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Förnyad anmälan av sidouppdrag  

Förslag till fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att Cecilia Skingsleys anmälda uppdrag är förenligt med hennes 
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 sitt 
sidouppdrag för ny prövning av fullmäktige. Fullmäktige beslöt våren 2015 att Cecilia 
Skingsleys anmälda sidouppdrag att sitta i en rådgivande kommitté som är knutet till 
centrum för forskning i finansiell ekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 
Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap var förenligt med hennes uppdrag som 
ledamot av direktionen i Riksbanken. Det har nu gått två år sedan fullmäktiges beslut 
och det är därför dags att anmäla det tidigare anmälda uppdraget för förnyad prövning.  

Överväganden 
Cecilia Skingsleys uppdrag att sitta i en rådgivande kommitté, ett praktikerråd, som är 
knutet till Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap prövades första gången av 
fullmäktige våren 2015.  Fullmäktige konstaterade att det anmälda uppdraget inte kan 
anses vara sådant uppdrag som innebär att intressekonflikt uppstår mellan detta 
uppdrag och uppdraget som direktionsledamot. Fullmäktige beslöt därför att hennes 
uppdrag var förenligt med uppdraget som ledamot i direktionen. Det finns ingen 
anledning att nu göra någon annan bedömning.  

Cecilia Skingsley har också ett annat sidouppdrag som medordförande i en av de 
arbetsgrupper som World Economic Forum består av, men det anmäldes så sent som i 
augusti förra året så det är inte dags för någon förnyad anmälan av detta uppdrag ännu. 
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