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Revisionsfunktionens uppdrag
Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska 
revisionsfunktionen vara inriktad på frågor inom fullmäktiges 
ansvarsområde, exempelvis:

• Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken

• Direktionsledamöternas utövande av tjänst

• Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde

Revisionsfunktionen kommer i sitt arbete att ha kontakt med 
både Riksbankens internrevision, Riskenheten och 
Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

Revisionsfunktionens överväganden i planeringen
Planen för Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion bygger delvis 
på obligatoriska områden men även på ett riskbaserat 
förhållningssätt. För att identifiera väsentliga områden för 
riskbaserade insatser har samtal förts med 
Riksbanksfullmäktiges presidium, Riksbankens 
internrevisionschef och Chefsjurist.

Den här planen omfattar perioden augusti – december 2022 då 
en ny riksbankslag förväntas träda i kraft från och med 2023.

Inledning, uppdrag och avgrän
Sveriges Riksbank – Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion
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Nr. Planerad granskning

Budget
2022 

(timmar)
Prel. 

Tidplan

1

Ny granskningsmodell
Det nya förslaget till riksbankslag förväntas träda i kraft 2023. Den nya lagen kommer 
bland annat innebära en förändring av fullmäktiges revisionsfunktion. Revisorerna ska ta 
fram rekommendationer kring ny granskningsmodell för att anpassa revisionen till 
förslaget till ny riksbankslag. 

55 Q3-Q4 
2022

2
Riksbankens direktionsledamöters utövande av tjänsten
Granskning av samtliga ledamöters efterlevnad av anmälan av värdepapper (inklusive 
verifiering) samt utövande av bisysslor 

20 Q3 2022

3

Uppföljning granskning Ny riksbankslag
Riksbanken har ett pågående arbete med att säkerställa att förändringarna i den nya 
riksbankslagen hanteras. Under hösten kommer arbetet att konkretiseras ytterligare i 
verksamhetsplan och budget. Uppföljande granskning ska fokusera på att de 
identifierade förändringarna återspeglas i verksamhetsplan och budget. 

25 Q4 2022

4

Planering, förberedelser och rapportering
Utarbetande av riskanalys och revisionsplan för 2023. Förberedelser inför respektive 
granskningsområde samt avrapportering 10 Q4 2022

Summa budget revision 110

Revisionsplan hösten 2022
Sveriges Riksbank – Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion
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Kontaktuppgifter
Martin Krüger
Partner, Huvudansvarig
Mobil: 070-527 47 60
Mail: martin.kruger@kpmg.se
Nicklas Wallenborg
Director
Mobil:070-880 38 90
Mail: nicklas.wallenborg@kpmg.se
Olesya Brodin
Senior associate
Mobil: 070-930 08 97
Mail: olesya.brodin@kpmg.se
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