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Bakgrund
Enligt arbetsordning:

• 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.

Enligt lag 199:1385, 9 kap

• 1 a § Direktionen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksbanken hushållar väl med statens medel.
Direktionen ska säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande 
sätt.
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att Riksbanken med rimlig säkerhet fullgör de krav 
som framgår av första stycket. I denna process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och 
dokumentation.



Syfte och metod
Ansvarsområden inom direktionen

Granskning har syftat till att granska hur ansvarsområden fördelas, styrs och följs upp inom direktionen. 
Granskningen har tagit utgångspunkt i direktionens solidariska ansvar för verksamheten och besluten samt 
tydligheten av ansvarsområden för den verksamhet som direktionen leder. 

Risk för bristande styrning och uppföljning av hur ansvarsområden och uppdrag tilldelas och följs upp.

Granskningen har genomförts genom intervjuer och granskning av relevant dokumentation. 



Genomförande 
Revisionsfunktionens referensram

—Lag (1988:1385) om Sveriges Riksbank

—Arbetsordning och instruktion för Sveriges Riksbank

Intervjuer och avstämningar

—Direktionsledamot, Anna Breman

—Direktionsledamot, Henry Ohlsson

—Avdelningschef stabsavdelningen, Anders Vredin

—Avdelningschef internrevisionen, Simon Rörborn

—Biträdande avdelningschef stabsavdelningen, Eva 
Julin

—Samordnare för direktionen, Henrik Jönsson

—Chefsjurist, Dag Edvardsson



Sammanfattande bedömning 
Fullmäktiges revisionsfunktion har inte identifierat några väsentliga brister avseende hur ansvarsområden 
fördelas inom direktionen. Det kollektiva ansvaret uppfylls genom att beslutspunkter hanteras på formella 
direktionsmötet som protokolleras. Dessa offentliggörs även.

Den finns en formell och tydlig hantering och fördelning över de internationella uppdragen, vilka även 
presenteras på riksbankens hemsida. Interna ansvarsområden är inte lika vanliga bortsett Första vice 
Riksbankschefen som regelbundet deltar i möten med Riksbankens ledningsgrupp. Vi har även uppfattat att 
andra interna uppdrag har tilldelats från tid till annan, vilket dock inte går att bekräfta genom protokoll. 

I det arbete som bedrivs inom direktionen och hos respektive direktionsledamot hanteras löpande frågor 
och arbetsuppgifter där direktionsledamöter naturligt åtar sig uppdrag. Detta sker nödvändigtvis inte på 
formella protokollerade möten vilket medför att uppföljning av hur dessa fördelas, hanteras och 
återkopplas till direktionen försvåras.  Vi har dock inte uppfattat att det är otydligt hos medarbetare i 
Riksbanken eller hos de direktionsledamöter som intervjuats under granskningen. Skulle en tydligare 
styrning och spårbarhet efterfrågas kan en uppgiftslista föras, möjligtvis av Direktionssekretariatet.
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