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Avveckling av bankstödet 
Regeringen föreslår i promemoria DS 1995:67 att det av riksdagen 1992 
beslutade statliga åtagandet att banker och vissa kreditinstitut skall kunna 
infria sina förpliktelser i rätt tid, det så kallade bankstödet, upphör den 1 juli 
1996. 

Förutsättningar för en avveckling. 

Redan när åtagandet beslutades 1992 avsågs att åtagandet skulle begränsas 
längst tills dess att stabilitet och förtroende återfåtts för betalningssystemet. 
Av konkurrensskäl har det också ansetts helt nödvändigt att åtagandet inte 
permanentas och bidrar till ineffektivitet i betalningssystemet. 

Minskade kreditförluster och återigen god intjäningsförmåga har stärkt 
betalningssystemets finansiella situation. Kvarstående problem bedöms vara 
hanterliga med hänsyn till uppnådd konsolidering och intjäningsförmåga. 

De allmänekonomiska förutsättningarna har sedan stödet infördes 1992 
stadigt förbättrats. I regeringens tillväxtproposition förutses en fortsatt god 
tillväxt på medellång sikt samt stigande sysselsättning. 

En successiv förbättring kommer att ske av effektiviteten och inriktningen på 
den tillsyn staten svarar för. Ett ökat ansvar läggs dessutom på instituten 
själva att öka säkerheten i sin verksamhet. 

Insättningsgaranti 

Riksdagen har i enlighet med ett EG-direktiv beslutat att införa en 
insättningsgaranti. Denna införs fr o m den 1 januari 1996 och gäller både 
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tidigare och framtida insättningar. Under en tid kommer insättningsgarantin 
att finnas parallellt med den statliga generella bankgarantin.  

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar kundernas insättningar i 
banker och värdepappersbolag, i vilka insättningar på konto görs exempelvis 
transaktionskonton, vanliga sparkonton och depåkonton. Garantin ger 
ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut.  Insättningsgarantin 
gäller för alla kunder och finansieras genom årliga avgifter från bankerna och 
värdepappersbolagen. Rätten till ersättning inträder ifall ett institut försätts i 
konkurs. Bankstödsnämnden kommer att ansvara för utbetalning av 
ersättning till kunderna.  

Effekter av avvecklingen av bankstödet för kommuner och kommunala 
bolag 

Den omedelbara effekten av den föreslagna avregleringen för kommuner och 
kommunala bolag är att innestående medel inte längre är garanterade av 
svenska staten i de fall ett kreditinstitut skulle tvingas avvecklas. 

En del kommuner har i sina anvisningar för medelshantering reglerat att lån 
och placeringar enbart får ske i kreditinstitut som garanteras av svenska 
staten.  Begränsningen bör ersättas med annan skrivning innan avregleringen 
föreslås träda i kraft den 1 juli 1996. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Håkan Skötte, telefon  
08-772 4236. 
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