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Revisionsfunktionens uppdrag
Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska 
revisionsfunktionen vara inriktad på frågor inom fullmäktiges 
ansvarsområde, exempelvis:

• Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken

• Direktionsledamöternas utövande av tjänst

• Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde

Revisionsfunktionen kommer i sitt arbete att ha kontakt med 
både Riksbankens internrevision, Riskenheten och 
Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

Revisionsfunktionens överväganden i planeringen
Årsplanen för Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion bygger 
delvis på obligatoriska områden men även på ett riskbaserat 
förhållningssätt. För att identifiera väsentliga områden för 
riskbaserade insatser har samtal förts med 
Riksbanksfullmäktiges presidium, Riksbankens 
internrevisionschef och Chefsjurist.

Inledning, uppdrag och avgrän
Sveriges Riksbank – Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion
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Nr. Planerad granskning

Budget
2021/2022 
(timmar)

Prel. 
Tidplan

1

Hållbarhet
Riksbanken har listat fem punkter som Riksbanken gör för att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Granskning ska ske huruvida direktionen har en styrning och 
uppföljning för att säkerställa en ändamålsenlig framdrift av arbetet. Granskningen 
kommer att ta avstamp i Riksbankens uttryckta ambition och målsättning och hur detta 
återspeglas och styrs.

45 Q3-Q4 
2020

2

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning av huruvida det under 2020 inkomna visselblåsarärendet till fullmäktiges 
revisorer föranleder en förändring av Riksbankens visselblåsarfunktion 20 Q3 2021

3

Ny riksbankslag
Regeringen presenterade i slutet av maj 2021 en lagrådsremiss om ny riksbankslag som 
ska träda i kraft den 1 januari 2023. Granskningen ska fokusera på hur direktionen 
säkerställer att Riksbanken har en ändamålsenlig process för att hantera de förändringar 
som den nya lagen kommer att innebära.

60 Q1 2022

Revisionsplan 2021/2022
Sveriges Riksbank – Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion
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Nr. Planerad granskning

Budget
2021/2022 
(timmar)

Prel. 
Tidplan

4

Efterlevnaden av Riksbankens arbetsordning

Utförs i enlighet med granskningsmodeller fastställda av riksbanksfullmäktige. 15 Q1 2022

5

Riksbankens direktionsledamöters utövande av tjänsten

Utförs i enlighet med granskningsmodeller fastställda av riksbanksfullmäktige, inkluderar 
även efterlevnad av Riksbankens etiska regler om skyldighet att anmäla innehav av 
finansiella instrument

25 Q1 2022

6

Planering, förberedelser och rapportering

Utarbetande av riskanalys och revisionsplan. Förberedelser inför respektive 
granskningsområde samt avrapportering.

10 Löpande

Summa budget internrevision 175 -

Revisionsplan 2021/2022
Sveriges Riksbank – Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion
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Kontaktuppgifter
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