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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Riksgälden 

 

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om 
insättningsgaranti och resolution 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) 
om insättningsgaranti och (RGKFS 2015:2) om resolution. 

De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna införs förtydligande bestämmelser 
avseende uppgiftsskyldigheten för de institut som omfattas av lagen (1995:1571) om 
insättningsgaranti och de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. 
Ändringarna innebär också att de uppgifter som idag lämnas på Riksgäldens blanketter och 
lämnas in till Riksgälden med post eller mejl, i stället ska lämnas till Finansinspektionen. 
Förslaget innebär att Riksgäldens manuella hantering ersätts med en teknisk hantering. 

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

Bakgrund och syfte med förslaget 

Det anges i remissen att ett institut som omfattas av lagen om insättningsgaranti och ett 
företag som omfattas av lagen om resolution ska lämna uppgifter till Riksgälden för att 
myndigheten ska kunna fastställa institutets och företagets avgifter. Uppgifterna lämnas på 
Riksgäldens blanketter och lämnas in med post eller mejl. Vidare anges att en teknisk 
hantering där uppgifterna lämnas elektroniskt skulle väsentligt effektivisera Riksgäldens 
arbete. Riksgälden har idag inte något systemstöd som möjliggör en teknisk hantering. Det 
anges dock att Finansinspektionen har ett systemstöd för bearbetning av uppgifter som 
möjliggör en teknisk hantering på ett ändamålsenligt sätt. Investeringskostnaden för 
Riksgälden att bygga upp ett motsvarande systemstöd skulle vara betydande. Vidare 
motsvarar de uppgifter som ska lämnas till Riksgälden i viss utsträckning de uppgifter som 
ska lämnas till Finansinspektionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen). 

Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte godtagbar. 

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 
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Förslagsställaren anger att en förutsättning för att kunna genomföra föreslagna ändringar är 
att det sker ändringar i befintliga föreskrifter. 

Regelrådet finner redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering 
kommer till stånd godtagbar. 

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

Det anges i remissen att de föreslagna föreskrifterna står i överensstämmelse med 
unionsrätten. 

Regelrådet gör följande bedömning. Det hade varit önskvärt med en ökad tydlighet i 
beskrivningen men i det här fallet kan det ändå anses vara tillräckligt.  

Regelrådet finner redovisningen av förslagets överrensstämmelse med EU-rätten godtagbar. 

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 

informationsinsatser 

Det anges i remissen att vid bedömningen av vid vilken tidpunkt de föreslagna föreskrifterna 
ska träda i kraft bör hänsyn tas till den tid det tar för instituten att anpassa sig till den nya 
ordningen. Det anges dock att instituten lämnar sedan tidigare uppgifter till 
Finansinspektionen i inspektionens system. De föreslagna ändringarna kommer därmed inte 
medföra några anpassningsproblem för instituten. Förslagsställaren bedömer mot denna 
bakgrund att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms 
vara den 1 januari 2023.  

Vad gäller informationsinsatser anges att förslagsställaren kommer att informera om den nya 
ordningen på myndighetens webbplats och på webbplatsen www.insattningsgarantin.se. 
Förslagsställaren kommer även informera de berörda instituten och företagen via post. Det 
finns därutöver enligt förslagsställarens uppfattning inte behov av ytterligare 
informationsinsatser.  

Regelrådet finner redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov 
av speciella informationsinsatser godtagbar. 

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch  

De anges i remissen att de föreslagna föreskriftsändringarna berör sådana institut som 
omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Antalet 
institut som är anslutna till insättningsgarantin uppgick den 31 augusti 2022 till 128 stycken. 
Vidare berörs även de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, vilka vid 
samma tidpunkt uppgick till 129 stycken.  

Regelrådet gör följande bedömning. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal och 
bransch är tillräckligt tydlig. Regelrådet anser dock att det saknas en storleksbeskrivning av 
berörda företag. Avsaknaden av sådan beskrivning medför att konsekvensutredningen är 
ofullständig i denna del.  

Regelrådet finner redovisningen av berörda företag utifrån antal och bransch godtagbar, men 
utifrån storlek bristfällig. 

http://www.insattningsgarantin.se/
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Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Förslagsställaren bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna inte medför några ökade 
administrativa kostnader för berörda företag. Vidare anges att den administrativa bördan, för 
instituten och företagen, förväntas minska då uppgifterna lämnas till en och samma 
myndighet. Dessutom kommer uppgiftslämnandet att göras digitalt i stället för på en blankett 
som ska skickas till Riksgälden per post eller mejl.  

Regelrådet gör följande bedömning. Beskrivningen av påverkan på berörda företags 
kostnader, tidsåtgång och verksamhet är tillräckligt tydlig. Regelrådet anser dock att det hade 
varit önskvärt om förslagsställaren kunde angett en närmare beskrivning av den förväntade 
kostnadsminskningen för berörda företag.  

Regelrådet finner redovisningen av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och 
verksamhet godtagbar. 

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

Förslagsställaren bedömer att de föreslagna ändringarna inte påverkar 
konkurrensförhållandena för berörda institut och företag.  

Regelrådet finner redovisningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 
godtagbar.  

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

Regelrådet har inte kunnat utläsa en beskrivning av regleringens påverkan på företagen i 
andra avseenden i konsekvensutredningen, och har heller inte för egen del kunnat se någon 
sådan påverkan. En utelämnad beskrivning kan därför godtas i denna del.   

Regelrådet finner avsaknad av redovisning av regleringens påverkan på företag i andra 
avseenden godtagbar. 

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

Förslagsställaren bedömer att det inte finns något behov av att ta särskild hänsyn till små 
företag vid föreskrifternas utformning.  

Regelrådet finner redovisningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 
godtagbar.  

Sammantagen bedömning 

Som framgår ovan saknas det en storleksbeskrivning av berörda institut och företag. 
Samtliga övriga aspekter uppfyller dock kvalitetskraven, vilket är avgörande för 
helhetsbedömningen.  

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 26 oktober 2022. 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
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I beslutet deltog: Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och 
Lennart Renbjer. 

Ärendet föredrogs av: Steven Wall. 

 

Claes Norberg 

Ordförande  

 

Steven Wall 

Föredragande

 

Postadress Webbplats E-post 

Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se 

http://www.regelradet.se/
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