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Anmälan av  två ”sidouppdrag” för Cecilia Skingsley 

1 Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att Cecilia Skingsleys anmälda medlemskap i ACI Sweden och i 
Sveriges Finansanalytikers förening är förenliga 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.  

3 Överväganden 

Cecilia Skingsley har anmält att hon önskar vara medlem i två föreningar.  

Den ena är ACI Sweden som är en branschorganisation som arbetar med att stödja 
valuta- och räntehandeln i Sverige.   Föreningen har idag ca 380 medlemmar repre-
senterande affärsbanker verksamma i Sverige samt Sveriges riksbank. ACI Sweden har 
som mål att vara ett forum för valuta- och räntehandel, erbjuda utbildning till sina 
medlemmar samt att bygga nätverk inom branschen. Ett medlemskap i ACI Sweden 
kräver att man aktivt arbetar med valuta- eller räntehandel inom en bank eller finan-
siell institution eller åtminstone aktivt arbetar i anslutning till verksamhet relaterad till 
valuta- och räntehandel. Ny medlem ska också godkännas av styrelsen för ACI Swe-
den.  

Den andra föreningen är Sveriges Finansanalytikers Förening ,SFF, som är en förening 
för finansanalytiker som är verksamma med kvalificerad finansiell analys på den 
svenska kapitalmarknaden. Föreningen har idag ca 1100 medlemmar. Ett medlem-

PROTOKOLLSBILAGA C 
Fullmäktiges protokoll 2014-08-22, § 5 



 

 

 
 

    2 [2] 
 

skap i SFF kräver att den sökande har arbetat med kvalificerad analys i minst ett år, 
referenser från två medlemmar och en förbindelse att följa SFF:S etiska riktlinjer.  Ny 
medlem ska också godkännas av styrelsen för SFF. 

Båda medlemskapen kräver godkännande av styrelsen men i övrigt innebär medlem-
skapet egentligen inte någon form av uttryckligt sidouppdrag eftersom det inte är 
fråga om någon funktionärspost. Medlemskapet i ACI Sweden och i SFF kan inte an-
ses innebära att intressekonflikt uppstår mellan dessa medlemskap och uppdraget 
som direktionsledamot.  

 


