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Ändring i Riksbankens arbetsordning 

1 Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordningen enligt bilaga 1 som ska 
träda i kraft den 1 mars 2014. 

2 Bakgrund 

Direktionen beslutade under 2012 att genomföra en genomlysning av organisationen 
för att kunna bedöma om några förändringar av den nuvarande organisationen skulle 
kunna vara lämpliga. Vid direktionens sammanträde den 6 februari 2014 beslutade 
direktionen om vissa ändringar i Riksbankens instruktion enligt bilaga 2. 

Vidare beslutade direktionen att lämna förslaget till arbetsordning till fullmäktige för 
fastställande. 

3 Överväganden 

Det kan konstateras att de av direktionen beslutade organisationsförändringarna står 
i överensstämmelse med gällande lagstiftning. 

I 10 § tydliggörs att riksbankschefen leder och övervakar den dagliga såväl som den 
långsiktiga verksamheten i banken. 

Eftersom det är fullmäktige som ska besluta i 12 § arbetsordningen om vilka 
avdelningar som ska finnas i Riksbanken och namnen på dessa föreslås följande 
namnändringar. Namnen avdelningen för kapitalförvaltning, administrativa 
avdelningen och IT-avdelningen tas bort. Istället införs tre nya avdelningar, 
avdelningen för betalningssystem och kontanter, avdelningen för marknader och 
avdelningen för verksamhetssupport.  

Även om 18 § om personalansvarsnämnden inte har med organisationsöversynen att 
göra finns det skäl att nu ändra också i den. Enligt personalföreträdarförordningen 
ska för varje myndighet utses två personalföreträdare i personalansvarsnämnden och 
bara om det finns särskilda skäl tre. Eftersom det inte finns några särskilda skäl att 
Riksbanken ska ha tre personalföreträdare föreslås här en ändring till två. 

4 Ikraftträdande 

Ändringarna i arbetsordningen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014. 
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Fullmäktiges protokoll 2014-02-07, § 5 
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