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SAMMANFATTNING TERTIAL 1 2014 
 

Övergripande resultatindikatorer kärnverksamhet 

Område Indikator Mål Status 

PENNINGPOLITIK 
KPI resp KPIF (maj-maj) 

2 % 
- 0,2 0,4 

Femårsförväntningar (medelvärde) 1,8 

FINANSIELL STABILITET 

Bedömd motståndskraft God God (FSR) 

Bedömd funktionsförmåga God Efter omständigh. god 

Genomslag rekommendationer Bra genomslag Bra enl FSR  

RIX Tillgänglighet > 99,85 % 99,91 % (rull 12 mån) 

KONTANTFÖRSÖRJNING Förfalskningar < 700/kvartal 62 st (Q1) 

KAPITALFÖRVALTNING Sharpekvot lokal valuta resp SEK SRVR > SRpolicy -0,13 >-0,35 0,04<0,12 

STATISTIK Kvalitetsbedömning i sju dim. God STE:s utvärdering T1 
 

Bankgemensamma indikatorer i fokus: 

Förtroende SOM-institutets mätning Topp 5 Delad fyra 

Arbetsklimat 
Andel som känner motivation > 68 % 73 %  

Diskussionsklimat  4,0 4,2 

Ledarskap Ledarskapsindex Minst 65 79 

Resurser Utfall mot budgetram < 778 mkr 32 % efter T1 
 

Denna rapport är en uppföljning av 2014 års verksamhetsplan och budget. De viktigaste resultat-
indikatorerna för Riksbanken (inflation, bankernas motståndskraft etc) utvärderas på andra ställen och 
redovisas här mest för att ge en helhetsbild av Riksbankens måluppfyllelse. Fokus i denna rapport är i stället 
en utvärdering av det underliggande arbetet i Riksbankens löpande verksamhetsstyrning.  
 

 Måluppfyllelse: I denna rapport presenteras indikatorer för verksamhetsmålen i VP 2014. Resultatet är 
övervägande positivt, närmare 70 % av indikatorerna når målet. 
Tillgängligheten i RIX är till exempel tillbaka över målnivån och samtliga 
forskningsindikatorer är gröna. Exempel på indikatorer som inte når målet är 
hanteringstiden för inlösen av ogiltiga sedlar och kapitalförvaltningens 
sharpekvot i SEK. 12 st indikatorer går inte att utvärdera (vita fält i 
diagrammet).  

 Operativ risk: Riskanalyser pågår men riskenheten bedömer i sin 
tertialrapport att den aggregerade risknivån är i stort oförändrad. Flytten till 
en ny nätverksmiljö begränsar risken för att nätverket slås ut, den risk som 
tidigare identifierats som den största operativa risken. Däremot har andra 
risker identifierats i IT-miljön som kräver åtgärder. Dessutom har risken att 
Riksbanken utnyttjas för penningtvätt ökat i samband med sedelutbytet. 

 Handlingsplaner: Av 51 prioriterade handlingsplaner rapporteras en tiondel 
med någon avvikelse. Se respektive målområde för mer information om de 
omprioriteringar som gjorts. 

 Resurser: Resultatet för tillgångsförvaltningen uppgick efter T1 till + 9 mdkr, 

de orealiserade vinsterna som förts till värderegleringskonton ökade med 8 
mdkr och i resultaträkningen redovisas ett resultat på + 1 mdkr. Bemanningen 
var i genomsnitt 329 årsarbetare och förvaltningskostnaderna exkl. sedlar/mynt uppgick 32 % av budget efter 
ett tertial. Se nästa sida och sid 17-18 för mer information. För resp. målområde presenteras även den totala 
fördelade kostnaden.   

Antal indikatorer 
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RESURSER, tertial 1 2014 
 

Aggregerad balansräkning, mdkr                  Aggregerad resultaträkning, mkr 

  
Budgetutfall (mkr) jmf med ram 

 
 

Antal årsarbetare 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antal årsarbetare 

 
 
 
 
 
  
 

2013-12-31 Förändr

Tillgångar 

Guld 34 31 3

IMF 32 33 -1

Valutareserv 364 356 8

Värdepapper SEK 10 10 0

Övrigt 3 2 1

Sa tillgångar 443 432 11

Skulder

Sedlar och mynt 80 86 -6

Inlåning SEK 55 47 8

Inlåning Riksgälden 196 193 3

Övrigt 24 24 0

Värderegleringskonton 34 26 8

Eget kapital 53 58 -5

Resultat 2013 0 -2 2

Redovisat resultat 1 0 1

Sa skulder 443 432 11

2014-04-30

Under T1 sysselsatte Riksbanken i genomsnitt 329 
årsarbetare (341 under 2013). Minskningen T1 är 
framför allt relaterad till Broby och 
utkontrakteringen av IT-drift och support. 
 

 
 

Se sidan 18 för information om personalresurserna 
per avdelning. 

 
 

Det låga utfallet för förvaltnings-
intäkter förklaras av att vissa 
budgetposter (BIS-utdelning och 
avskrivning minnesmyntskuld) 
inträffar senare i år.  
 
Förvaltningskostnaderna exklusive 
sedlar och mynt uppgår efter tertial 
1 till 32 % av budget.  
 
Se sid 17-18 för mer information 
om budgetutfallet. 

2014 

apr

2013 

apr
+/-

Ränteintäkter 1 323 1 307 16

Räntekostnader -580 -465 -115

Nettoresultat av fin. trans. 656 201 455

Avgifts- och provisionskostn. -6 -3 -3

Nettointäkter tillg.förvaltn. 1 393 1 040 353

Förändring av värdereglerings-

konto i balansräkningen 7 864 -7 189 15 053

Resultat tillgångsförvaltningen 9 257 -6 149 15 406

Förvaltningsräntenetto -8 -9 1

Förvaltningsintäkter 22 24 -2

Förvaltningskostnader -283 -247 -36

Resultat inkl. resultat redovisat i 

balansräkn. 8 988 -6 381 15 369

Åtterläggning av resultat 

redovisat i  balansräkn. -7 864 7 189 -15 053

Redovisat resultat 1 124 808 316

T1 

2009

T1 

2010

T1 

2011

T1 

2012

T1 

2013

T1 

2014

Budg 

2014
%

-18 -22 -23 -24 -22 Betalningssystemavgifter -21 -62 34%

13 -4 7 9 7 Förv.räntenetto och övrigt 7 -49 -14%

-5 -26 -16 -15 -15 S:a förvaltningsintäkter -14 -111 13%

118 127 127 130 135 Personalkostnader 130 376 35%

82 73 75 84 86 Övriga administrationskostn 98 330 30%

24 21 18 16 16 Avskrivningar 18 72 25%

57 2 3 4 10 Sedel- och myntkostnader 37 146 25%

281 223 223 234 247 S:a förvaltningskostnader 283 924 31%

224 221 220 230 237 Förv.kostn. exkl sedlar/mynt 246 778 32%

276 197 207 219 232 Nettokostnad totalt 269 813 33%
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MÅLOMRÅDE: Penningpolitik 

MÅL INDIKATORER  MÅLNIVÅ  STATUS / prognos 

Ett fast penningvärde 

KPI 

2 %  

- 0,2 (maj-maj) 

KPIF 0,4 (maj-maj) 

Inflationsförväntningar 5 år 1,8 (Prospera juni)  

Internationellt erkänd 
penningpolitisk analys  

”Relativ prognosprecision” 
(samt årlig jämförelse med 
andra prognosinstitut) 

Hög (prognosfel < 
överraskningen), 
resp. bland de bästa 

Se diagram  

Delad 5:a 2013, se diagr.  

Kvalitativ bedömn av analys Bland de bästa  Goodhart/Rochet,Roisland    

Forskning av hög kval. Vetenskapl. publ, kval.vägt  100 p per årsarb 57 p efter T1  

Eff. policystöd fr forskn. Kvalitetsbedömning God kvalitet APP:s bedömning  

Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Ej utvärderat  

Effektivt genomförande Dagslåneränta  Repo +/- 10p alla dgr Max 3 p under T1  

Förutsägbar 
penningpolitik 

Förändring 1-mån STINA-
swappar vid räntebeslut 

 5 p  Se diagram  

Stort förtroende för PP 
analysen   

Förtroendemätning hos 
viktigare målgrupper 

Hög kunskap 6 av 6 målgrupper enligt 
rapp 2013 

 

Högt förtroende 

Relativ prognosprecision2 KPIF 
Prognosfel två månader framåt vid resp rapport jmf med 
svårigheten/överraskningen (Andersson) 

 Marknadsreaktion (mätt med STINA-swappar) på 

reporäntebesluten 

 

Medelranking KPI/BNP-prognoser 1999-2013 (Andersson). Nu utifrån slutligt BNP-utfall. 
 

 
  

                                                 
2 Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 2 månader framåt fr resp. rapport. (Överraskning = utfall 
minus enkel modellprognos). Grönt om negativt värde, d.v.s. prognosfelet är mindre än överraskningen. Rött om sämre 
än modellen tre ggr i rad. 

-99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13
Median 

rank

FiD 1 1 3 6 4 5 2 1 4 5 3 10 5 5 9 4
HUI 7 9 5 3 3 9 9 8 9 8 10 3 2 8 10 8
KI 1 2 3 8 1 1 4 1 6 10 9 7 3 6 4 4
LO 3 7 5 4 4 4 1 5 9 6 1 8 8 6 5 5
NORDEA 4 6 8 10 4 2 5 1 5 6 8 1 7 8 5 5

RB 9 2 10 1 4 2 7 1 1 2 6 2 1 3 5 2
SEB 7 7 2 1 8 6 3 6 8 3 5 3 8 1 1 5
SHB 6 10 5 6 10 7 7 7 1 1 2 9 10 3 3 6

SN 9 5 1 5 9 10 9 10 6 3 3 5 3 8 2 5
SWED 4 2 9 8 2 8 5 9 1 8 6 5 5 2 5 5

  

Jämförelse av det 
samlade medelfelet i 10 
prognosmakares samtliga 
KPI/BNP prognoser för 
resp år. Diagrammet 
visar placering respektive 
år.  
 
Placering 1-3 = grönt, 4-5 
= gult, 6-10 = rött. 
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Handlingsplaner 
HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budg 

Tankeram för penningpolitiken Första PBG med DIR 7 maj   

Räntor och volymer i den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen 

Arbetet startade i maj, något försenat   

Svensk inflation i en global miljö Fyra delprojekt i stort enligt plan, bl a enkät om 
företagens prissättning 

  

Penningpolitik och makrotillsyn I stort enl plan men vissa förseningar, bl a i 
dokumentation av andra länders erfarenheter 

  

Översyn av den penningpolitiska rapporten Första avstämning med DIR 24 juni   

Obligationsportföljen i kristid Planeras ske under hösten   

Översyn av långsiktiga nivåer för reporäntan Förslag till DIR 2 juni, impl. under hösten   

Modellstöd kring hushållens bostadslån o pp FOE-projekt som planeras presenteras i höst   
 

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a: 
 

 Arbete relaterat till stabilitetsrådet och omorganisationen har tagit mer resurser än planerat. 
 
 

Operativ risk 
Identifiering av inneboende risker och kontrollmekanismer pågår i enlighet med den nya metoden för 
verksamheternas riskanalys. Införandet av databiblioteket och en mer enhetlig standard för programvaror och 
rutiner minskar successivt risker som kan uppstå i samband med manuell hantering.  
 

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader mkr) 

 
 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Utfallet för inflation och inflationsförväntningar analyseras och diskuteras i andra forum, redovisas 
i denna rapport mest för att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen.  

I tidigare preliminära ranking av 10 prognosmakares KPI/BNP-prognoser hamnade Riksbanken på en åttondeplats 
för 2013, men när definitiv BNP publicerades förbättrades resultatet till en delad femteplats tillsammans med tre 
andra prognosmakare. Ett långsiktigt perspektiv ger att Riksbanken har uppnått topp tre-placeringar i 9 av de 15 år 
som mätts på detta sätt, vilket är fler topp-placeringar än någon annan prognosmakare. Prognosförmågan når 
målet mätt med indikatorn prognosprecision för det första tertialet. 
 

Dagslåneräntan har i genomsnitt legat nära reporäntan, den största avvikelsen var 3 punkter. Indikatorn som 
mäter marknadsöverraskningen vid räntebeslut visar att årets räntebeslut hittills har varit förutsedda. 

Forskningsenheten når sina mål på det penningpolitiska området, både beträffande den kvalitetsvägda indikatorn 
för publikationer och i APP:s bedömning av forskningen som effektivt stöd för den penningpolitiska policyanalysen.  

Handlingsplaner: Flertalet prioriterade handlingsplaner beräknas kunna leverera i enlighet med plan. I ett 
delprojekt till ”Svensk inflation i en global miljö” har en enkät med frågor om företagens priser, kostnader och 
marginaler skickats ut till ca 1500 företag. 
 
Resurser: De totala fördelade kostnaderna är på samma nivå som tidigare år och ligger inom ramen för budget 
2014.  

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Penningpolitik 63 65 64 61 64 196 32%
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MÅLOMRÅDE: Finansiell stabilitet 

MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ STATUS / Prognos 

Ett säkert och effektivt 
betalningsväsende (se även 
betalningssystem och 
kontantförsörjning) 

Bankernas finansiella 
motståndskraft och 
bedömning av finansiella 
marknaders funktionssätt 

God 
motståndskraft ..  

God (men behöver bli ännu 
bättre) enl FSR  

.. respektive god 
funktion 

... fungerar efter 
omständigheterna väl. 

Årlig utvärdering av betalnings-
systemets infrastruktur 

Väl fungerande Utvärdas enl nya principer  

God förmåga att identifiera 
(nya) potentiella risker Kvalitativ bedömning av 

analys/övervakning 
Bland de bästa 
(ska formaliseras) 

Ej utvärderat  

God förmåga att analysera/ 
värdera risker 

Ej utvärderat  

Minska identifierade risker  Genomslag rekommendationer (ska formaliseras) Bra enl uppf i FSR  

Forskning av hög kvalitet Vetenskapl. publ, kvalitetsvägt 100 p per forskare 46 för T1  

Effektivt policystöd fr forskn Kvalitetsbedömning  God kvalitet AFS:s bedömning  

God förmåga att hantera 
kriser i det fin. systemet 

Under kris: extern bedömning  God förmåga G/R, IMF, SNS, FKK  

Ej kris: Antal övningar resp. 
övningsresultat 

Minst 1 per år, 
God förmåga 

Planeras under 2014  

Inflytande över finansiell 
regelbildning i Sverige och 
internationellt 

Kvalitativ utvärdering  Mycket bra Se bedömning nedan   

Effektiv kommunikation Medieanalys Genomslag ≥ 40 % 38 för FSR1  

Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Ej utvärderat  

Stort förtroende för RB:s 
stabilitetsanalys och 
krishanteringsförmåga 

Förtroendemätning hos 
viktigare målgrupper 

Hög kunskap 5 av 5 målgrupper 
enligt rapport 2013 

 
Högt förtroende 

 

Indikatorer på inflytande över finansiell regelbildning nationellt och internationellt 
 

Utvärderingen blir med nödvändighet en kvalitativ bedömning. Dessutom tar det normalt lång tid innan effekterna kan 
utläsas. Nedan görs iakttagelser som kan ses som indikatorer på Riksbankens inflytande i prioriterade frågor; 

Internationellt: Under T1 2014 har RB deltagit i flera grupper med fokus på risker inom makrotillsynsområdet, på 
kapitaltäcknings- och likviditetsregleringar och effektivare krishantering för gränsöverskridande finansiella koncerner. 
 Stefan Ingves är ordförande i såväl Baselkommittén som i europeiska systemriskrådets viktigaste undergrupp (ATC).  
 Kerstin af Jochnick representerar RB i Baselkommittén och i en FSB-grupp om gränsöverskridande krishantering.  
 Baserat på krav från FSB, har RB varit drivande i att ta fram ”recovery and resolution plans” samt det MoU som ska 

ligga till grund för samarbetet om en ev. rekonstruktion och avveckling för Nordea. 
 Eftersom Nordea är en globalt systemviktig bank (G-SIB) har Riksbanken deltagit i olika FSB fora för att bl.a. 

diskutera krishantering och bail-in för G-SIBs  
 RB deltar även i ett stort antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå för att förbättra det globala finansiella 

regelverket bl.a. inom likviditetsregleringar och kapitaltäckningsregle,r för banker liksom vad gäller framtagandet av 
nya internationella krav för infrastrukturföretag och dess implementering globalt. På EU nivå har RB aktivt bidragit 
till att ta fram ESRBs rekommendationer kring bl.a. makrotillsynsmandat och makrotillsynsverktyg. 

UnderT1 2014 har RB inte svarat på några EU-konsultationer.  

Nationellt: RB deltar med en sakkunnig och två sekreterare i den statliga utredning (Finanskriskommittén, FKK) som ska 
dra lärdomar av krisen för det svenska finansiella skyddsnätet och makrotillsynsfrågor. RB har också lånat ut en 
medarbetare till FiDep för att bidra till att drafta lagförslagen för att genomföra de nya kapitaltäckningsreglerna m m. RB 
har under T1 2014 svarat på 8 remisser inom stabilitetsområdet. I en viktig remiss välkomnade vi förslaget att öka 
kunskapen om skuldsanering samt förenkla den nuvarande skuldsaneringsprocessen.  

 
 
 
  



 7 [19] 

 

Handlingsplaner 

HANDLINGSPLAN   KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budg 

Utveckling av makrotillsynsanalysen Nytt långsiktigt projekt som startar i höst   

Utveckla ett ramverk för RB:s analys av 
kontracyklisk kapitalbuffert 

Ska avrapporteras innan sommaren   

Analys av hushållens skuldsättning Enligt plan, bl a ekonomisk kommentar och tal   

Extern utvärdering av den löpande analysen Rapport ska vara klar i slutet av juli   

Översynen av stabilitetsområdets processer Har startat enligt plan   

Översyn av tankeramen Har ej startat, måldatum sommaren 2015   

Ny stabilitetsrapport Pågår enligt plan   

Strukturomvandling i det finansiella syst. Rapport planeras till årsskiftet   

Den internationella regleringsagendan Pågår enligt plan   

Massbetalningar – Riksbankens roll Avgränsat till eletroniska betalningar (ej cash)   

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, eller som krävt mer resurser än planerat - bl a: 
 

 Intern omorganisation inom AFS 

 Stabilitetsrådet 
 
 

Operativ risk 
Riskreducerande åtgärder har tidigare genomförts för att förbättra FSR-processen och utveckla styrningen av 
projekt. Införande av databiblioteket och genomförande av internrevisionens rekommendationer för att säkra 
AFS processer minskar succesivt risknivån. 
 

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr) 

 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Indikatorerna för vår förmåga att identifiera/analysera risker kräver en extern utvärdering vilket 
nu pågår och den beräknas vara klar under sommaren. Uppföljningarna i FSR visar på ett bra genomslag för 
Riksbankens rekommendationer. Målet om inflytande över internationell regelbildning bedöms uppnås med god 
marginal, framför allt till följd av Stefan Ingves uppdrag för Baselkommittéen och ESRB och det inflytande det 
medfört på andra nivåer. Genomslaget i media för Riksbankens talespersoner och huvudbudskap var ovanligt lågt i 
samband med årets första FSR, enligt TNS-SIFO’s medieanalys. 

 

Indikatorerna för forskningen på området visar grönt både beträffande publicerade artiklar och för effektivt 
policystöd.  
 

Handlingsplaner: Prioriterade handlingsplaner går i stort enligt plan. Ett mer långsiktigt avdelningsövergripande 
projekt för att utveckla makrotillsynsanalysen startar i höst. Arbetet ska samordnas med översynen av tankeramen 
som i sin tur siktar mot att vara klart vid halvårsskiftet 2015. 
 

Resurser: Den totala fördelade kostnaden för området ligger något över motsvarande period 2013 och i linje med 
budgeten för 2014. Området har under senare år successivt tillförts mer resurser. 

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Finansiell stabilitet 44 44 52 58 61 184 33%
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MÅLOMRÅDE: Betalningssystemet RIX 
 

MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ STATUS / Prognos 

Ett väl fungerande 
betalningssystem 

Tillgänglighet RIX > 99,85 % 99,91 rullande 12 mån 
(99,92 under T1) 

 

Effektivt 
betalningssystem 

Intäkter/Kostnader Kostnadstäckning RIX (+/- 10 %) Intäkt + 15 %   

Benchmark Bland de bästa Ej utvärderat  

Nöjda kunder i 
betalningssystemet 

Andel nöjda 
kunder 

> 80 % (repr. > 70 % av volymen)  94 % nöjda enligt enkät 
2013 

 

 

Tillgänglighet RIX (månadsutfall och mål, %) 
 

 

Handlingsplaner 
 

HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budg 

Nytt IT-stöd för hant. av säkerheter Implementeringsprojektet har startat enligt plan   

En eventuell tredje site Pågår enligt plan   

Ny version RIX Arbetet med implementering har påbörjats   

 

Operativ risk 
Riskanalys pågår i enlighet med den nya metoden för självutvärdering. Under 2014 kommer bl a projektrisker att 
vara prioriterade eftersom två stora projekt (CALM och RIXSIX) implementeras parallellt.  
 

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr) 

 
 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Det långa stoppet i mars 2013 har fallit ur 12-månadersmätningen och tillgängligheten når nu 
målet igen, trots ett kortare SWIFT-relaterat stopp i april 2014. Kostnadstäckningen, se under resurser nedan. 
 

Handlingsplaner: De stora implementeringsprojekten pågår enligt tidplan. I ersättningen av det egenutvecklade 
systemet Colin (för hantering av säkerheter i RIX och PP krediter) har ett standardsystem från Polaris valts. För 
projektet för versionsbyte RIX (RIXSIX) analyseras nu på nytt kostnaderna för projektet inklusive effekterna av 
eventuell ny funktionalitet. Dessutom görs en genomgång av vilka delar som ska kostnadsföras direkt respektive 
vad som eventuellt bör betraktas som en investering. En mer fullständig prognos för projektet presenteras efter 
sommaren. 
 

Resurser: Kostnaderna för RIX ligger hittills på samma nivå som 2013 och har minskat tidigare, bl. a pga. en 
effektivare driftsmiljö med färre servrar. Avgifterna har justerats ned men kostnadstäckningen ligger fortfarande 
över målintervallet +/- 10 %. I prissättningen ska vägas in att versionsbytet RIX ökar kostnaderna och att ett nytt 
system för säkerheter ska belasta kunderna. Kostnadstäckningen ska utvärderas över en treårsperiod och för 
perioden 2011-2013 var resultatet + 11 %.  

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Betalningssystemet RIX 22 22 21 17 18 65 28%
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MÅLOMRÅDE: Kontantförsörjning 
 

MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ STATUS / prognos 

Sedlar och mynt av 
hög kvalitet 

Antal upptäckta falska sedlar (SKL) < 700 st/kvartal 62 st Q1  

Bedömning av kvalitet (hållbarhet)  Bra = Fungerande bet.medel Bra  

Säker och effektiv 
kontantförsörjning 

Andel rätt levererade beställningar 100 % 100  

Bedömning skyddsnivå  Inga angrepp OK  

Bedömd regelefterlevnad i den 
operativa kontanthanteringen 

Inga inc. som skadar anse-
endet eller kostar > 10 tkr 

Inga incidenter  

Scenarioövningar 1 per kontor Avvaktat Broby  

Inlösen ogiltiga/skadade sedlar Hantering max 8 v 12 v T1  

Benchmark  Bland de bästa Ej utvärderat  

Stort förtroende för 
sedlar/mynt resp 
kontantförsörjning 

Förtroendemätningar (växelvis hos 
allmänheten resp hos 
kontanthanteringens aktörer) 

> 75 % högt/ mycket högt Enkät 2012  

 

Antal upptäckta förfalskade sedlar (statistik från SKL), Q1 2002-2014 
 
 

   
 

 
 

Handlingsplaner 
HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budg 

Broby Broby öppnades något försenat men i stort enl VP 2014   

Ny sedel- och myntserie Enligt plan   

Policyanalys, org. och resurs Har startat enligt plan   

Operativ risk 
Riskhantering pågår alltid i den löpande verksamheten, på senare tid har projektrisker fokuserats. Sedelutbytet 
innebär en kraftigt ökad volym inlösenärenden och därmed en ökad risk för att RB utnyttjas för penningtvätt. 
  

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade totala kostnader, mkr)  

 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Volymen inlösenärenden ökar kraftigt efter det att banker inte längre löser in sedlar utan 
folieband. En åtgärdsplan är framtagen för att säkerställa att vi kommer tillbaka till rimliga handläggningstider. 
Övriga indikatorer, som till stor del bygger på självutvärdering visar på ett bra resultat, antalet upptäckta falska 
sedlar är rekordlågt för det första tertialet. 
 

Handlingsplaner: Broby öppnade i stort enligt den reviderade tidplanen i VP 2014 och trimmas nu in för 
kontinuerlig drift. 
 

Resurser: Genomförda benchmarks visar att RB lägger relativt lite personalresurser på området. Den totala 
kostnaden ligger i linje med budget och över tidigare år, till följd av omställningskostnader Broby respektive ökade 
inköp av nya sedlar inför den nya sedelserien.  

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Kontantförsörjn, exkl. sedlar & mynt 30 31 30 31 34 108 31%

Inköp sedlar & mynt 2 4 4 10 37 146 25%
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MÅLOMRÅDE: Kapitalförvaltning 

 

MÅL INDIKATOR MÅLNIVÅ STATUS / prognos 

God beredskap för 
policyuppdragen 

Andel mest omsättningsbara 
tillgångar i EUR och USD 

28-40% EUR och  
42-60% USD 

37 % EUR och 
50 % USD 

 

God riskjusterad 
avkastning 

Sharpekvot lokal valuta 
SRVR > SRpolicy 

-0,13>-0,35  

Sharpekvot SEK 0,04<0,12 ? 

Modifierad duration 2,0 - 6,0 2,8 30 april  

God kontroll i 
kapitalförvaltningen 

Limit- och mandatöverträdelser  3 per år En överträdelse  

Utbetalda ersättningskrav från 
motpart 

 3 händelser 

och/eller  300 tkr  
Inga felkostnader  

Effektiv 
Kapitalförvaltning 

Benchmark 
Bland de bästa 
(lägsta kvartilen) 

Kostnad < snitt, 
strax över lägsta 
kvartilen (McKinsey 

2013, avser utfall 2012) 

 

 
Marknadsvärde och avkastning

3
 tertial 1, 2014 (miljoner kronor)  

 
 

 
 

                                                 
3 Belopp för total avkastning avviker något från aggregerad resultaträkning på sid 3 till följd av att olika 
värderingsmetoder tillämpas 

 

Tillgångar Skulder Netto Räntor Valuta Total

440 444 274 263 166 181 2 318 6 347 8 664

Guld- och valutareserv 398 241 197 134 201 107 2 128 6 238 8 366
Guldreserv 34 004 0 34 004 0 2 578 2 578

Valutareserv 364 237 197 134 167 103 2 128 3 660 5 788

Transaktioner med IMF 32 033 22 688 9 345 3 231 235

Penningpolitiska operationer 0 54 441 -54 441 -123 0 -123
Finjusteringar 0 248 -248 -44 0 -44

Riksbankscertifikat 0 54 193 -54 193 -79 0 -79

Värdepapper i svenska kronor 10 193 0 10 193 296 0 296

EU-växlingar -23 0 -23 14 -123 -109

Avkastning 2014 T1

Guld- och valutareservens totala tillgångsfördelning  
2014-04-30*  

Fördelning Euro 2014-04-30  
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Handlingsplaner 
 

HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budget 

Guldhanteringen Tidigare förslag omarbetas utifrån dir’s synpunkter   

Balansräkningen En balansräkningskommitté föreslås inrättas   

Förbättrad likviditetshantering Ny regel om likviditetsrisk beslutad, diskussion om 
implementering och rapportering pågår 

  

Securities lending Kartläggning av ledning-marknaden och utredning av 
de affärsmässiga förutsättningarna är i sitt slutskede 
och beräknas vara klart till halvårsskiftet 

  

Utveckla repoverksamheten Standardmall fastställd, omförhandling med befintliga 
motparter (och utvärdering av behovet av nya) pågår.  

  

Strategi för framtida systemstöd Kartläggning av behov pågår, PM klar till 30 juni   
 

Större handlingsplaner/aktiviteter utöver plan, bl a: 
 

 Omorganisationen tar mer resurser än planerat. 
 

Operativ risk 
Riskhantering sker löpande, bl a genom anpassningar av systemstöd och genomgångar av avtal, regler, rutiner 
och arbetsbeskrivningar. Riskanalys enligt den nya metoden för självutvärdering pågår. 
 

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr) 

 
 
Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Riksbanken har inget explicit mål för den totala avkastningen, de finansiella tillgångarna förvaltas i 
syfte att säkerställa att banken kan uppfylla sitt lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Avkastningen för guld- 
och valutareserven det första tertialet var positiv, 8,4 mdkr varav ränteavkastning + 2,1 mdkr, 
växelkursförändringar + 3,7 mdkr och ett högre guldpris + 2,6 mdkr.  
 

Resultatet för valutafördelning, modifierad duration, limitöverträdelser och felkostnader når målen. En 
limitöverträdelse inträffade i samband med en repotransaktion. Den riskjusterade avkastningen mätt som 
Sharpekvot når målet i lokal valuta men missar målet i SEK, vilket förklaras av att de valutor som ingår i 
valutareserven men inte i referensportföljen utvecklades sämre än den amerikanska dollarn och euron under 
tolvmånadersperioden. 
 
Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. Utredning och förslag om guldhanteringen har stämts 
av en första gång med direktionen och ett reviderat förslag presenteras innan sommaren.  
 
Resurser: I McKinsey & Co.’s senaste årliga benchmark ligger Riksbankens kostnader under genomsnittet för såväl 
personalkostnader som för IT- och övriga kostnader. Däremot når vi inte riktigt målnivån, som innebär att vi ska 
ligga i den lägsta kvartilen. De totala fördelade kostnaderna ligger i linje med tidigare år och med budget.

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Kapitalförvaltning (inkl impl av PP) 30 30 31 32 31 102 31%
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MÅLOMRÅDE: Statistik 
 

MÅL INDIKATOR MÅL STATUS / prognos  

Garantera en stabil 
och effektiv 
statistikproduktion 
av bra kvalitet 

Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per 
statistikprodukt 

God kvalitet Se nedan  

Benchmark Bland de bästa Fördjupad 
benchmark behövs 

 

 

Kvalitetsbedömning tertial 1 (resultat av APP/STE:s modell för indikatorbedömning, grå fält ej utvärderade) 

Kvalitetsdimension Finans
markn 

Bet.-
balans 

Oms.-
stat. 

FX/ 
räntenot 

SDDS 

Relevans/innehåll      

Noggrannhet   - - - 

Tillförlitlighet inkl stabilitet     - 

Aktualitet      

Punktlighet      

Tillgänglighet och tydlighet      

Samstämmighet och jämförbarhet   - - - 
 

 

Handlingsplaner 
 

HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

Tid Budg 

Svensk värdepappersdatabas, del 2 Förstudie ska avslutas i september   

Detaljerad info för policyanalys Tre delprojekt, bl a förstudie om kreditregister   

Statistiksamarbete med FI Enl. plan. Prop om ny databaslag publicerad   

Ny informationsförsörjningsstrategi Vänteläge, tilltänkt projektledare (Melin) tjänstledig   
 

Operativ risk 
Riskanalys pågår med den nya metoden för självutvärdering. Riskerna har tidigare minskats genom förbättrade 
rutiner och kompetensspridning. 
  

Kostnadsuppföljning per målområde (utfördelade kostnader, mkr) 

 
 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Helhetsbedömningen för tertial 1 är att statistiken når det övergripande kvalitetsmålet. Den 
utkontrakterade statistiken, finansmarknad – och betalningsbalansstatistik, har varit utan anmärkningar. För den 
egenproducerade omsättningsstatistiken på valutamarknaden har det varit fortsatta problem med att få in 
fullständig statistik från en rapportör avseende januari 2014. Likaså har det varit betydande förseningar vid två 
tillfällen i uppläggningen av svensk ekonomisk statistik på Riksbankens hemsida enligt IMF Special Data 
Dissemination Standard (SDDS). 
 

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan, men arbetet med att utveckla en ny 
informationsförsörjningsstrategi är i vänteläge eftersom den tilltänkte projektledaren är tjänstledig. Däremot 
kommer en statistikkommitté att inrättas, som bland annat får i uppdrag att analysera Riksbankens långsiktiga 
informationsförsörjning och lämna förslag till en strategi för området. 
 

Resurser: De totala fördelade kostnaderna underskrider budget efter ett tertial, men ökar ändå enligt plan till följd 
av höjd ambitionsnivå, bl. a genom värdepappersdatabasen.  

Verksamhetsområde 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 2014T1 Budg 2014 %

Statistik 24 20 26 31 33 107 30%
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 BANKGEMENSAMMA MÅLOMRÅDEN 
 

MÅL INDIKATORER MÅL  STATUS / prognos 

 

Kommunikation (se även förtroendeindikatorer under penningpolitik och finansiell stabilitet)  

Högt förtroende 
för Riksbanken 

SOM-institutets undersökning Bland de (5) bästa Delad fyra, se dia  

Medieanalys, genomslag budskap och 
talespersoner 

Genomslag minst 50 % 65 % T1  

Effektiv intern 
kommunikation 

Frågor i medarb.undersökn. om hur 
behovet av info om (1) banken och (2) 
enheten tillgodoses  

> 70 % nöjda (banken) 84 %   

> 80 % (enheten) 90 %   
 

Medarbetare 

Gott 
arbetsklimat 

Andel som känner motivation  68 % 73  

Samarbete inom enheten  3,8 4,1  

Samarbete med andra enheter/avd  3,8 3,7   

Möjlighet till 
egen påverkan… 

på arbetsuppgifter  3,8 3,9  

på arbetstid  3,8 4,0  

Sjukfrånvaro 2-4 % 1,8  

Stressindikator Ingen enhet över benchm. 8 st över 5 % 4  

Diskussionsklimat  4,0 4,2  

Utveckling och förbättring  3,7 3,7  

Könsfördelning chefer totalt, i 
avd.ledningar samt för rådgivare 

Underrepr. kön > 40 % 
Chefer 49/51  

Rådgivare 41/59  

Mångfald  Mångfaldsgrad  rikssnitt Ej utvärderat   

Rätt kompetens 

Snitt antal dgr kompetensutveckling  8 dgr (helår)  5,0 2013  

Andel som lämnat RB för annat jobb 3-7 % (rullande 12 mån) 6,4 %  

Intern rörlighet 5-10 % (rullande 12 mån) 7,9 %  

Genomförda utvecklingssamtal  100 % (grönt fr 90 %) 88 (men 7 % 

nyanst.)  
 

Goda möjligheter att utvecklas i arb.  3,8 3,9  

Antal som studerar på högskolenivå
5
 Minst 2  3,1  

Antal på andra CB eller motsv Minst 4  5,4  

Teknisk assistans  Följer programplan 1,6 mkr T1  

Attraktiv 
arbetsplats 

Företagsbarometern (NEK-studerande) Bland de bästa (topp 3) 1:a, se diagram  

Karriärbarometern  
(analytiker ”young professionals”) 

Bland de bästa (topp 5) 3:a 2013, bland 
national-ekonomer

6
 

 

  

                                                 
4 Den tidigare uppgiften om benchmark (tyvärr siffersatt i VP-dok) var 5 %. Ny uppgift från undersökningsföretaget säger 
att benchmark nu är 14 %. Då skulle antalet enheter över bara vara 2 st. Vad som är en bra stressindikator behöver 
diskuteras vidare. 
5
 Antal årsarbetare exkl FOE 

6 Analytiker ej särredovisade i undersökningen, däremot finns nu gruppen nationalekonomer även i Karriärbarometern.  
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Ledning och styrning 

Gott ledarskap 

Andel chefer som genomgått 
ledarutbildning 

> 95 % 97 
 

Ledarskapsindex  65 79  

God intern styrning och 
kontroll 

Sammanfattad uppföljning av ISK Beslutad nivå 
uppnådd 

RIE bedöm 2013  

Öppna revisionsanmärkningar Max 10 st > 1,5 år 5  

Effektiva interna 
processer 

Fråga i medarbetarundersökningen 
om arbetsorganisation 

 4,0 3,7
7
  

 

IT 

Rätt IT-stöd 

Kundmätning  75% nöjda/mycket 
nöjda 

88 % (2013)  

Uppföljning 
IT-leverans 

Applikationsdrift Inga avvikelser  
(ska operationaliseras) 

Följs upp löpande, 
redovisas fr o m T28 

 

Arbetsplats  

Rätt IT-säkerhet Antal säk.relaterade incidenter Inga Inga 9  

Förenklad IT-miljö Antal egenutvecklade system Högst 25 23  

Effektiv IT-drift Benchmark med europeiska 
centralbanker 

Bättre än snittet i 
kostnadsbenchmark 

Något bättre än 
snittet i senaste 
mätningen

10
 

 

 

Administrativt stöd och service 

Rätt stöd och service 
Andel nöjda användare > 75 % nöjda Ej utvärderat  

Tillgänglighet hos registrator > 90 % inom två dagar 97 % 
 

Rätt stöd för 
dokumenthanteringen 

Användarenkät 
 

Förenklad livstidshant. 
och korrekt dok.hant. 

Utvärderas senare i 
David 

 

Kostnadseffektiv 
service 

Benchmark  Bland de bästa 
11

Prel RB låg andel
 


 

 
 

Miljö 

Minskad miljöpåverkan 

Elförbrukning (kWh/år) Lägre än 2013  - 6 % 
 

Minskat matavfall Lägre än 2013  + 3 %  

Andel medarbetare som 
genomgått miljöutbildning 

Minst 75 % Drygt 60 %  

 

Resurser 

Lägre reala kostnader 
över tiden 

Förvaltningskostnader exkl 
sedlar/mynt och ”övriga 
kostnader” 

< 778 mkr 2014  32 % efter T1  

Antal årsarbetare  330 åa 2015   329 st T1  

 
  

                                                 
7 Genomsnittligt svar på påståendet ”vi har effektiva arbetsrutiner på vår enhet” 
8
 IT-leveransen följs upp regelbundet, men ännu så länge mer manuellt än vad avtalet stipulerar. Därför startar ordinarie 

uppföljning enligt styrkortet T2 2014. 
9 Inga IT-säkerhetsincidenter som haft ”stor påverkan på verksamheten”. Definitionen ska ses över. 
10 Avser kostnader 2012.  
11

 I de resursbenchmarks som genomförts har Riksbanken en relativt låg andel resurser på servicefunktioner, en definitiv 
  utvärdering av graden av kostnadseffektivitet kräver en djupare kostnadsanalys. 
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SOM-institutets förtroendemätning 2013 (publ 2014) 
Andelen med högt förtroende 

Företagsbarometern 2014, NEK-studerandes 10 
högst rankade som ”ideala arbetsgivare” 

Elförbrukning per tertial 2008-2014 (KwH)  

Könsfördelning chefer och rådgivare T1 2014 
 

Intern rörlighet resp andel som slutat (i förh till antal anställda)  

Elförbrukning per tertial 2008-2014 (KwH) 
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Handlingsplaner – Bankgemensamma områden 
 

HANDLINGSPLAN KOMMENTAR Enligt plan? 

tid Budg 

KOMMUNIKATION 

Tydliggöra RB:s roll och agerande Tydliggöra Riksbankens samhällsviktiga roll och agerande Enl plan, viss förskjutning för ”corporate story”   

Öka RB:s närvaro och tillgänglighet I stort enligt plan, bl a Almedalen   

Effektivisera processer Ny organisation, förbättringsarbete pågår   

MEDARBETARE 

Ledar- och rådgivarutveckling Enligt plan med stöd fr nytt externt företag, Gaia   

Effektiva möten Tre utbildningstillfällen planerade till hösten 2014   

Medarbetarskap  Alla avd utom en + fyra enheter har haft workshops   

Traineeprogram FI har dragit sig ur projektet, vänteläge.   

LEDNING OCH STYRNING 

Den moderna CB:s uppgifter och styrning Pågår i stort enligt plan   

Implementera ny org, utveckla ledn.modell Pågår i stort enl plan, avstämning i styrgrupp i juni   

Ny strategisk plan Enligt plan för direktionsbeslut 22 september   

Effektiv avtalsförvaltning Något försenad t f a tidigare förseningar av RITVA   

Stärkt krisberedskap i det centrala bet.syst. Uppbyggnad pågår, tidplan för ikraftträdande oklar   

IT 

Extern IT-drift och support (Ritva) I stort enligt reviderad plan i VP 2014   

Ny IT-vision/IT-strategi Avvaktar rekrytering av ny IT-chef   

ADMINISTRATIVT STÖD OCH SERVICE 

David, system för diarieföring/arkiv Tidigare försenad pga Ritva. Pågår enl rev tidplan   

Förutsättningar för bättre konf.lokaler  Behovsanalys och utredning om lokalisering pågår   

MILJÖ 

Riksbankens miljöarbete  Fortsätter med tidigare inriktning   
 

Operativ risk 
Den risk som riskenheten tidigare bedömt vara mest väsentlig att hantera är risken för att datanätverket slås ut. 
Nya nätverksmiljön på EVRY minskar risken, däremot har andra risker identifierats som kräver åtgärd.  
 

Controllerfunktionens kommentarer 
 

Måluppfyllelse: Allmänhetens förtroende för Riksbanken är fortsatt högt, både enligt SOM-institutets mätning (se 
diagram) och enligt TNS/SIFO:s anseendeindex, där RB:s index är kvar på samma nivå (44 jämfört med ett snitt på 
25 bland 26 st myndigheter). Det goda resultatet från medarbetarundersökningen 2013 dominerar fortfarande 
utvärderingen av arbetsklimat och ledarskap, ingen motsvarande mätning görs 2014. Hantering av identifierade 
utmaningar pågår på olika sätt, dels i avdelningarnas åtgärdsplaner, dels i diskussionerna om en ny strategisk plan, 
men även i ett projekt för ledning/styrning där vissa kommittéer föreslås inrättas för att stärka samarbetet över 
avdelningsgränserna. 
 

Riksbanken placerar sig fortsatt som nr 1 när nationalekonomistuderande väljer ideal arbetsgivare i Universums 
årliga undersökning. Tvåa, med en ökande andel, är fortsatt Google. Intern och extern rörlighet ligger inom 
målintervallen och antalet medarbetare som tillfälligt arbetar på internationella institutioner uppgår till 
motsvarande 5,4 årsarbetare (ett tiotal anställda har i någon omfattning arbetat utomlands den senaste 12-
månadersperioden). 
 

Handlingsplaner: Utvecklingsarbetet går i stort enligt plan. En ny omgång av det gemensamma traineeprogrammet 
med Riksgälden och Finansinspektionen har satts i vänteläge sedan Finansinspektionen dragit sig ur, ett omtag i 
någon form avvaktar till hösten.   
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Budgetuppföljning tertial 1, 2014 
 

 

Utfall             

april      

2013

Utfall      

april          

2014

Budget

2014

Utfall 

%  

Not

Ränta personallån -1 -2 -5 40%

Räntekostnader kontantdepåer 10 10 41 24% 1

Förvaltningsräntenetto 9 8 36 22%

Betalningssystemavgifter -22 -21 -62 34%

Avgiftsintäkter -22 -21 -62 34%

Erhållna utdelningar 0 0 -55 0% 2

Övriga intäkter -2 -1 -30 3% 3

Summa förvaltningsintäkter -15 -14 -111 13%

FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Löner och andra ersättningar 81 79 224 35% 4

Pensionskostnader 19 17 48 35%

Sociala avgifter 30 29 88 33%

Övriga personalkostnader 5 5 16 31%

Personalkostnader 135 130 376 35%

Information, representation 2 2 9 22%

Transport, resor 4 5 17 29%

Konsultuppdrag 11 9 47 19% 5

Övriga externa tjänster 29 29 87 33%

IT-drift 20 35 112 31% 6

Ekonomipris 4 4 13 31%

Kontors- och fastighetsdrift 13 11 38 29%

Övrigt 3 3 7 43% 7

Övriga administrationskostnader 86 98 330 30%

Avskrivningar och nedskrivningar 16 18 72 25% 8

Sedlar 3 36 133 27%

Bruksmynt 7 1 13 8%

Minnesmynt 0 0 0 0%

Sedel- och myntkostnader 10 37 146 25%

Summa förvaltningskostnader 247 283 924 31%

Summa förvaltningskostnader 

exklusive sedlar och mynt 237 246 778 32%

Förvaltningsnetto 232 269 813 33%

Kommentarer till 

budgetuppföljning, april 2014

1 Räntekostnaderna till 
depåägarna understiger 
budgeterade räntekostnader till 
följd av en lägre ränta. 

2 Erhållna utdelningar avser 
utdelning från Riksbankens 
innehav av BIS aktier. Utdelningen 
brukar utbetalas i juni eller juli 
månad. 

3 22 mkr av posten övriga intäkter 
avser avskrivning av minnesmynt 
äldre än tio år. Avskrivningen sker i 
december månad. 

4 Personalkostnaderna ligger över 
linjär budget, vilket huvudsakligen 
beror på kostnad för intjänad 
semester som ännu ej är uttagen. 
När semester tas ut reduceras 
kostnaden.

5 Kostnader för konsultuppdrag 
brukar vara lägre under årets 
första månader. 

6 De ökade externa kostnaderna 
för IT-drift jämfört med 2013 
förklaras av att IT-driften var i egen 
regi under januari-april 2013. 
Sedan maj 2013 är IT-driften 
utkontrakterad. 

7 Utfallet för övriga kostnader är 
högre än linjär budget då bland 
annat kontona föreningsavgifter 
och tidningar/tidskrifter delvis har 
belastats med hela årets kostnader 
och inte fullt ut periodiserats. 

8 Avskrivningarna är lägre bland 
annat tillföljd av framflyttning av 
driftstart av platskontoret i Broby.

Summan av Riksbankens förvaltningskostnader exklusive kostnader för sedlar och mynt ligger efter 

april månad 13 mkr (19) under linjär budget. Personalkostnaderna ligger 5 mkr (5) över linjär budget. 
Övriga administrativa kostnader ligger 12 mkr (22) under linjär budget. Utfallet av periodens 

avskrivningar ligger 6 mkr (2) under linjär budget.
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Budgetutfall per avdelning tertial 1, 2014 (mkr) 

 
 

Årsarbetare per avdelning 

 
 

Uppföljning investeringsplan tertial 1 2014, mkr 

 
 
 

Avdelning/funktion 2012

T1*

2013

T1*

2014

T1

Budg 

2014

% av 

budget

Notering

Fullmäktige 1 1 1 3 25%

Direktionen 7 6 7 21 35% Semesterlöneskuld

STA 23 24 24 73 33%

AVS 87 87 93 299 31%

APP 39 43 44 133 33%

FOE 6 6 6 20 32%

AFM 14 15 13 43 30%

AFS 20 23 26 72 36% Makrotillsynskonf. IMF

ABK (exkl sedlar/mynt) 8 9 11 46 23%

IR 1 2 2 7 30%

Pensioner m m 24 22 20 62 32%

Sedlar och mynt 4 10 37 146 25%

Summa förv.kostnader 234 247 283 924 31%
* Utfallet anpassat ti l l  ny org. ITA, EKF och RIX har förts ti l l  AVS resp ABK. Övr org.förändringar justerade med schablon.

2010 2011 2012 2013 2014 

T1

2014-

2013

Ram 

2015

Dir 6 6 6 6 6 0,0

STA 40 40 43 46 44 -1,3

AVS 106 95 88 69 64 -5,2

APP 58 60 66 66 66 0,0

FOE 13 15 16 17 19 1,9

AFM 34 32 35 32 32 0,1

AFS 51 53 66 65 66 0,5

ABK 27 28 28 30 25 -5,4

IR 5 4 5 5 6 1,0

339 332 354 336 328 -8,3 330

Investeringsobjekt 2014 

T1

Plan 

2014 

Notering

CALM (Nytt Colin) 10,0 Totalt 36 mkr större del tas ev under 2014

Riad, Information om finansiella institut.  0,7 2,4 Totalt 3 mkr

Doris, databiblioteket 2,7 1,0 Tot 2014 ca 3,4 mkr - ny funktionalitet implementeras

David - nytt diarie- och arkivsystem 0,2 5,2 Påbörjad 2012 - totalt 6 mkr

Nytt IT-stöd för stat. över valutareserven 1,6 Totalt 3 mkr

Nytt IRMA, IT Service Mgmt-verktyg. 1,2 Totalt 3 mkr

Övrigt IT-relaterat 1,6

Broby 11,9 3,0 Total 451 mkr, överskrid. 2014 hänförligt till underskrid. 2013

Glaspartier HK 8,0 Blir bara 2 mkr 2014, ny etapp  2015

Investeringar fordon 7,0

Testmiljö säkerhetsanläggning Broby 1,5

Barriärer HK 1,0

Övrigt 0,1 2,1

Summa investeringar 2014 T1 15,7 45,6
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Totala kostnader fördelade per verksamhetsområde tertial 1 2014, mkr

Verksamhetsområde
2010

T1

2011

T1

2012

T1

2013

T1

2014

T1

Budget 

2014
%

Penningpolitik 63 65 64 61 64 196 32%

Finansiell stabilitet 44 44 52 58 61 184 33%

Betalningssystem et RIX 22 22 21 17 18 65 28%

Kontantförsörjn., exkl. sedlar & mynt 30 31 30 31 34 108 31%

Kapitalförvaltning (inkl impl av PP)* 30 30 31 32 31 102 31%

Statistik 24 20 26 31 33 107 30%

Fullmäktige och Ekonomipris m.m 8 7 6 5 5 16 34%

Förv.kostnader exkl sedlar/mynt 221 219 230 237 246 778 32%

Inköp sedlar & mynt 2 4 4 10 37 146 25%

Summa förvaltningskostnader 223 223 234 247 283 924 31%

* Inkluderar både "Monetary policy implem & Asset Mgmt" enligt Comco-modellen

Differenser kan förekomma pga avrundningar

Total kostnadsallokering tertial 1, 2014:

PP
22%

FS
22%

RIX
6%

Kont. inkl 
inköp
25%

Kap.förv
11%

Stat.
11%

FuM och 
Ek.pris

2%


