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Anmälan av sidouppdrag 

Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Stefan Ingves anmälda uppdrag är förenligt med hans uppdrag som 
ledamot av direktionen i Riksbanken. 

1 Bakgrund 

Enligt riksbankslagen ska en ledamot av direktionen genast anmäla till fullmäktige om 
ledamoten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställningen som ledamot i 
direktionen i Riksbanken (sidouppdrag). Det finns ett allmänt hållet förbud för ledamöter att 
”inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga att vara 
direktionsledamot”.  

Av förarbetena till riksbankslagen framgår att de stränga jävsreglerna innebär att 
möjligheten för direktionsledamöterna är mycket begränsade. Enligt dessa bör ledamöter i 
direktionen kunna inneha uppdrag som så att säga följer av anställningen i direktionen, till 
exempel inom ECBS, IMF, G10 och BIS. Härutöver bör ledamöter kunna ha andra uppdrag 
som inte innebär att intressekonflikt uppstår, till exempel uppdrag inom undervisning eller 
ideell, icke politisk verksamhet. Sådana uppdrag som inte följer direkt av anställningen bör 
ledamot anmäla till fullmäktige. 

Den 8 februari 2008 beslutade fullmäktige, som ett komplement till lagen och förarbetena, 
om vissa principer som ska gälla vid bedömningen av lämpligheten av 
direktionsledamöternas sidouppdrag. Enligt principerna bör sidouppdrag vara relaterade till 
forskning, utbildning, idrottsliga, konstnärliga eller kulturella frågor och vara av ideell art. 
Vad gäller utövandet av vetenskapligt eller akademiskt arbete ska klart anges att det utförs i 
personlig kapacitet. Vidare bör sidouppdrag med rent kommersiellt eller företagsledande 
innehåll inte få förekomma. Sidouppdrag som innebär kapitalförvaltning ska också undvikas. 
Om någon ersättning utgår för uppdraget ska den avräknas mot lönen i Riksbanken. Vidare 
beviljas sidouppdrag för direktionsledamöter för perioder om två år i taget. Sedan måste 
ledamoten anmäla uppdraget för förnyad prövning. 
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2 Överväganden 

Stefan Ingves har anmält att han nu har blivit tillfrågad att bli styrelseordförande i Toronto 
Centre Global Leadership in Financial Supervision. Toronto Centre håller kurser inom olika 
områden rörande finansiell stabilitet. Det är cirka 70 kurser per år i olika delar av världen, 
inklusive en kurs om finansiell krishantering på Riksbanken. Stefan Ingves har varit 
styrelseledamot i Toronto Centre sedan 2006 då hans sidouppdrag för första gången 
prövades av fullmäktige. Han har sedan dess anhållit om förnyad prövning vid sex olika 
tillfällen, senast i oktober förra året, och fullmäktige har varje gång konstaterat att 
uppdraget är förenligt med uppdraget som centralbankschef i Sverige.  

Enligt fullmäktiges principer från 2008 bör sidouppdrag i princip vara relaterade till exempel 
forskning och utbildning och vara av ideell art. Toronto Centres verksamhet bygger helt på 
utbildning. Det finns ingen anledning att göra någon annan bedömning vad gäller 
förenligheten med uppdraget som direktionsledamot om Stefan Ingves nu får uppdraget 
som styrelseordförande istället för det nuvarande uppdraget som styrelseledamot. 
Uppdraget som ordförande i Toronto Centre kan inte anses vara ett sådant uppdrag som 
innebär att intressekonflikt uppstår mellan detta uppdrag och uppdraget som 
direktionsledamot. Det anmälda uppdraget får således anses vara förenligt med uppdraget 
som ledamot av direktionen i Riksbanken.  

Stefan Ingves bedömer att uppdraget tidsmässigt inte kommer att påverka hans uppdrag 
som direktionsledamot. Enligt uppgift utgår det inget arvode som ordförande och om det 
ändå skulle erbjudas något arvode i framtiden kommer han att avstå från detta. 

Upplysningsvis bör också nämnas att Stefan Ingves bara har ett annat sidouppdrag och det är 
att han är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).  
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