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Direktionsledamöters utövande av tjänst

Syfte
Översiktligt granska direktionsledamöters utövande av tjänst 
enligt den granskningsmodell som riksbanksfullmäktige fastställde 
i november 1999.

Granskade ledamöter
• Kerstin af Jochnick
• Per Jansson

Avgränsning
• Särskilda protokoll har ej ingått i granskning då de bedömts 

behandla ärenden utanför granskningsområdet.
• Anmälda värdepappersinnehav har ej granskats men däremot 

rutinerna kring att anmälan görs.
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Revisionsfunktionens referensram

• Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
• Arbetsordning
• Instruktion för Sveriges riksbank
• Policy för kommunikation
• Etiska regler
• Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter
• Regler för tjänsteresor
• Regler för representation
• Förtydligande av representationsregler
• Regel mobiltelefoni i Riksbanken
• Beslutsunderlag anställningsvillkor och sidouppdrag
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• Granskning/stickprov
• Efterlevnad anställnings-

villkor/lönebesked

• Pensionsförsäkringar

• Reseräkningar och kontokort

• Tidningar och telefon

• Representation

• Attestordning

• Gåvor

• Anmälan värdepapper (RL 4:4)

• Bisysslor

• Efterlevnad 
kommunikationspolicy

• Genomgång direktions- och 
fullmäktigeprotokoll

• Inkl. bilagor på övergripande nivå

• Intervjuer och avstämningar
• Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

• Vice riksbankschef per Jansson

• Stabschef

• Kommunikationschef

• Fullmäktiges jurist

• Chef ekonomienheten

• Medarbetare ekonomienheten

• Complianceansvarig

• Fullmäktiges sekreterare

Metod
Granskning enlig fastställd modell avseende perioden januari–juni 2016.



Iakttagelse:
Brister i efterlevnad av attestregelverk
Risk: Låg

Revisionen kan konstatera att det finns ett väl utbyggt attestregelverk. Regelverket 
har förändrats under 2015 med syfte att möjliggöra för stabschefen att ensam 
attestera förvaltningsutgifter som någon i direktionen beslutar om, om utgiften 
understiger 1000 kr. Vid förvaltningsutgifter överstigande 1000 kr ska attest ske 
genom stabschef och direktionsledamot i förening.

Avseende stickprov på Kerstin af Jochnicks redovisade förvaltningsutgifter är 
samtliga redovisade stickprov attesterade av stabschefen och ledamot i 
direktionen i förening, i enlighet med gällande regelverk.

Avseende stickprov på Per Janssons redovisade förvaltningsutgifter är samtliga 
redovisade stickprov endast attesterade av en ledamot i direktionen, Kerstin af 
Jochnick.

Revisionen kan därför konstatera att det beslutade attestregelverket (Riksbankens 
regler om attestering av förvaltningsutgifter, beslutade 2015-05-08) ej efterlevs 
avseende Per Janssons redovisade förvaltningsutgifter.

Revisionen kan vidare konstatera att ekonomienhetens kontroll av attesterna ej 
har skett i enlighet med detta regelverk.
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Sammanfattande bedömning

Revisionen bedömer utifrån granskningen att det inte föreligger 
några väsentliga brister avseende direktionsledamöternas 
utövande av tjänst.

Revisionen kan konstatera att en (1) iakttagelse har identifierats 
avseende brister i efterlevnad av attestregelverket.

Vår bedömning är dock att risken förknippad med iakttagelsen är 
låg men att det finns utrymme för förbättringar avseende 
efterlevnaden av regelverket.
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