
 

Protokollsbilaga B 
Fullmäktiges protokoll 2017-06-16, § 5c 
 

 
PM   

SVERIGES RIKSBANK 
SE-103 37 Stockholm 
(Brunkebergstorg 11) 
 
Tel +46 8 787 00 00 
Fax +46 8 21 05 31 
registratorn@riksbank.se 
www.riksbank.se 

 DATUM: 2017-06-09 

 AVDELNING: STA 

 HANDLÄGGARE: Åsa Söder Nilsson 

   

  
  
DNR 2015-00226 

 

 1 [2] 
 

Statusrapport Riksbanken 350 år – fullmäktige 
den 16 juni 2017 

Jubileumsbok 
Redaktörerna har nu sammanställt och förmedlat instruktioner till författarna för 
redigeringsarbetet av de preliminära texterna. Instruktionerna baseras dels på 
redaktörernas synpunkter, dels på opponenternas kritik vid konferensen i april. 
Författarna kommer därefter att leverera slutversioner under september månad i år.  

Extern forskning 
I och med att riksdagen nu har avslagit fullmäktiges förslag om att 60 miljoner kronor 
räknas av från inleveransen till statens budget för att finansiera extern forskning inom 
penningpolitik och finansiell stabilitet, kommer vi inte att kunna marknadsföra detta 
som en del av Riksbankens 350-års-aktiviteter. 

Jubileumsdag 
Följande talare och paneldeltagare har tackat ja och är nu klara för konferensen: 

• Inledningsanförande Riksbankens och centralbankers roll i samhället 
Talare: Torsten Persson 

• Paneldiskussion Vilken kommer att vara centralbankers roll i framtiden? 
Moderator: Cecilia Skingsley Panel: Errki Likkanen, Irma Rosenberg, Karolina 
Ekholm och Torsten Persson 

• Bokpanel: Presentation jubileumsboken “Sveriges Riksbank 350 years: a central 
bank in a world of central banks” 
Ordförande: Kerstin af Jochnick Deltagare: Barry Eichengreen (FED-systemet), 
Charles Goodhart (Bank of England), Franklin Allen (Peoples Bank of China), 
Michael Bordo (International overview), Klas Fregert (Sveriges riksbank) 

• Avslutningstalare: Stefan Ingves 
• Middagstalare: Jens Weidmann 
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Janet Yellen är ännu inte klar. Där har vi lämnat öppet för henne att ge besked senast i 
oktober i år.  

Vidare kommer konferencierer (1 till förmiddagen, 1 till eftermiddagen och 1-2 till 
kvällen) att tillfrågas inom kort. Samtliga tilltänkta personer arbetar idag på Riksbanken. 
Projektgruppen har också sammanställt funktionärslistor för konferensen respektive 
middagen och kommer att söka dessa funktionärer bland Riksbankens medarbetare. 

En Save the date har skickats till representanter för centralbanker och andra 
internationella organisationer. En save the date kommer att skickas till representanter 
för svenska organisationer efter sommaren. Den officiella inbjudan skickas ut den 2 
januari 2018. 

Ett förslag till upplägg för middagen finns framtaget. Det är avstämt med fullmäktiges 
ordförande och kommer att presenteras för fullmäktige till hösten. 

Projektgruppen och Riksbankens säkerhetsfunktion har träffat riksdagens 
evenemangsenhet och säkerhetspersonal för att gå igenom konferensens upplägg och 
titta på lokaler. Samarbetet fortsätter under hösten. 

Kommunikation  
Avtal har träffats med Tumba bruksmuseum om en utställning om Riksbanken 350 år. 
Utställning kommer att öppna i mars 2018 och pågå fram till mars 2019, på Tumba 
bruksmuseum. 

Kungl. Myntkabinettet är villiga att låna ut föremål till Riksbanken. Dessa föremål är 
tänkta att kunna visa upp vid öppet hus för allmänheten under jubileumsåret. 
Diskussioner kring val av föremål pågår. 

En plan för hur webbsidorna kring jubileet ska se ut och vad de ska innehålla har tagits 
fram. Arbetet med dessa sidor följer arbetet med Riksbankens nya externa webbplats. 

Arbetet kring en digital interaktiv tidslinje påbörjas nu. Tidslinjen är tänkt att användas 
på webbplatsen, vid de öppna husen och vid de regionala turnéerna.  

Ett förslag till design av sedelfoldern finns framtaget. Visas för fullmäktige vid mötet. 

Frimärken 
PostNord planerar att ge ut två frimärken (10 och 20 kronor) med anledning av att 
Riksbanken fyller 350 år. PostNord har lämnat skissförslag till hur frimärkena skulle 
kunna se ut och Riksbanken har lämnat synpunkter. PostNord fattar det slutliga beslutet 
kring hur frimärkena ska se ut. Planerad lansering av frimärkena är i januari 2018. 
Skissen visas vid mötet. 

Övrigt  
En riskworkshop har hållits med projektet. Sammanställning och klassificering av 
riskerna pågår nu.  
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