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Skrivelse till riksdagens valberedning om 
förslag till ny styrelseledamot i stiftelsen 
Riksbankens Jubileumsfond 
1  Bakgrund 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inkommit med en begäran att fullmäktige i 
Riksbanken till riksdagens valberedning inger förslag till ny ledamot i stiftelsens styrelse. 

2 Förslag till beslut 

Fullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till skrivelse till Riksdagens valberedning 
enligt bilaga. 

Protokollsbilaga A
Fullmäktiges protokoll 2022-09-02, § 4
Dnr 2022-00946
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Enligt § 3 i stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RFS 1998:4) väljs de tolv 
ledamöterna i stiftelsens styrelse av riksdagen. Ledamöterna väljs för en tid om högst 
fyra år. Förslag på de två styrelseledamöter som skall ha särskild kunskap i 
förmögenhetsförvaltning skall enligt samma paragraf framläggas av fullmäktige i 
Riksbanken. Dessa får inte inneha tjänst eller uppdrag hos Riksbanken. 

Den ena ledamoten med särskild kunskap i förmögenhetsförvaltning är Jan Häggström 
vars tjänstgöringsperiod går ut den 19 april 2024. 

Den andra ledamoten med sådan kunskap är Kerstin Hessius vars fyraårsperiod går ut nu 
i och med utgången av oktober 2022.  

Fullmäktige i Riksbanken föreslår att riksdagen till ledamot i stiftelsens styrelse som 
efterträdare för Kerstin Hessius utser Tomas Eliasson. Valet avser en period på fyra år 
från och med den 1 november 2022 till och med utgången av oktober 2026. 

Tomas Eliasson är född 1962. Han har varit CFO i Sandvik (2016-2021), CFO i Electrolux 
(2012-2021) CFO i Assa Abloy (2006-2012) och CFO i Seco Tools (2002-2006) samt 
controller i ABB (1987-2002). Han är styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i 
Telia, Millicom och Boliden. Han är även styrelseledamot i ett av ICGs (Intermediate 
Capital Group) bolag samt deltidsanställd på Triton. Bland hans ideella uppdrag kan 
nämnas uppdraget som ekonomiansvarig i Eknö Hemman. Han är även styrelseledamot i 
Rådet för finansiell rapportering. 

 

På fullmäktiges vägnar 

 

Susanne Eberstein  

    Moa Bergqvist 
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