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Aktivitet kostnader  
– bedömning maj 2016 

varav merkostnad varav 2015 varav 2016 varav 2017 varav 2018 Anm. 

APP/FOE        
Jubileumsbok inkl. 
lanseringskonferens 

2 900 000 kr 2 550 000 kr  825 000 kr 1 475 000 kr 600 000 kr 
 
 Workshop 2017 ersätter 2017 års 

forskningskonferens 
STA/DIR samordning – i samarbete med APP AFS AVS/HR …      
Jubileumsdag 
 fm ”CEBA”-konferens 
 em jubileumskonferens 
 kväll jubileumsmiddag 

Diskussioner pågår med riks-
dagen om kostnadsfördelning 
för jubileumsdagen. Mycket 
preliminärt blir kostnaden för 
Riksbanken: 

1 725 000 kr 
(150 000 Riksbankens kost-
nader för konferenserna samt 
ca 75 % av den uppskattade 
kostnaden på 2 100 000 för 
middagen) 

Diskussioner pågår med riks-
dagen om kostnadsfördelning 
för jubileumsdagen. Mycket 
preliminärt blir kostnaden för 
Riksbanken: 

1 475 000 kr 
(50 000 Riksbankens mer-
kostnader för konferenserna 
samt ca 75 % av den upp-
skattade kostnaden för 
middagen minus de 150 000 
som var budgeten för 
personalfesten 2014) 

   Diskussioner pågår 
med riksdagen om 
kostnadsfördelning 
för jubileumsdagen. 
Mycket preliminärt 
blir kostnaden för 
Riksbanken: 

1 725 000 kr 

 Synnergieffekter av att förlägga båda 
konferenserna samt jubileumsmiddag till samma 
dag. 

 Kostnaderna beroende av de diskussioner som 
förs med riksdagen, preliminärt står riksdagen för 
huvuddelen av kostnaderna för konferenserna 
samt del av kostnaden för middagen. 

STA/KOM        
Kommunikationspaket 
 “Jubileumsturné” 
 Ambulerande 

jubileumsutställning 
 Öppet hus på Riksbanken/ 

riksdagen 
 Digital skrift 
 Tema på webben 
 Film: En programserie med fokus 

på pengar och en stark och säker 
ekonomi 

 Redaktionellt samarbete 
Utöver ovanstående planeras följande 
aktiviteter som ingår i ordinarie 
verksamhet och budget men som får 
jubileumstouch under 2018: 
 Jubileumsseminarier 
 Kunskapande seminarium med 

riksdagen 

 
1 050 000 kr 
1 000 000 kr 

 
100 000 kr 

 
470 000 kr 

50 000 kr 
600 000 kr 

 
 

200 000 kr 

 
1 050 000 kr 
1 000 000 kr 

 
100 000 kr 

 
470 000 kr 

50 000 kr 
600 000 kr 

 
 

200 000 kr 

  
 
 
 
 
 

120 000 kr 

 
 

1 000 000 kr 
 
 
 

350 000 kr 
50 000 kr 

600 000 kr 

 
1 050 000 kr 

 
 

100 000 kr 
 
 
 
 
 
 

200 000 kr 

 Delprojektet samarbetar med JKL, Mynt-
kabinettet, Nobelstiftelsen, Kulturhuset med 
flera. 

 Produktion och detaljplanering pågår för 
delaktiviteter, flexibilitet viktig för att kunna 
möta ändrade förutsättningar och anpassa 
aktiviteterna till dagsläget 2018. 

ABK/EKF        
 Riksbankens sedelhistoria 
Trycksak med sedelinnehåll som 
kan användas som gåva vid 
officiella sammanhang 

 
208 000 kr 

 
208 000 kr 

   
208 000 kr 

  Beräknat på 3 000 ex  
 Innehålla ordinarie 20-kronorssedel 
 Föreslås tas fram i samverkan med fullmäktige. 

STA        
Projektgemensamma kostnader 
 Externa idégivare – avslutad  
 Konsultkostnader m.m. 

 
65 000 kr 

1 500 000 kr 

 
65 000 kr 

1 500 000 kr 

 
20 000 kr 
60 000 kr 

 
45 000 kr 

200 000 kr 

 
 

500 000 kr 

 
 

740 000 kr 

 Kostnaderna för konsult kan variera beroende av 
total intern insats 

        SUMMA: 9 868 000 kr 9 268 000 kr 80 000 kr 1 190 000 kr 4 183 000 kr 4 415 000 kr 
 

 

        
 

  

 


