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SFS 2022:160015 §    Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken ska besluta i frågor 
som den ansvarar för enligt 13 §. Inom dessa ansvarsområden får Riksban-
ken inte heller begära eller ta emot instruktioner från någon. Lag (2022:1566). 

16 §    Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken 
leds av en direktion, som utses av fullmäktige. 

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen ska 
beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är 
han eller hon därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en 
ledamot av direktionen från anställningen endast om ledamoten inte längre 
uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina 
uppgifter eller om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. 

Föreskrifter om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas genom lag. Lag (2022:1566). 

10 kap. Internationella förhållanden 
Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser 

1 §    Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organi-
sationer ingås av regeringen. Lag (2010:1408). 

2 §    Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en 
internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte 
kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Lag (2010:1408). 

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser 

3 §    Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket 
bindande internationell överenskommelse som 

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt

en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av 
överenskommelsen. 

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår 
en för riket bindande internationell överenskommelse, om överens-
kommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta 
riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i 
stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. Lag 
(2010:1408). 

4 §    En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om 
överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Lag (2010:1408). 

Andra internationella förpliktelser samt uppsägning 

5 §    Bestämmelserna i 1–4 §§ tillämpas även på andra former av interna-
tionella förpliktelser för riket än överenskommelser samt på uppsägning av 
internationella överenskommelser eller förpliktelser. Lag (2010:1408). 

Överlåtelse av beslutanderätt inom EU-samarbetet 

6 §    Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen över-
låta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan över-
låtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde 

Obs! Denna rättelsesida ersätter s. 19 i tidigare publicerade SFS 2022:1600. Rättelsen 
avser den lag som anges efter 9 kap. 15 och 16 §§. 
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