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Anmälningsskyldighet av finansiella instrument och placeringsregler 
för dessa för ledamöter i riksbanksfullmäktige och i Riksbankens di-
rektion 

1 Förslag till fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att vad som anges i Riksbankens etiska regler om skyldighet att 
anmäla innehav av finansiella instrument för anmälningsskyldiga i Riksbanken och 
om placeringsregler för dessa (se bilaga) också ska gälla för samtliga ledamöter i 
riksbanksfullmäktige (inklusive suppleanterna för dessa) och för ledamöterna i Riks-
bankens direktion. 

2 Bakgrund 

Enligt 9 kap. 5 § riksbankslagen ska ledamöter i fullmäktige (utom ordföranden och 
vice ordföranden) samt sådana anställda och uppdragstagare hos Riksbanken som 
Riksbanken bestämmer skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument till 
Riksbanken. Ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter i direktionen ska 
enligt 4 kap. 1 § riksbankslagen i stället anmäla sitt innehav och ändringar i detta till 
riksdagen. 

Fullmäktige beslöt den 22 september 2004 att samma placeringsrekommendationer 
som gällde för anmälningsskyldiga i Riksbanken enligt direktionens beslut den 28 
april 2004  också skulle gälla för samtliga ledamöter i fullmäktige och för ledamöter-
na i direktionen.  

Den 29 januari 2014 beslöt direktionen att anta nya etiska regler där bland annat 
vissa förändringar har skett beträffande de anställdas anmälningsskyldighet av finan-
siella instrument. Man har velat göra en anpassning till marknadsstandard. Ett förtyd-
ligande har också gjorts genom att ändra de tidigare placeringsrekommendationerna 
där det stod ”bör inte” till placeringsregler där det uttryckligen står ”ska inte”.    

3 Överväganden 

Eftersom direktionen beslutat att göra vissa förändringar vad gäller de anställdas 
anmälningsskyldighet av finansiella instrument finns det skäl att fullmäktige också 
fattar ett nytt beslut vad gäller denna.  

PROTOKOLLSBILAGA D 
Fullmäktiges protokoll 2014-03-21, § 6 

 1 [2] 
 



 

 

 
 

För att reglerna ska bli desamma som för de anmälningsskyldiga i Riksbanken före-
slås att fullmäktige beslutar att det som anges i bilagan till detta beslutsunderlag, 
som är identiskt med avsnitt 3 i de etiska reglerna, också ska gälla för ledamöterna 
och suppleanterna i riksbanksfullmäktige samt för ledamöterna i Riksbankens direkt-
ion. Undantaget är dock avsnittet På vilket sätt ska anmälan ske? då direktionens 
ledamöter samt fullmäktiges ordförande och vice ordförande ska anmäla till riksda-
gen och övriga ledamöter och suppleanter i fullmäktige ska göra anmälan till Riks-
banken i särskild ordning.    
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