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NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande 
Michael Lundholm, vice ordförande  
Hans Hoff  
Hans Birger Ekström   
Bo Broman    
Marie Granlund   
Mikael Eskilandersson    
Caroline Helmersson Olsson   
Jonas Jacobsson Gjörtler  
Mathias Tegnér 
Roger Tiefensee   
 
Malin Löfsjögård  
Maria Plass    
Agneta Börjesson    
 
Stefan Ingves, § 1-6 och 8-12   
Per Jansson, § 1-6 
Martin Flodén, § 1-6 och 8-12   
Anna Breman, § 1-6 och 8-12 
 
Eva Julin 
Eric Frieberg 
Pernilla Meyersson   
Henrik Gardholm, § 1-5  
Charlotte Ehrengren, § 1-5  
(Riksrevisionen) 
Maria Svalfors, § 1-5 
Martin Krüger, § 6   
Pierre Liljefeldt, § 9  
Magnus Andersson, § 10 b-10 c   
Joel Birging, § 10 b-10 c  
Lena Strömberg, § 10 b-10 c 
Annika Odelros, § 10 d-10 e  
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Christian Backström, § 10 d 
Maria Brittenstam, § 10 e 
Thrése Gaya, § 10 f 
Mårten Gomer, § 10 f 
Christina Wejshammar, § 10 f   
Åsa Söder Nilsson   

   

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

§ 2. Dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 3. Justering 
Protokollet från sammanträdet den 4 februari 2022 justerades.  

§ 4. Anmälan av entledigande 
Ordföranden Susanne Eberstein anmälde att riksdagen nu beslutat om entledigande av 
Ali Esbati från uppdraget i riksbanksfullmäktige. 

§ 5. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och 
verksamhetsberättelse 2021 
Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att direktionen fattat beslut om 
Årsredovisning 2021 i enlighet med det utskick fullmäktige fått del av tidigare. Eva Julin 
informerade också om att inga förändringar skett sedan bordläggningsmötet i förslaget 
till framställning 2021/22:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition med 
mera, protokollsbilaga A. Information lämnades om innehåll i pressmeddelande om 
fullmäktiges beslut om inleverans till staten, som ska publiceras den 21 februari. 

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 
2021, inga förändringar sedan bordläggningsmötet. 

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, informerade om att inga nya uppgifter framkommit 
sedan bordläggningsmötet. 

Fullmäktige beslutade att fastställa den förslagna framställningen till riksdagen om 
vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2021. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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§ 6. Granskningsrapport Hållbarhet 
Martin Krüger, fullmäktiges revisionsfunktion, rapporterade om revisionsfunktionens 
granskning av Riksbankens styrning och uppföljning av arbete med hållbarhetsfrågor, 
protokollsbilaga B. 

Rapporten lades till handlingarna. 

§ 7. Förnyade sidouppdrag 
Eric Frieberg, stabsavdelningen, föredrog frågan om förnyad prövning av Stefan Ingves 
två tidigare anmälda sidouppdrag, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
och styrelseordförande i Toronto Centre Global Leadership in Financial Supervision 
(Toronto Centre), protokollsbilaga C.  

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget. 

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt. 

§ 8. Ordföranden och vice ordförandens rapporter 
Inga rapporter från ordföranden och vice ordföranden. 

§ 9. Coronainformation 
Pierre Liljefeldt, stabsavdelningen, lämnade aktuell information med anledning av 
coronapandemin och riksbanksmedarbetarnas successiva återgång till arbete på 
kontoret.  

§ 10. Direktionens rapporter 
a) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om Penningpolitisk rapport 

februari 2022 och om direktionens beslut att lämna reporäntan oförändrad 
på noll procent. Martin Flodén informerade också om direktionens prognos 
för innehavet av värdepapper för 2022. 

b) Magnus Andersson, avdelningen för marknader, informerade om 
egenfinansiering av valutareserven som innebär att Riksbanken köper 
utländsk valuta i stället för att låna av Riksgälden. 

c) Joel Birging, avdelningen för marknader, redogjorde för läget på de 
finansiella marknaderna. 

d) Christian Backström, riskenheten, informerade om den samlade 
bedömningen av den interna styrningen och kontrollen (ISK) samt om 
förändrad frekvens för ISK-rapporten . 

e) Maria Brittenstam, riskenheten, informerade om status i arbetet med 
revidering av de etiska reglerna. 
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f) Therése Gaya och Mårten Gomer, avdelningen för betalningar, informerade 
om inlösenärenden och falska sedlar. 

g) Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om Nobelstiftelsens 
tilläggsbidrag. 

§ 11. Övrigt 
a) Eva Julin, stabsavdelningen, meddelade att inga nya visselblåsarärenden har 

inkommit till riskenheten. 

§ 12. Sammanträdet avslutas 
Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet  

 

 

Åsa Söder Nilsson  

 

Justeras 

 

 

Michael Lundholm 


