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Anställningsvillkor för direktionens ledamöter  

Förslag till fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar 

- att räkna upp riksbankschefen Stefan Ingves lön med 5 000 kr till 238 000 kr per 
månad att gälla från och med den 1 oktober 2016, 

- att avdrag ska göras från riksbankschefens bruttolön för styrelsearvode han erhållit 
från BIS med 75 000 kr per månad från och med den 1 januari 2017, 

- att riksbankschefen också fortsättningsvis årsvis i efterhand ska redovisa det arvode 
han erhållit från BIS och att hans lön ska automatiskt justeras, om arvodet avvikit 
från löneavdraget med mer än fem procent, 

- att räkna upp förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnicks lön med 4 000 kr till 
204 500 kr per månad att gälla från och med den 1 oktober 2016, 

- att räkna upp vice riksbankscheferna Per Janssons, Martin Flodéns, Cecilia 
Skingsleys och Henry Ohlssons lön med 4 000 kr till 190 000 kr per månad att gälla 
från och med den 1 oktober 2016. 

1 Bakgrund 
Fullmäktige beslutar enligt 4 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riks-
bankslagen) om lön och andra anställningsförmåner för direktionens ledamöter. 

Den 14 december 2015 fastställde fullmäktige lönen för vice riksbankscheferna Per 
Jansson, Martin Flodén, Cecilia Skingsley och Henry Ohlsson till 186 000 kr per månad 
och för förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick till 200 500 kr per månad att gälla 
från och med den 1 oktober 2015.  

Samtidigt fastställde fullmäktige riksbankschefen Stefan Ingves lön till 233 000 kr per 
månad att gälla från och med den 1 oktober 2015 med ett avdrag från bruttolönen med 
45 000 kr per månad för styrelsearvode i BIS.  Vidare beslöt fullmäktige att 
riksbankschefen ska årsvis i efterhand redovisa det arvode han erhållit från BIS och att 
lönen automatiskt ska justeras om arvodet avvikit från löneavdraget med mer än fem 
procent.  
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2. Överväganden 
2.1  De nya lönerna 

Lönerna för direktionsledamöterna bör nu justeras i enlighet med de riktlinjer för 
lönejustering som fullmäktige slog fast den 19 oktober 2001, det vill säga en justering 
per år och en genomsnittlig återhållsam lönejustering i linje med löneutvecklingen i 
banken i genomsnitt. 

Löneutvecklingen i Riksbanken 2016 blev i genomsnitt 2,18 procent att utbetalas med 
retroaktiv verkan från den 1 oktober 2016. En motsvarande justering ger för 
riksbankschefen ca 5 000 kr per månad, för förste vice riksbankschefen ca 4 300 kr per 
månad och för var och en av de övriga vice riksbankscheferna ca 4 000 kr per månad. Vid 
en avrundning nedåt till närmaste 500-tal eller 1 000-tal innebär detta en löneökning per 
månad med 5 000 kr för riksbankschefen, med 4 000 kr för förste vice riksbankschefen 
och med 4 000 kr för var och en av de fyra vice riksbankscheferna.  

De nya lönerna blir med denna höjning för riksbankschefen 238 000 kr per månad, för 
förste vice riksbankschefen 204 500 kr per månad och för vice riksbankscheferna 190 
000  kr per månad. Denna höjning bör i likhet med för övriga anställda i Riksbanken gälla 
retroaktivt från och med den 1 oktober 2016.  

2.2  Riksbankschefens löneavdrag för styrelsearvode från BIS 

Riksbankschefen ska enligt tidigare beslut av fullmäktige årsvis i efterhand redovisa det 
arvode han erhållit från BIS. Enligt dessa tidigare beslut ska lönen automatiskt justeras 
om det kommer att visa sig att detta arvode avvikit från löneavdraget per månad med 
mer än fem procent. Vid justeringen ska hela avvikelsebeloppet beaktas.  

Eftersom arvodet från BIS hade avvikit mycket från löneavdraget under 2010-2012 
beslöt fullmäktige den 19 april 2013 att höja löneavdraget från BIS till 60 000 kr per 
månad från tidigare 46 000 kr per månad. Avdraget på 60 000 kr användes under åren 
2013-2015. Under 2015 understeg löneavdraget arvodet med 26,85 procent så att ett 
extra löneavdrag behövde göras varje månad under 2016.  

Riksbankschefen skulle under en period 2016 endast vara observatör i BIS styrelse och 
under denna tid inte få något BIS arvode. För att differensen mellan löneavdraget för BIS 
arvodet och det verkliga styrelsearvodet från BIS skulle bli så liten som möjligt beslöt 
fullmäktige att avdraget tillfälligt under 2016 skulle sänkas till 45 000 kr.     

Det är ekonomienheten i Riksbanken som på de uppgifter som lämnats av BIS och 
riksbankschefen gör beräkningen och i förekommande fall ser till att extra löneavdrag 
sker nästkommande år. Under 2016 har löneavdraget understigit arvodet med 13 
procent vilket innebär att ett extra löneavdrag om totalt 71 544 kr kommer att göras 
under 2017 fördelat på 5 962 kr per månad. 

Eftersom riksbankschefens BIS-ersättning kommer att återgå till det normala under 2017 
bör löneavdraget anpassas till det förväntade BIS arvodet för samma tid.  Arvodet för 
sex möten och fyra kvartalsarvoden bör uppgå till drygt 100 000 schweizerfranc. Antas 
växelkursen för schweizerfrancen motsvara genomsnittlig växelkurs för 
arvodesbetalningarna 2016 får ett löneavdrag om 75 000 kr per månad anses som ett 
rimligt belopp för att anpassa löneavdraget till detta arvode. 
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Riksbankschefens nya lön efter avdrag från bruttolönen för styrelsearvode i BIS med 
75 000 kr per månad blir 163 000 kr per månad. Riksbankschefen ska också 
fortsättningsvis årsvis i efterhand redovisa det arvode han erhållit från BIS. Lönen ska 
automatiskt justeras om det kommer att visa sig att detta arvode avvikit från 
löneavdraget om 75 000 kr per månad med mer än fem procent.    

Vad gäller kostnadsersättning från BIS för riksbankschefens deltagande i BIS 
styrelsemöten betalar BIS denna ersättning direkt till Riksbanken medan Riksbanken 
betalar kostnaderna för hans resor till BIS i Basel.  
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