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Förnyad anmälan av sidouppdrag för Stefan Ingves  

Förslag till fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att Stefan Ingves två anmälda uppdrag är förenliga med hans 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade den 16 december 2005 att bevilja sidouppdrag för 
direktionsledamöter för perioder om två år i taget. I de principer om 
direktionsledamöternas uppdrag som fastställdes av fullmäktige den 8 februari 2008 
fann fullmäktige ingen anledning att ändra på denna ordning.  

När två år har gått ska således respektive ledamot av direktionen anmäla uppdraget för 
ny prövning av fullmäktige. Fullmäktige beslöt den 14 december 2015 vid en förnyad 
prövning att Stefan Ingves tidigare anmälda sidouppdrag var förenliga med hans 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. Eftersom det nu har gått två år sedan 
fullmäktiges beslut om förlängning är det dags att anmäla de tidigare två anmälda 
uppdragen för förnyad prövning. 

Överväganden 
Stefan Ingves uppdrag som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
prövades första gången av fullmäktige den 22 juni 2011. Han har anhållit om förnyad 
prövning vid två tidigare tillfällen. Fullmäktige konstaterade vid alla tre tillfällena att det 
anmälda uppdraget inte kan anses vara ett sådant uppdrag som innebär att 
intressekonflikt uppstår mellan detta uppdrag och uppdraget som direktionsledamot.  

Vad gäller hans andra uppdrag som styrelseledamot i the Toronto International 
Leadership for Financial Sector Supervision som prövades av fullmäktige första gången 
den 20 januari 2006  har han anhållit om förnyad prövning vid fem tidigare tillfällen. 
Uppdraget ligger mycket nära ett uppdrag av t.ex. IMF eller BIS, dvs. sådana uppdrag 
som så att säga följer av tjänsten och ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna. 
Fullmäktige konstaterade vid alla sex tidigare gånger att det anmälda uppdraget inte kan 
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anses vara ett sådant uppdrag som innebär att intressekonflikt uppstår mellan detta 
uppdrag och uppdraget som centralbankschef i Sverige.  

Fullmäktige har således alla tidigare gånger som de två uppdragen har varit uppe för 
förnyad prövning ansett att de är förenliga med uppdraget som ledamot i direktionen. 
Det finns ingen anledning att nu göra någon annan bedömning.  
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