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NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande 
Michael Lundholm, vice ordförande 
Hans Hoff per telefon 
Hans Birger Ekström per telefon 
Bo Broman per telefon 
Marie Granlund per telefon 
Peter Helander per telefon 
Ali Esbati  
Chris Heister per telefon 
Caroline Helmersson Olsson per telefon 
Sammy Almedal per telefon 
 
Agneta Gille per telefon 
Jonas Jacobsson Gjörtler  per telefon 
Thomas Strand  per telefon 
Mathias Tegnér per telefon 
Roger Tiefensee  per telefon 
ClasGöran Carlsson  per telefon 
Maria Plass  per telefon 
Agneta Börjesson  per telefon 
 
Stefan Ingves ej 6 
Anna Breman  per telefon 
Henry Ohlsson  per telefon  
Jesper Hansson  
Martin W Johansson 8b – 9  
Eva Julin  
Pernilla Meyersson  per telefon, 1 – 5  
Maria Svalfors 

 

§ 1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2. Dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 3. Justering 
Protokollet från sammanträdet den 14 februari 2020 justerades.  
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§ 4. Information med anledning av corona 
Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om den operativa krishanteringen i Riksbanken 
under coronapandemin. Jesper Hansson, avdelningen för penningpolitik, informerade 
om policyåtgärder med anledning av pandemin. Riksbankschefen Stefan Ingves svarade 
på en del kompletterande frågor. 

Eva Julin informerade om direktionens remissyttrande angående Finansinspektionens 
förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde. 

§ 5. SOU 2019:46 En ny riksbankslag 
Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om några tankar i kommande 
remissyttrande från direktionen samt om preliminärt yttrande från Europeiska 
centralbanken (ECB). 

Fullmäktiges yttrande diskuterades och fastställdes, protokollsbilaga A. Beslutet 
fattades med omedelbar justering. 

Ali Esbati anmälde avvikande mening enligt bilaga till fullmäktiges yttrande. 

§ 6. Förnyad prövning av sidouppdrag 
Eva Julin föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamot, 
protokollsbilaga B. 

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan. 

Noterades att riksbankschefen inte närvarade vid denna punkt. 

§ 7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter 
Eva Julin informerade om Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksbanken 2019, 
protokollsbilaga C. 

§ 8. Direktionens rapporter 
a) Jesper Hansson informerade om direktionens rapport Redogörelse för 

penningpolitiken 2019. 

b) Martin W Johansson, avdelningen för betalningar, informerade om att 
Riksbanken idag ingått ett avtal med eurosystemet om att använda plattformen 
TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) som gör det möjligt att avveckla 
omedelbara betalningar i svenska kronor i centralbankspengar. 

§ 9. Övrigt 
a) Martin W Johansson informerade om läget för kontanthanteringen med 

anledning av coronakrisen. Fullmäktige fick även information om ett 
inlösenärende. 

b) Stefan Ingves informerade om sitt tal idag på förmiddagen om åtgärder för att 
mildra coronakrisens effekter på ekonomin. 
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c) Stefan Ingves meddelade att han kommer att informera om Riksbankens 
åtgärder vid ett möte med Finansutskottet på måndag. 

d) Stefan Ingves framförde vikten av att lyfta det stora arbete som personalen 
utför i krisen. Arbetstrycket är högt och utan dessa extra insatser från 
medarbetarna skulle inte Riksbanken kunna bidra med sina insatser för att värna 
svensk ekonomi. 

§ 10. Sammanträdet avslutas 
Susanne Eberstein uttryckte fullmäktiges stora uppskattning för direktionens och 
personalens arbete för att lindra de ekonomiska skadorna under den besvärliga situation 
som Sverige befinner sig i och tackade för mycket bra genomgångar vid dagens 
sammanträde. 

Susanne Eberstein förklarade därefter sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet  

 

 

Maria Svalfors 

Justeras 

 

 

Susanne Eberstein 
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