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Ändringar i Riksbankens instruktion med anledning av 
inrättande av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
Direktionen 

- Inrättar en ny funktion inom riskenheten som ska vara dataskyddsombud, samt
- fastställer förslaget till ändringar i instruktionen enligt bilaga med ikraftträdande

den 9 maj 2018.

1. Bakgrund

Dataförordningens krav på ett dataskyddsombud 
Enligt den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 måste alla 
myndigheter utse ett dataskyddsombud vars kontaktuppgifter ska anmälas till 
Datainspektionen på deras webbplats.  

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in 
information om hur organisationen behandlar personuppgifter, följa upp att 
organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, informera och ge råd 
inom organisationen, vara kontaktperson för Datainspektionen och samarbeta med 
inspektionen samt vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 
organisationen. 

Dataskyddsombudet ska arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av 
andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra 
arbetsuppgifter som är oförenliga med rollen som dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska också rapportera direkt till organisationens högsta 
förvaltningsnivå, det vill säga direktionen i Riksbankens fall. 
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Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige, det 
vill säga Riksbanken. 
Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter 
som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet. Enligt 
Datainspektionen är det är viktigt att ett dataskyddsombud bland annat har djupgående 
kunskap om dataskyddsförordningen, kunskap om IT-system, datasäkerhet och 
dataskyddsbehov och förståelse av hur personuppgifter behandlas i organisationen och 
vetskap om organisationens informationsteknik och IT-säkerhet. Det är också möjligt att 
skapa en organisation kring dataskyddsombudet med olika kompetenser på 
dataskyddsområdet. 

2. Överväganden  
Inrättande av dataskyddsombud 

Det föreslås att en person anställs på heltid, åtminstone inledningsvis, då nya rutiner 
kommer behöva etableras och utvecklas allt eftersom innebörden av regelverket blir 
mer tydligt. Vidare behöver en organisation skapas kring dataskyddsombudet med 
representanter från varje avdelning. Dataskyddsombudet kommer behöva ha ett nära 
samarbete med olika stödfunktioner i Riksbanken, t ex diariet för att hantera 
förfrågningar om registerutdrag, arkivarien för gallring och IT för att rapportera 
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen.  Rollen som dataskyddsombud behöver 
samordnas med andra funktioner som informationssäkerhetschef, IT-säkerhetsansvarig 
och funktionen som Chief Data Officer som också planeras inrättas i Riksbanken. En 
viktig uppgift för dataskyddsombudet blir därför att inledningsvis definiera och 
implementera sin roll i Riksbankens organisation för informationshantering. 

Det föreslås att dataskyddsombudet placeras på riskenheten på stabsavdelningen och 
det blir därför också riskchefen som enligt instruktionen ska utse dataskyddsombudet. 
Stabsavdelningen har en samordnande roll och dataskyddsombudet ska ha en 
oberoende ställning i förhållande till verksamheten och rapportera till högsta ledningen. 
Uppgifterna för dataskyddsombudet liknar också delvis de som ligger inom 
compliance/risk och riskenheten bedöms därför vara en lämplig placering.  

Ändring av instruktionen 

Ett inrättande av ett dataskyddsombud innebär att Riksbankens instruktion också 
behöver ändras. Det föreslås att det införs en ny paragraf, 20 a §, som förklarar i stort 
vad dataskyddsombudet har för ansvarsområde. Dataskyddsombudet ska leda arbetet 
med dataskyddsfrågor och ska likställas med compliancechefen vad gäller rätten att 
överlämna ett ärende till direktionen som rör dennes ansvarsområde och också vad 
gäller till exempel uppföljning, förslag till interna regler inom dennes ansvarsområde, 
rapportering till riskchefen och direktionen samt årligen upprätta en dataskyddsplan till 
direktionen för beslut. Dataskyddsombudet ska också samarbeta med Datainspektionen 
och fungera som dess kontaktpunkt. 

Ändringarna i instruktionen föreslås träda i kraft den 9 maj 2018. 

 

 


	Ändringar i Riksbankens instruktion med anledning av inrättande av dataskyddsombud
	Förslag till beslut
	1. Bakgrund
	Dataförordningens krav på ett dataskyddsombud

	Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige, det vill säga Riksbanken.
	2. Överväganden




