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Finansutskottets betänkande 
2019/20:FiU38 
 

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin 
och vissa andra frågor 

Sammanfattning 
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i lagen om insätt-
ningsgaranti. 

Förslagen bygger på ett EU-direktiv och innebär att det högsta ersättnings-
beloppet också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men att det ska 
regleras i föreskrifter på lägre nivå än lag. På så sätt kan Riksgäldskontoret 
anpassa det högsta ersättningsbeloppet till motsvarande belopp i insättnings-
garantidirektivet (100 000 euro) på grund av den omräkning som ska göras 
åtminstone vart femte år. Vidare föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om 
ersättningsrättens inträde. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 

Behandlade förslag 

Proposition 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa 
andra frågor. 
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

  
  

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor 
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) 
om insättningsgaranti. 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:80. 
 

Stockholm den 18 mars 2020 

På finansutskottets vägnar 

Fredrik Olovsson 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth 
Svantesson (M), Edward Riedl (M), Adnan Dibrani (S), Emil Källström (C), 
Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L), Charlotte Quensel (SD), Karolina 
Skog (MP), Mattias Karlsson i Luleå (M), Eva Lindh (S), Saila Quicklund 
(M), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Larry Söder (KD), Jörgen Hellman 
(S), Jessica Wetterling (V) och Fredrik Stenberg (S). 
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Redogörelse för ärendet 

Utskottet behandlar i betänkandet proposition 2019/20:80 Ersättningsbeloppet 
i insättningsgarantin och vissa andra frågor. Regeringen föreslår ändringar i 
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Lagen genomför i svensk rätt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (insättningsgarantidirektivet). 

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till reger-
ingens beslut om propositionen. 

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lag-
förslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet. 
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Utskottets överväganden 

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa 
andra frågor 

Utskottets förslag i korthet 

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om 
insättningsgaranti som innebär att det högsta ersättningsbeloppet 
också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men regleras i 
föreskrifter på lägre nivå, att en femdagarsfrist ska gälla och att 
beslut om ersättningsrättens inträde ska gälla omedelbart. 

  

Propositionen 

Ändringar i lagen om insättningsgaranti 

Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti genomför i svensk rätt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insätt-
ningsgarantisystem (insättningsgarantidirektivet). Det högsta ersättnings-
beloppet är enligt lagen 950 000 kronor per insättare och institut. Enligt 
insättningsgarantidirektivet ska det beloppet anpassas till motsvarande belopp 
i direktivet (100 000 euro) vart femte år och första gången den 3 juli 2020. Det 
förhållandet aktualiserar enligt regeringen frågan om anpassningen bör göras 
i lag eller i föreskrifter på lägre nivå än lag. 

Regeringen föreslår att det högsta ersättningsbeloppet också i 
fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men regleras i föreskrifter på 
lägre nivå än lag. Vidare föreslår regeringen att det ska anges i lag att 
Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde ska meddelas inom 
fem arbetsdagar från det att insättningen blev indisponibel. Slutligen föreslås 
det att Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde ska gälla 
omedelbart. 

Ikraftträdande 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 
Det nuvarande högsta ersättningsbeloppet (950 000 kronor) ska enligt 

regeringens förslag gälla fram till dess att föreskrifter om beloppet som har 
meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har 
trätt i kraft. 



UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 
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Utskottets ställningstagande 

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet 
anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens 
lagförslag. 
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen  

Proposition 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin 

och vissa andra frågor: 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) 
om insättningsgaranti. 
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 
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