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Konjunkturinstitutet ser positivt på de förslag som lämnas i promemorian. 

Konjunkturinstitutet yttrar sig utifrån de erfarenheter myndigheten har som enrådighets-

myndighet och har inga synpunkter angående de avväganden som görs avseende anmälnings-

skyldigheten i styrelsemyndighet och nämndmyndighet. 

Konjunkturinstitutet delar bedömningen att det övergripande syftet med anmälningsskyldig-

heten bör vara att den ska bidra till att stärka allmänhetens förtroende för de myndigheter 

och offentliga funktionärer som omfattas. Förslagen i promemorian innebär att det nuva-

rande regelverket blir mer tydligt och ändamålsenligt och dess syfte kan uppnås med mindre 

administrativa börda för berörda myndigheter och anmälningsskyldiga, vilket är positivt.  

Förslaget till ny lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av 

finansiella instrument är väl avvägd och vi instämmer med att det i första hand är en myn-

dighets ledning som ska omfattas av anmälningsskyldigheten. Vi delar bedömningen att ar-

betstagare och uppdragstagare som inte har beslutsfattande ställning endast bör omfattas av 

anmälningsskyldigheten om det finns särskilda skäl. Att ge regeringen möjlighet att i förord-

ning lämna närmare föreskrifter om verkställighet av lagen ökar möjligheterna till ett mer 

verksamhetsanpassat regelverk, vilket är efterfrågat.  

Det är en bra lösning att ställa krav på myndigheterna att ha tydliga och väl genomarbetade 

etiska riktlinjer som upplyser om lagstiftningen om förbud mot insiderhandel och hantering-

en av insiderinformation. Genom att de anställda skriftligen till myndigheten bekräftar att de 

tagit del av de etiska riktlinjerna kan kretsen av anmälningsskyldiga begränsas och därmed 

minska det integritetintrång som anmälningsskyldigheten kan utgöra för den enskilde. Kon-

junkturinstitutet ser gärna att regeringen utfärdar föreskrifter om detta då det tydliggör vilka 

krav som ställs på myndighetens hantering och tillämpning av lag och förordning. Det inklu-

derar frågor kring hanteringen av anmälningar och förteckning över dessa. Hur myndighet-

erna tillämpar lag och förordning kan naturligt följas upp av regeringen i den ordinarie myn-

dighetsstyrningen, på sätt som föreslås i promemorian. 



2 

KONJUNKTURINSTITUTET BÖR OMFATTAS AV DEN NYA LAGEN 

Konjunkturinstitutet har blivit ombett att besvara frågan (och motivera) om myndigheten 

bör ingå bland de myndigheter som ska omfattas av den nya lagen om skyldighet för vissa 

offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.  

Enligt den nuvarande ordningen, i enlighet med beslut av Konjunkturinstitutet, ska general-

direktören, prognoschefen och enhetschefen för Konjunkturbarometern anmäla innehav av 

finansiella instrument.  

Myndigheten bör omfattas av de nya reglerna, på samma sätt som i dag. Motivet är att myn-

digheten har tillgång till och hanterar data och information som kan utgöra insiderinformat-

ion.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande 

har varit Ulrika Dackeby. 

 

Urban Hansson Brusewitz 

   Ulrika Dackeby 


