Arbetsordning för Sveriges riksbank
Inledning
1 § Fullmäktige har med stöd av 9 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
(riksbankslagen) beslutat om denna arbetsordning i Riksbanken. Arbetsordningen anger
Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor.
Direktionen beslutar i Instruktion för Sveriges riksbank om organisationen mer i detalj.
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Riksbankens mål
2 § Riksbanken är enligt 9 kap. 13 § regeringsformen rikets centralbank och en myndighet
under riksdagen och får, enligt 1 kap. 1 § riksbankslagen, endast bedriva eller ta del i sådan
verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken. Enligt 1 kap. 2 § riksbankslagen ska
målet för Riksbankens verksamhet vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken
ska också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Riksbankens organisation
Fullmäktige
3 § Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige som väljs av riksdagen.
Följande ärenden ska enligt riksbankslagen beslutas av fullmäktige:











val av direktionsledamöter, riksbankschef och vice riksbankschefer,
lön och övriga anställningsvillkor för direktionsledamöterna,
medgivande om kortare karensperiod än ett år för att påbörja en befattning efter
avslutad tjänstgöring i banken,
avskiljande av direktionsledamot,
fastställande av arbetsordning för Riksbanken,
förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst,
utformningen av sedlar och mynt som banken ger ut,
ledning av verksamheten vid revisionsfunktionen,
skrivelser till regering och riksdag inom sitt verksamhetsområde, samt
remissyttranden inom sitt verksamhetsområde.

Ärenden som inte avser val av direktionsledamot, riksbankschef eller vice riksbankschef, lön
och övriga anställningsvillkor för direktionsledamot, medgivande av förkortad karensperiod
för direktionsledamot, avskiljande av direktionsledamot från tjänsten eller verksamheten vid
revisionsfunktionen ska normalt beredas av direktionen och föredras av direktionsledamot
eller av annan tjänsteman som direktionen utser. Fullmäktige ska informera direktionen om
sådana ärenden som inte bereds av denna.
Fullmäktige har också en kontrollerande funktion. Detta innebär bland annat att fullmäktige
följer upp verksamheten i Riksbanken. Inom ramen för denna funktion kan fullmäktige också
begära att direktionsledamot är föredragande vid fullmäktiges sammanträden.
Direktionen ska tillhandahålla fullmäktige erforderligt kanslistöd för fullmäktiges
sammanträden med mera.
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4 § Enligt 3 kap. 3 § riksbankslagen har ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige rätt
att närvara vid direktionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och
rösträtt.
Direktionen
5 § Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion som utses av fullmäktige. Direktionen har ansvaret för Riksbankens verksamhet, det vill säga för frågor om
penningpolitik, betalningsväsendet och finansiell stabilitet samt för bankens administration.
6 § Direktionen beslutar kollektivt i ärenden som inte enligt riksbankslagen ska avgöras av
fullmäktige. Enligt 1 kap. 5 § riksbankslagen kan dock direktionen besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller någon annan tjänsteman i Riksbanken.
Ordföranden ska se till att sammanträden i direktionen hålls när det behövs. Ordföranden
ska alltid sammankalla direktionen om en direktionsledamot begär det.
7 § Enligt 3 kap. 3 § riksbankslagen, är direktionen, som består av sex ledamöter, beslutför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärenden som kräver ett skyndsamt beslut
får dock avgöras av två ledamöter, om dessa är ense om beslutet.
Beslut får emellertid inte fattas i ett ärende, om inte såvitt möjligt samtliga direktionsledamöter dels har fått tillfälle att delta i ärendets behandling vid sammanträdet, dels
har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Ordföranden har utslagsröst vid omröstning i direktionen.
8 § Direktionen ska se till











att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt,
att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt,
att Riksbanken hushållar väl med statens medel,
att verksamheten utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den,
att Riksbankens tillgångar förvaltas och skyddas på ett tillfredsställande sätt,
att ett effektivt säkerhetsskydd upprätthålls i Riksbanken,
att en rättvisande ekonomisk redovisning upprätthålls i enlighet med riksbanks-lagen,
att allmänhetens kontakter med Riksbanken underlättas genom en god service,
tillgänglighet och information,
att en personalpolitik upprätthålls som tar tillvara medarbetarnas kompetens och stöder
deras utveckling, samt
att de anställda är väl förtrogna med målen för Riksbankens verksamhet.

Direktionen ska också, enligt 9 kap. 1 a § riksbankslagen, säkerställa att det vid Riksbanken
finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.
Vidare ska direktionen, enligt 9 kap. 7 § riksbankslagen, vid planeringen och genomförandet
av Riksbankens verksamhet i fred beakta de krav som totalförsvaret ställer.
9 § Direktionen ska hålla fullmäktige informerade om förhållanden av betydelse för
fullmäktiges kontroll av verksamheten.
Direktionen ska också se till att riksdagen får det underlag som den behöver för att ta
ställning till förvaltningen av Riksbanken.
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Riksbankschefen
10 § Fullmäktige utser enligt 1 kap. 4 § riksbankslagen ordföranden i direktionen, som
samtidigt ska vara chef för Riksbanken. Riksbankschefen leder och övervakar den dagliga
såväl som den långsiktiga verksamheten i Riksbanken.
Vice riksbankschefer
11 § Fullmäktige utser enligt 1 kap. 4 § riksbankslagen minst en vice ordförande i direktionen
som samtidigt ska vara vice riksbankschef. Enligt samma lagrum ska fullmäktige när det
behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice riksbankschefer ska tjänstgöra i
riksbankschefens ställe när riksbankschefen har förhinder.
Förste vice riksbankschefen är riksbankschefens ställföreträdare. Är denne förhindrad,
inträder annan vice riksbankschef som riksbankschefens ställföreträdare. Inträdesordningen
bestäms i första hand av fullmäktiges beslut. Om inträdesordningen inte framgår av något
fullmäktigebeslut ska den vice riksbankschef inträda som har längst tjänstgöringstid som vice
riksbankschef i Riksbanken. Vid samma tjänstgöringstid ska den som är äldst inträda först.
Avdelningar och avdelningschefer med mera
12 § Riksbanken är indelad i följande avdelningar:








Avdelningen för betalningar (AFB)
Avdelningen för marknader (AFM)
Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS)
Avdelningen för penningpolitik (APP)
Avdelningen för verksamhetssupport (AVS)
Internrevisionsavdelningen (IR)
Stabsavdelningen (STA)

Den närmare fördelningen av arbetsuppgifter mellan avdelningar beslutas av direktionen.
13 § Varje avdelning leds av en avdelningschef som ansvarar för verksamheten inom
avdelningen. Inom avdelningar kan finnas biträdande avdelningschef.
Inom stabsavdelningen ska det finnas en chefsjurist och en riskchef.
Revision i Riksbanken
14 § I enlighet med 9 kap. 2 § riksbankslagen ska det finnas en revisionsfunktion som leds av
fullmäktige. Fullmäktige ska besluta om revisionsplan som behövs för verksamheten.
Fullmäktige ska för denna verksamhet ha särskilt avsatta medel. Dessa medel ställs till
fullmäktiges disposition av direktionen.
Fullmäktiges revision ska enligt 9 kap. 2 § riksbankslagen vara inriktad på frågor som ligger
inom fullmäktiges ansvarsområde.
15 § Enligt 9 kap. 2 § riksbankslagen ska det i Riksbanken också finnas en internrevision.
Direktionen ska besluta om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder
med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Internrevisionen
ska bedrivas enligt god sed för internrevision och internrevisorer. Internrevisionen ska vara
oberoende från den operativa verksamheten i banken och placerad direkt under
direktionen.
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Administrativa bestämmelser
Samrådsskyldighet
16 § Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige och direktionen enligt 4 kap. 1 § riksbankslagen samråda med varandra.
Bisyssla och sidouppdrag
17 § I enlighet med 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning får en riksbankstjänsteman
inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba
förtroendet för dennes opartiskhet i tjänsteutövningen eller som kan skada Riksbankens
anseende.
För ledamöter av direktionen finns särskilda bestämmelser i 3 kap. 1 § riksbankslagen om
sidouppdrag. Sådana sidouppdrag ska anmälas till fullmäktige.
Personalansvarsnämnden
18 § Riksbankens personalansvarsnämnd ska enligt 9 kap. 6 § riksbankslagen pröva frågor
om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar,
åtalsanmälan och avstängning för andra än ledamöter av direktionen. Personalansvarsnämnden ska bestå av sju ledamöter: riksbankschefen (ordförande), fyra
tjänstemän i Riksbanken som utses av direktionen samt två personalföreträdare som utses
på det sätt som anges i personalföreträdareförordningen (1987:1101).
Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

_______________________________
Denna version av arbetsordningen för Sveriges riksbank träder i kraft den 1 mars 2018.
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