
 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 18 i tidigare publicerade SFS 2022:1600. Rättelsen 
avser den lag som anges efter 9 kap. 13 och 14 §§. 

18

SFS 2022:1600Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett visst 
ändamål, ska den senaste budgeten, med de ändringar som följer av andra 
beslut av riksdagen, gälla till dess anslag beslutats. Lag (2010:1408). 

 
Riktlinjebeslut 
 

6 §    Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet även för tid 
efter den följande budgetperioden. Lag (2010:1408). 

 
Användning av anslag och inkomster 
 

7 §    Anslag och inkomster får inte användas på annat sätt än vad riksdagen 
har bestämt. Lag (2010:1408). 

 
Statens tillgångar och åtaganden 
 

8 §    Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgångar, om de inte 
avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till särskild förvaltning. 

Regeringen får inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lån eller göra 
andra ekonomiska åtaganden för staten. Lag (2010:1408). 

 
9 §    Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet 
över statens tillgångar. Riksdagen kan också besluta att en åtgärd av ett visst 
slag inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det. Lag (2010:1408). 

 
Årsredovisning för staten 
 

10 §    Regeringen lämnar efter budgetperiodens slut en årsredovisning för 
staten till riksdagen. Lag (2010:1408). 

 
Ytterligare bestämmelser om budgeten 
 

11 §    Ytterligare bestämmelser om riksdagens och regeringens befogen-
heter och skyldigheter i fråga om budgeten meddelas i riksdagsordningen 
eller särskild lag. Lag (2010:1408). 

 
Valutapolitiken 
 

12 §    Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. 
Övriga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag. Lag (2010:1408). 

 
Riksbanken 
 

13 §    Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken ansvarar för att 

1. utforma och genomföra penningpolitiken, 
2. genomföra valutainterventioner, 
3. inneha och förvalta en valutareserv, 
4. främja ett väl fungerande betalningssystem, och 
5. utföra andra grundläggande uppgifter som följer av särskild lag. 
Lag (2022:1566). 
 

14 §    Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Föreskrifter om 
utgivning och giltighet av sedlar och mynt meddelas genom lag. Lag 
(2022:1566). 
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