
 

Protokollsbilaga A 
Fullmäktiges protokoll 2019-02-08, § 6 
 
 
 

BESLUTSUNDERLAG   

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: 2019-01-22 

 AVDELNING: Stabsavdelningen 

 HANDLÄGGARE: Åsa Sydén 

   

  
  
DNR 2019-00231 

 

 1 [2] 
 

Förnyad anmälan av sidouppdrag  

Förslag till fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att Henry Ohlssons anmälda uppdrag är förenliga med hans 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade den 16 december 2005 att bevilja sidouppdrag för direktionsleda-
möter 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 sidoupp-
drag för ny prövning av fullmäktige. Henry Ohlsson anmälde 30 januari 2015, efter det 
att han hade valts till direktionsledamot i Riksbanken, fyra uppdrag som han gärna ville 
kunna fortsätta med även som direktionsledamot. Vid en förnyad prövning beslöt full-
mäktige den 3 februari 2017 att Henry Ohlssons tidigare anmälda uppdrag var förenliga 
med hans uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken.  

Överväganden 
Eftersom det har gått två år sedan fullmäktiges beslut om förlängning har Henry Ohlsson 
nu anmält följande uppdrag för förnyad prövning av fullmäktige  

• Ledamot i Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, som har till huvudupp-
gift att främja nordiskt samarbete inom forskning som anknyter till beskattning, 

• Ledamot i Skatteakademien, som är en förening med inriktning på samhälls-
vetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling, 

• Affilierad professor i Uppsala Center for Fiscal Studies, som är ett center som 
stödjer forskning inom alla områden av offentlig ekonomi med ett starkt fokus 
på beskattning. 

• Affilierad professor i Uppsala Center for Labour Studies, som är ett tvärveten-
skapligt center som fokuserar på arbetsmarknaden och utbildning.  
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I enlighet med riktlinjerna ska uppdragen utföras i personlig kapacitet och inte såsom 
företrädare för Riksbanken. Ingen ersättning utgår för de fyra uppdragen. 

Fullmäktige har vid två tidigare tillfällen beslutat att hans uppdrag var förenliga med 
uppdraget som ledamot i direktionen. Det finns ingen anledning att nu göra någon 
annan bedömning.  
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