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Anmälan av sidouppdrag för Karolina Ekholm 

1 Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Karolina Ekholms anmälda uppdrag är förenligt med hennes 
uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken. 

2 Bakgrund 

Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen ska en ledamot av direktionen genast anmäla till 
fullmäktige om ledamoten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställ-
ningen som ledamot i direktionen i Riksbanken (sidouppdrag). Efter en uppräkning i 
paragrafen av sådana preciserade anställningar och uppdrag följer ett allmänt hållet 
förbud för ledamöter 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. Ledamöter bör dock 
kunna ha uppdrag som inte innebär att intressekonflikt uppstår, till exempel uppdrag 
inom undervisning eller ideell, icke politisk verksamhet.  

Den 8 februari 2008 beslutade fullmäktige, som ett komplement till lagen och förar-
betena, om vissa principer som ska gälla vid bedömningen av lämpligheten av direkt-
ionsledamöternas 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 kommer-
siellt eller företagsledande innehåll inte få förekomma. Vidare ska siduppdrag som 
innebär kapitalförvaltning undvikas.  

3 Överväganden 

Karolina Ekholm har nu anmält att hon blivit tillfrågad om att vara ”CEPR Councellor”, 
vilket innebär att vara bollplank åt ledningen för det policyinriktade forskarnätverket 
Centre for Economic Policy Research (CEPR). Nätverket är inriktat på ekonomisk poli-
tik och penningpolitik. Det är en oberoende icke-vinstdrivande organisation. Nätver-
ket består av ca 800 ”Research Fellows and Affiliates”, är involverat i en mängd forsk-
ningsprojekt, ger ut över 600 publikationer och håller ca 80 möten om året. Riksban-
ken har i flera år gett finansiellt stöd till CEPR för att få ta del av information och få 
möjlighet att delta i fruktbärande vetenskapligt tankeutbyte om ämnen som är vä-
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sentliga för Riksbankens verksamhet.  Nätverket stöds av alla centralbanker inom EU 
och också av ECB och BIS. 

Martin Flodén och Lars E.O. Svensson har tidigare till fullmäktige anmält att de ville 
ha kvar sitt sidouppdrag som ”Research Fellow” vid CEPR när de började som direkt-
ionsledamöter i Riksbanken och fullmäktige hade inte något att invända mot det.   

Karolina Ekholms begäran att nu få vara ” Research Councellor” vid CEPR innebär lite 
mera. Hon ska vara bollplank åt ledningen vid CEPR och ge råd om olika initiativ som 
övervägs, vanligtvis genom mejlkorrespondens. Enligt hennes bedömning kan upp-
draget att ge råd till ledningen för CEPR ge möjligheter att påverka hur forskning i 
nationalekonomi kan göras relevant för beslutsfattande inom det penningpolitiska 
området.  

Enligt fullmäktiges principer från 2008 bör sidouppdrag i princip vara relaterade till 
exempel forskning och utbildning och vara av ideell art.  

Uppdraget som ”Research Counsellor” kan inte anses vara ett sådant uppdrag som 
innebär att intressekonflikt uppstår mellan detta uppdrag och uppdraget som direkt-
ionsledamot. I enlighet med riktlinjerna ska uppdraget utföras i personlig kapacitet 
och inte såsom företrädare för Riksbanken. 
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