Nr 3
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
den 9 augusti 2017 kl. 14.00 – 15.30
Närvarande:
Ledamöter
Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt (via telefon)
Rikard Forslid (via telefon)
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl (via telefon)
Nils Öberg (via telefon)
Riksgälden
Anne-Marie Allingmon, §§ 4 och 5
Erik Andersson, §§ 4 och 5
Mårten Bjellerup
Anna Bjurefeldt
Pär Nygren
Göran Robertsson, § 6
Jenny Rolling, §§4 och 5
Annela Yderberg, §§ 4 och 5
Heidi Marks, ST-Riksgälden
Jesper Fagerberg, Riksrevisionen, del av § 4
Protokollförare
Ingela Grönquist
§1
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade
Nils Öberg välkommen som ny ledamot i styrelsen.
§2

Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.
§3

Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 23 maj 2017
genomgicks och lades till handlingarna.
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§4

Kvartalsuppföljning 2 tillika delårsrapport 2017

Jesper Fagerberg informerade om Riksrevisionens granskning av
delårsrapporten för 2017.
Annela Yderberg föredrog förslag till delårsrapport för perioden
1 januari – 30 juni 2017 (bilaga 2 till dagordningen) samt
kompletterade med vissa ändringar som presenterades vid sittande
bord.
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de ändringar som
diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.
§5

Ekonomisk prognos

Annela Yderberg informerade om anslagsprognosen för perioden
2017 – 2021 (bilaga 3 till dagordningen).
Jenny Rolling informerade om kostnaderna för STAL-projektet.
§6

Huvudpunkter i kommande förslag för statsskuldens
förvalting 2018

Göran Robertsson föredrog förslag till inriktning av riktlinjer för
2018 (bilaga 4 till dagordningen).
Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter som ska beaktas i det
fortsatta arbetet med förslaget. Styrelsen önskar textförslag som ska
presenteras på nästa styrelsemöte.
§7
-

Övrigt
Anna Bjurefeldt informerade om internrevisionens granskning av
fakturor från Labcenter i Sverige AB och vad granskningen lett
fram till.
Ingela Grönquist informerade om de ärenden som varit föremål
för prövning i Riksgäldens personalansvarsnämnd och besluten
om åtalsanmälan.
Hans Lindblad informerade om uppkomna frågor rörande ITavdelningen samt frågor med anledning av händelserna rörande
Transportstyrelsen.
Ordförande presenterade förslag avseende mötesdatum för
styrelsen under 2018. Beslut fattas på nästa styrelsemöte.

Vid protokollet

Justeras

augusti 2017

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson

