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Rekryteringar i samband med beslut om ny organisation 

1 Förslag till direktionens beslut 

Direktionen ger personalchefen i uppdrag att påbörja en rekryteringsprocess för två 
avdelningschefstjänster för avdelningen för betalningssystem och kontanter (ABK) 
och avdelningen för marknader (AFM) enligt denna promemoria. Uppdraget gäller 
under förutsättning att fullmäktige beslutar att ändra arbetsordningen enligt bilaga 1. 

2 Bakgrund 

Direktionen har föreslagit att fullmäktige ska besluta1 om förändringar av 
organisationen med verkan från och med den 1 mars 2014, som innebär att tre nya 
avdelningar, avdelningen för marknader (AFM), avdelningen för betalningssystem och 
kontanter (ABK) och avdelningen för verksamhetssupport (AVS) bildas. Samtidigt 
upphör enligt förslaget IT-avdelningen (ITA), administrativa avdelningen (ADM) och 
avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) i sina nuvarande former. Direktionen har 
beslutat om förändringarna mer i detalj i instruktionen. Direktionens beslut gäller 
under förutsättning att fullmäktige antar direktionens förslag till ändringar i 
arbetsordningen. 

Det är direktionen som fattar beslut om avdelningschefer. Därför kommer beslutet att 
inrätta tre nya avdelningar att innebära att direktionen också ska fatta beslut om 
avdelningschefer för de nya avdelningarna.  

3 Överväganden  

Avdelningen för betalningssystem och kontanter blir en helt ny avdelning som initialt 
resurssätts med tjänster från tre av dagens olika avdelningar. Den nya avdelningen 
står inför en hel del utmaningar, bland annat beroende på strukturella förändringar i 
samhällets betalningsmönster. Mot denna bakgrund är det motiverat att tjänsten som 
chef för ABK utannonseras externt, vilket dock inte ska betraktas som att direktionen 
utesluter att det finns goda interna kandidater. 

Avdelningen för marknader blir också en ny avdelning initialt resurssatt med tjänster 
från tre av dagens olika avdelningar. Detta är ett steg mot att skapa en 
marknadsavdelning liknande de som finns på många andra centralbanker, med 
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ansvar för kapitalförvaltning, implementering av penningpolitiken och sådan löpande 
bevakning av utvecklingen på de finansiella marknaderna som behövs både för 
kapitalförvaltningen och för policyarbetet med penningpolitik och finansiell stabilitet. 
Härigenom skapas förutsättningar för att utveckla en avdelning med större fokus på 
marknadsaktiviteter och finansiell analys än vad Riksbanken har idag. Mot denna 
bakgrund är det motiverat att även tjänsten som chef för AFM utannonseras externt. 
Inte heller i detta fall ska detta betraktas som att direktionen utesluter att det finns 
goda interna kandidater. 

Den tredje nya avdelningen, för verksamhetssupport, bildas genom en 
sammanslagning av ADM och ITA. I detta fall medför beslutet om en ny organisation 
relativt mindre förändringar; här är det istället utkontrakteringen av delar av IT-
verksamheten som innebär utmaningar, t.ex. med att ta fram en ny IT-strategi. 
Direktionen föreslås besluta om tillsättning av chef för avdelning för 
verksamhetssupport i ett särskilt beslut efter att fullmäktige har beslutat om 
nödvändiga ändringar av arbetsordningen.  

De nya avdelningarna ska enligt den nu beslutade instruktionen2 börja gälla från 1 
mars under förutsättning att fullmäktige beslutar om nödvändiga ändringar i 
arbetsordningen. Rekryteringprocesserna kan komma att ta längre tid.  Därför 
kommer sannolikt direktionen att behöva tillsätta tillförordnade avdelningschefer för 
ABK och AFM från 1 mars 2014 genom särskilda beslut.  

Personalchefen får i uppdrag att driva rekryteringsprocessen och informera 
direktionen underhand. Direktionen fattar sedan beslut om nya chefer.  
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