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Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm 

Remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 
kreditriskhantering 

(FI Dnr 16-9877) 

Riksgäldskontoret (Riksgälden) tillstyrker Finansinspektionens (FI:s) förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering.  
 
Finansiella kriser är kostsamma för samhällsekonomin och har inte sällan sitt ursprung i 
vidlyftig utlåning och undermåliga kreditprocesser. En sund och ansvarsfull kreditgivning är 
central för finansiell stabilitet och för samhällsekonomin i stort – särskilt för ett land som 
Sverige där det finansiella systemet domineras av banker vars balansräkningar till stor del 
består av tillgångar som är förknippade med kreditrisk. Det är därför viktigt att det ställs 
tydliga och tillräckliga krav på bankernas kreditriskhantering. Att det införs bindande krav 
för centrala delar av bedömning och löpande bevakning av kreditrisker är positivt och 
Riksgälden välkomnar därför FI:s förslag att införa föreskrifter för hanteringen av 
kreditrisker. 

Riksgälden vill i detta sammanhang även understryka vikten av att banker har etablerade 
processer, metoder och system för att löpande identifiera, mäta, rapportera och kontrollera 
sina kreditrisker. Detta är särskilt viktigt vid en kris som kräver förebyggande statliga 
ingripanden eller resolution. I en sådan situation är det avgörande att en krisdrabbad bank 
utan dröjsmål kan förse en myndighet eller utomstående värderare med uppgifter för att en 
tillförlitlig värdering som ger en rättvisande bild av bankens tillgångar och förpliktelser ska 
kunna göras. Utmaningen att fastställa värdet på en tillgång kan vara extra stor när det 
handlar om finansiella tillgångar som är förknippade med en stor del privat information 
som till exempel lån till små och medelstora företag. Begränsad eller obefintlig förmåga att 
leverera information som är nödvändig för att en utomstående ska kunna utföra en 
värdering av banken kan utgöra ett resolutionshinder i de fall det innebär att en trovärdig 
värdering inte är möjlig att genomföra.  
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I detta ärende har riksgäldsdirektör Hans Lindblad beslutat efter föredragning av analytiker 
Daniel Westin.  

 

 

   

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Daniel Westin, föredragande 

   

 


