

• Vi bygger upp analysram för utvärdering



Betalningsmodellen som den ser ut idag

Regelverk

Statsskulden 1 225 mdkr

170 miljoner statliga betalningar

Ramavtal

Statens centralkonto hos Riksbanken (SCR)

Central 

likviditetshantering

Betalningar utanför SCR är fondmedel, deponerade medel, donationer och EU-medel.

• 7 000 mdkr omsättning 

• 900 mdkr statliga utgifter 

• 222 myndigheter

• 3 300 bankkonton 

• 3 ramavtalsbanker

• 95 mnkr kostnad betalningar



Betalningsprocessen

Riksgälden

Ramavtalsbanker

Upphandla 
ramavtal 

Avveckla 
till och från
centralkontot 

Placera eller
låna på
marknaden 

Förmedla
betalning

Leverera
tjänster,  
bankkonton

Kontrollera, 
bokför,
stäm av         

Skicka 
betalnings-
uppdrag

Skapa 
betalnings-
uppdrag

Avropa tjänster 
och öppna 
bankkonto

Rapportera 
ut- och in-
betalningar      

Överför till
toppkonto        

Myndigheter

Kännetecken: Decentraliserad betalningsverksamhet och centraliserad likviditetshantering 



Framtidssäkra betalningsmodellen

• Cyberhot

• Förändrat säkerhetsläge

• Digitaliseringstrend i hela samhället

• Säker och robust

• Effektiv men beakta risk

• Centraliserad hantering av likvida medel

• Medborgarkonto!



Medborgarkonto

Ett enda konto för transaktioner från/till myndigheter och 

samhällsinstitutioner

• Minska beroende av banker

• Minska felaktiga utbetalningar

• Motverka penningtvätt

• Effektivitetsvinster



Det ekonomiska läget enligt STUP

Tydlig ekonomisk inbromsning
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Forts. Det ekonomiska läget

Sämre budgetutsikter

• Svensk ekonomi bromsar i linje med omvärlden

• Riskerna för en sämre utveckling väger över

• Budgetsaldot försvagas men statsfinanserna fortsatt goda



Forts. Det ekonomiska läget 2

Sverige och internationellt

• Konjunkturinbromsning och svårbedömda 

risker

• Delvis ny bild över konjunkturläget 

• Deppigare hushåll och företag

• Sämre förutsättningar för svensk export

• Nu viker bostadsinvesteringarna 

Bidrag till BNP-tillväxten



Statsskulden fortsätter att minska
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Statspappersmarknaden fortsatt ansträngd

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2014 2015 2016 2017 2018

Återförsäljare Svenska investerare

Betyg



Insättningsgarantin

• Skapar trygghet för sparare

• Säkrar finansiell stabilitet

• Ersättningsbelopp upp till motsvarande 950 000 kronor (per person och 

institut)

• Utbetalning inom 7 arbetsdagar
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Resolution – tydlig krishantering av banker

• Aktie- och fordringsägare står för kostnader

• Insättare och skattebetalare skyddas

• Banken håller öppet!

• Riksgälden tar över kontrollen

• Ny VD och styrelse utses



Resolution fungerar i praktiken

• Skyddar skattebetalarna

• Kompletterar andra verktyg i en systemkris

• Resolution har genomförts framgångsrikt i Europa 

• Lägre förväntningar på statligt stöd

• Reglerna har positiva effekter på stabiliteten och tillväxten 
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Aktuellt inom resolution
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• Resolutionsbara banker – förutsättning för att krishanteringen ska fungera

• Riksgälden redo att hantera hård Brexit


