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Anmälan av sidouppdrag 

Förslag till fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att Anna Bremans anmälda uppdrag är förenligt med hennes 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

Ärendet 
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 leda-
möter 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 leda-
möter 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 för-
arbetena, 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 före-
tagsledande innehåll inte få förekomma. Sidouppdrag som innebär kapitalförvaltning ska 
också undvikas. Om någon ersättning utgår för uppdraget ska den avräknas mot lönen i 
Riksbanken.  
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Överväganden 
Anna Breman har anmält att hon har blivit tillfrågad att sitta i ett rådgivande organ 
(Advisory Board) inom Swedish House of Finanance (SHoF).  

SHoF bildades 2011 som en ideell förening på initiativ av staten, Handelshögskolan i 
Stockholm, och den privata finanssektorn i Sverige. SHoF är ett opartiskt, icke-
vinstdrivande nationellt center för finansforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. 
SHoF fungerar som en oberoende plattform där akademi, privat och offentlig finans-
sektor kan utbyta kunskap, främja nya idéer och få tillgång till ett globalt nätverk av 
forskarna inom finans. SHoF är till lika delar privat och statligt finansierat.  

Det rådgivande organet kommer agera bollplank på strategisk nivå mellan finansmark-
naden och forskningen. Syftet är att ge en bättre insyn till SHoF:s forskningsverksamhet, 
främja diskussion och kunskapsspridning samt ta in synpunkter och kunskap från 
marknaden. Uppdraget löper tills vidare. Ingen ersättning utgår för uppdraget. Det 
rådgivande organet ska sammanträda en gång per år och annars är det en pågående 
dialog mellan medlemmarna. SHoF har förutom det rådgivande organet också en 
beslutsfattande styrelse och ett vetenskapligt organ (Scientific Board), som ser över 
forskningsverksamheten. 

SHoF:s rådgivande organ har 21 medlemmar. De kommer huvudsakligen från den 
privata sektorn. Från den offentliga sektorn finns representanter från 
Finansdepartementet, Finansinspektionen och Första AP-fonden. 

Enligt fullmäktiges principer från februari 2008 bör sidouppdrag i princip vara relaterade 
till exempel forskning och utbildning och vara av ideell art. Fullmäktige bedömer att det 
inte finns någon intressekonflikt mellan det uppdrag som Anna Breman anmält och 
uppdraget som ledamot i Riksbankens direktion. I enlighet med principerna ska 
uppdraget utföras i personlig kapacitet och inte såsom företrädare för Riksbanken. 
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