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Ändringar i Riksbankens instruktion med bilagor 

Förslag till direktionens beslut 
Direktionen fastställer ändringar i Instruktionen för Sveriges riksbank (instruktionen) 
med dess bilagor enligt med förslaget i bilaga 1 med ikraftträdande den 1 november 
2020. 

Ärendet 
Riksbankens arbetsordning och instruktion är normalt föremål för en årlig översyn. Den 
senaste lydelsen av arbetsordningen trädde i kraft den 1 mars 2018 och den senaste 
lydelse av instruktionen med bilagor trädde i kraft den 1 januari 2020. Efter den översyn 
som har genomförts under våren och sommaren 2020 föreslås ändringar ske endast i 
instruktionen. 

Överväganden 

Övergripande om de ändringar som föreslås 
De viktigaste ändringarna som föreslås är i stora drag följande. 

• Ändringar beträffande vem som beslutar om Riksbankens styrdokument. Dessa
ändringar syftar framför allt till att förtydliga stabschefens beslutanderätt och är
i övrigt i huvudsak redaktionella.

• Ändringar som syftar till att förtydliga riskchefens ansvarsområde. Som ett led i
detta föreslås bland annat att titlarna compliancechef och
informationssäkerhetschef avskaffas. Det ska inte heller längre finnas någon
särskild complianceplan eller dataskyddsplan utan dessa planer ska integreras
med riskenhetens årsplan. Ytterligare information om bakgrunden till dessa
ändringar finns i PM – Motivering till förändringar avseende riskenheten i
instruktionen.

• Ändringar för att förtydliga chefsjuristens ansvarsområde i syfte att värna
kvaliteten och effektiviteten i det juridiska arbetet inom Riksbanken.

Protokollsbilaga B 1 
Direktionens protokoll 2020-10-07 § 4
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• Jämfört med instruktionens lydelse från 2019 utgår 20, 20a, 21 och 29 §§. Det 
innebär en viss omnumrering av instruktionen. 

De ändringar som föreslås behandlas i det följande. 

1 och 2 §§ 
Ändringarna i paragraferna är redaktionella. 

3 § 
I paragrafen föreslås att den mening som hänvisar till att samtliga policyer finns i bilaga 
2 stryks. En motsvarande bestämmelse tas i stället in i 4 §. Övriga ändringar är 
redaktionella. 

4 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en policy, en regel eller en rutinbeskrivning 
beslutas. De ändringar som föreslås har samband med de ändringar som föreslås i 6 § 
beträffande direktionens beslut. Dessutom förändras stabschefens ansvarsområde.  

Utgångspunkten är att direktionen fattar beslut dels om alla policyer, dels om regler som 
rör frågor som är principiellt viktiga för Riksbanken eller som rör den övergripande 
styrningen och inriktningen av bankens verksamhet. Dit hör regler som kan betraktas 
sådana principiellt viktiga ställningstaganden som anges i 6 § och andra regler som 
behandlar den övergripande styrningen av Riksbankens verksamhet, t.ex. Riksbankens 
finansiella ställning. Även regler som har betydelse för förtroendet för Riksbanken, 
såsom exempelvis de etiska reglerna hör dit. Avsikten är inte att förslaget ska innebära 
någon ändring av gällande ordning såvitt avser vilka av de befintliga reglerna som ska 
beslutas av direktionen och vilka som ska beslutas av andra chefer på Riksbanken. 

En förteckning över de policyer och regler som i dagsläget har beslutats av direktionen 
finns i bilagorna 2 och 3. Dessa policyer och regler får bara ändras eller upphävas efter 
beslut av direktionen. Av 14 § följer att en avdelningschef, efter samråd med 
riksbankschefen, får överlämna en regel eller en rutinbeskrivning till direktionen för 
beslut. Om så sker fattas alla beslut om regeln eller rutinbeskrivningen därefter av 
direktionen. 

Andra regler beslutas av en avdelningschef eller av chefsjuristen eller riskchefen med 
utgångspunkt från deras ansvarsområden enligt denna instruktion. Detsamma gäller för 
rutinbeskrivningar. Detta överensstämmer med de principer som gäller i dag. Förslaget 
innebär dock att kretsen beslutsfattare utvidgas med chefsjuristen eftersom även hen 
föreslås få besluta om regler och rutinbeskrivningar enligt 18 §. 

Stabschefen ska dock enligt förslaget alltid fatta beslut om sådana regler och 
rutinbeskrivningar som rör styrningen och inriktningen av Riksbankens verksamhet om 
styrdokumentet inte ska beslutas av direktionen. Dessa styrdokument faller redan i dag i 
stor utsträckning under stabschefens ansvarsområde. Stabschefen ska också besluta om 
sådana regler och rutinbeskrivningar som berör flera avdelningar om enighet mellan 
avdelningscheferna om styrdokumentets utformning inte kan uppnås inom skälig tid. 
Detta förslag innebär en ändring av den nuvarande instruktionen enligt vilken 
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stabschefen ska besluta om en regel eller rutinbeskrivning som annat än i obetydlig 
omfattning avser flera avdelningar och i vissa fall vid oenighet mellan avdelningarna. 
Ändringen är motiverad av att stabschefen annars måste fatta beslut om en stor mängd 
regler som visserligen rör hela banken men som ligger långt ifrån sådana frågor som 
stabschefen normalt hanterar. 

Direktionen får besluta att en regel eller en rutinbeskrivning ska beslutas av någon 
annan tjänsteman än vad som följer av denna instruktion. Om en sådan regel berör flera 
avdelningar och enighet mellan avdelningscheferna om styrdokumentets utformning 
inte kan uppnås inom skälig tid ska dokumentet beslutas av stabschefen, se ovan om 
stabschefens beslut om regler och rutinbeskrivningar. 

5 § 
Enligt 9 kap. 1 a § andra stycket riksbankslagen ska direktionen säkerställa att det vid 
Riksbanken finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. 
En erinran om detta finns i Arbetsordningen för Sveriges riksbank (8 §). Den ändring som 
föreslås i instruktionen syftar till att reflektera detta ansvar. 

6 § 
I paragrafen föreslås, förutom redaktionella ändringar, fyra typer ändringar. Den ena 
handlar om direktionens beslut om policyer och regler samt om konsultationssvar. Den 
andra av avser beslut inom ansvarsområdena finansiell stabilitet och betalningar. Den 
tredje ändringen innebär att de tre olika planer som i dag finns inom riskenhetens 
område – årsplan, complianceplan och dataskyddsplan – integreras i en enda plan som 
kallas för årsplan. Den fjärde avser direktionens skyldighet att i årsredovisningen lämna 
en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen vid Riksbanken är 
betryggande. 

Beslut om policyer och regler samt konsultationssvar 
Av 4 § följer att direktionen ska besluta om alla policyer. Det bedöms därför vara 
överflödigt att ange vissa policyer, exempelvis såsom är fallet i dag beträffande 
investeringspolicyn.1 Omnämnandet av den policyn stryks därför. Att direktionen ska 
fatta beslut om policyer följer av 4 § och bilaga 2. Förslaget innebär därför inte någon 
ändring i sak.  

I 4 § i dess nuvarande lydelse framgår att direktionen ska fatta beslut om de regler som 
räknas upp i 6 §. Den uppräkning som i dag finns i 6 § är dock inte uttömmande. I linje 
med den ändring som föreslås i föregående stycke beträffande policyer bör 
uppräkningen av ett antal regler i denna 6 § utgå. Att direktionen ska fatta beslut om 
dessa regler följer av 4 § och bilaga 3. Förslaget innebär därför inte någon ändring i sak. 

Av instruktionen i dess nuvarande lydelse framgår att direktionen beslutar om 
principiellt viktiga remissyttranden. Nu föreslås att det klargörs att direktionen även 
beslutar om principiellt viktiga konsultationssvar. 

                                                           
1 Från och med den 1 januari 2020 utgör investeringspolicyn en del av Finansiell risk- och investeringspolicy. 
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Finansiell stabilitet och betalningsfrågor 
I paragrafen föreslås ett förtydligande av vilka betalningsfrågor som ska beslutas av 
direktionen. Härutöver har ordet ”betalningsväsendet” ersatts med ”det finansiella 
systemet". Det finansiella systemet består av banker och andra finansiella företag, 
finansiella marknader, finansiell infrastruktur och finansiella regelverk.2 Syftet med 
denna förändring av terminologin är att, så långt det går, förtydliga gränsdragningen 
mellan de beslut som rör finansiell stabilitet och bereds av avdelningen för finansiell 
stabilitet (AFS) och vilka beslut som rör betalningar och som bereds av avdelningen för 
betalningar (AFB).  

Ändringarna innebär inte någon ändring i sak jämfört med hur verksamheten bedrivs i 
dag av Riksbanken. 

En årsplan 
Enligt paragrafens nuvarande lydelse ska direktionen besluta om riskenhetens årsplan, en 
complianceplan och en dataskyddsplan. Det föreslås nu att complianceplanen och 
dataskyddsplanen utgår som individuella planer. I stället ska direktionen besluta om en 
för riskenheten gemensam årsplan. Complianceplanen och dataskyddsplanen kommer 
dock inte att utgå, utan planerna för riskenhetens arbete inom funktionerna 
regelefterlevnad och dataskydd ska framgå av riskenhetens gemensamma årsplan. 
Årsplanen ska även innehålla en del avseende Riksbankens arbete med 
informationssäkerhet. Att dataskyddsplanen ingår i riskenhetens årsplan syftar inte till att 
begränsa det oberoende som dataskyddsombudet ska ha enligt dataskyddsförordningen.3 
Förslaget bedöms ge direktionen som beslutsfattare en tydligare bild av verksamheten 
och därmed göra det lättare att avgöra vilka riskanalyser som behövs och vilka resurser 
som ska avsättas för detta. Det förbättrar också möjligheterna för riskchefen att leda och 
fördela arbetet inom enheten. 

Det bör noteras att den nuvarande dataskyddsplanen till största delen innehåller 
aktiviteter som första linjen bör genomföra för att säkerställa att dataskyddsreglerna 
efterlevs. Dessa aktiviteter bör ingå i första linjens verksamhetsplanering. Om 
dataskyddsombudet identifierar brister bör dessa brister hanteras på samma sätt som 
andra brister i verksamheten, det vill säga genom stöd och uppföljning till verksamheten 
samt omfattas av riskenhetens riskrapport, se även 19 §. 

Om Riksbankens årsredovisning 
Under avsnittet ”beslut om övergripande styrning och inriktning av bankens 
verksamhet” har ett tillägg gjorts för att förtydliga att direktionen har ett ansvar att ge 
en bedömning i årsredovisningen av om den interna styrningen och kontrollen vid 
Riksbanken är betryggande. Att direktionen har detta ansvar framgår också av 10 kap. 
3 § fjärde stycket riksbankslagen. Det innebär alltså inte någon ändring i sak. 

                                                           
2 Riksbankens webbplats uppdaterad 20180126  https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-
systemet/. Se även promemorian Finansinspektionen och finansiell stabilitet (FI Dnr 19-27340) och SOU 2019:46 s. 348. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-systemet/
https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-finansiella-systemet/
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9 § 
I paragrafen föreslås dels att säkerhetschefen ska får närvara vid ledningsgruppens 
sammanträden, dels en redaktionell ändring. 

11 § 
Ändringarna i paragrafen är i huvudsak redaktionella. De materiella bestämmelserna om 
beslut om regler och rutinbeskrivningar finns nu i 4 §. 

13 § 
Eftersom befattningen compliancechef utgår (se kommentaren till 19 §) föreslås att 
samråd ska ske med riskchefen i stället för med compliancechefen innan policyer och 
regler beslutas. Dessutom, vilket är en nyhet, föreslås att samråd i motsvarande fall även 
ska ske med chefsjuristen. Syftet med detta är att hen ska uppmärksammas på 
strategiska och principiella frågor av juridisk karaktär. 

Vidare föreslås det att en avdelningschef ska samråda med chefsjuristen i strategiska 
eller principiella rättsliga frågor eller i rättsliga frågor av verksamhetsövergripande 
karaktär. Det ska ses mot bakgrund av det är chefsjuristen som leder det juridiska 
arbetet i strategiska och principiella frågor, se 18 §. Förutom att stödja avdelningarna i 
det juridiska arbetet förväntas det kunna bidra till ytterligare harmonisering av 
Riksbankens juridiska arbete. 

Övriga ändringar är följdändringar till andra bestämmelser i instruktionen. 

18 § 
I paragrafen föreslås att chefsjuristen får lägga fram förslag till policyer och regler inom 
sitt ansvarsområde till direktionen för beslut och besluta om övriga regler och 
rutinbeskrivningar inom sitt ansvarsområde. Avsikten är att förbättra förutsättningarna 
för att värna kvaliteten och effektiviteten i det juridiska arbetet inom banken.  

19 § 
Bestämmelsen finns i nuvarande lydelse av instruktionen men riskchefens ansvar har 
omformulerats. Bakgrunden till ändringarna är följande. 

Riskenheten består i dag av personer med skilda kompetenser som täcker områdena 
finansiella risker och operativa risker. Det finns experter inom områdena finansiella 
risker, operativa risker, informationssäkerhet, regelefterlevnad (compliance), 
krisberedskap och ett dataskyddsombud. Riskenheten leds av riskchefen. 
Organisatoriskt hör compliancechefen, dataskyddsombudet och 
informationssäkerhetschefen till riskenheten.  

Riskenheten hör i sin tur hemma på stabsavdelningen (STA). Av det följer att 
avdelningschefen har ansvar även för verksamheten på riskenheten och fattar beslut i 
de frågor som behandlas i 10, 12 och 13 §§ för riskenheten om det inte görs undantag i 
instruktionen eller andra styrdokument. Av denna paragraf följer att riskchefen tilldelas 
vissa befogenheter som annars skulle falla på stabschefen. I andra avseenden än de som 
framgår 6 § och av denna paragraf har riskchefen samma relation till stabschefen som 
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de övriga enhetscheferna på avdelningen. Avdelningschefen utövar exempelvis 
chefsansvar för enhetschefen. 

De ändringar som föreslås i 19 § är i huvudsak redaktionella och syftar till att precisera 
riskchefens ansvar. Till följd av ändringarna i 6 § får dock årsplanen ett bredare innehåll. 
Eftersom titlarna ”compliancechef” och ”informationssäkerhetschef” (se nedan) utgår 
blir det, tillsammans med de ändringar som föreslås i denna paragraf och i bilagan, 
tydligare att riskchefen leder arbetet i andra linjen även i fråga om 
regelefterlevnadsfrågor och informationssäkerhetsfrågor.  

För att stärka riskenhetens oberoende ställning i förhållande till första linjen har 
riskenheten en egen budget (se dnr 2019-01300). I linje med detta förslås att riskchefen 
ska fatta beslut om verksamheten på riskenheten, inklusive tillsättning av tjänster. Detta 
är en nyhet. Av 13 § följer att avdelningschefen tillsätter samtliga tjänster på 
riskenheten förutom riskchefen. Avdelningschefen får delegera rätten att tillsätta 
tjänster inom riskenheten till riskchefen. För att värna riskenhetens oberoende föreslås 
att instruktionen ändras så att det framgår att beslut om andra anställningar på 
riskenheten än riskchefen alltid ska beslutas av riskchefen. Besluten ska dock fattas efter 
samråd med avdelningschefen. 

I den nuvarande instruktionen (20 och 22 §§) finns det bestämmelser om 
compliancechefens och informationssäkerhetschefens ansvarsområden. Dessa 
bestämmelser föreslås bli upphävda. Begreppet chef indikerar person med uppdrag som 
arbetsledare eller överordnad och beskriver en person med ansvar att leda en grupp 
eller verksamhet, en person som styr arbetet i gruppen och beslutar om löner och 
budgetar, jfr 10 §. I dagsläget ingår emellertid inte något sådant ansvar i rollerna som 
compliancechef eller informationssäkerhetchef. Det föreslås därför att dessa chefstitlar 
tas bort. I stället ska det finnas regelefterlevnadsfunktion med visst ansvar för att 
rapportera till direktionen vid behov. Regelefterlevnadsfunktionen ska också ha kvar 
ansvaret för visselblåsarärenden. Vidare kommer det att finnas en 
informationssäkerhetsansvarig. Regelefterlevnadsfrågor och 
informationssäkerhetsfrågor tillhör dock alltjämt riskenhetens ansvarsområde.  

Även bestämmelsen om dataskyddsombudet (20 a § i nuvarande instruktion) föreslås bli 
upphävd. Att det ska finnas ett dataskyddsombud följer av den så kallade 
dataskyddsförordningen. Att Riksbanken har ett dataskyddsombud som organisatoriskt 
hör hemma på riskenheten följer av bilaga 1 till instruktionen.  

20 § 
I paragrafen (nuvarande 22 §), som behandlar säkerhetschefen, föreslås en ändring som 
innebär att paragrafen hänvisar till den numera tillämpliga säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) och lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. 

21 § 
I paragrafen föreslås det ändringar som syftar till att klargöra att kommunikationschefen 
ansvarar för såväl Riksbankens operativa arbete med kommunikation som för det 
strategiska.  
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22 § 
I paragrafen föreslås att ordet ”HR-området” ersätts med ordet ”HR-verksamheten”. Det 
sistnämnda ordet används i bilaga 1. Vidare har orden i ”såväl strategiska som operativa 
frågor” utgått. En ny formulering föreslås i bilaga 1 för att klargöra innebörden av 
begreppet HR-verksamheten.  

23 §  
Paragrafen behandlar forskningschefens uppgifter. Enligt den nuvarande lydelsen av 
instruktionen leder forskningschefen forskningsenheten (FOE) och beslutar efter samråd 
med direktionen om verksamhetens ramar. FOE hör organisatoriskt hemma inom 
avdelningen för penningpolitik (APP). Av det följer att avdelningschefen har ansvar även 
för verksamheten på FOE och fattar beslut i de frågor som behandlas i 10, 12 och 13 §§ 
för FOE om det inte görs undantag i instruktionen eller andra styrdokument.  

Forskningschefen tillsätts av direktionen och forskningsverksamheten har en särskild 
budget som fastställs av direktionen. Syftet med detta är att värna forskningens 
långsiktighet och oberoende i förhållande till den löpande verksamheten. 

Av 13 § följer att avdelningschefen tillsätter samtliga tjänster på FOE förutom 
forskningschefen. Avdelningschefen får delegera tjänstetillsättningar inom 
forskningsenheten till forskningschefen. För att värna forskningsenhetens oberoende 
och möjligheterna för enheten att bedriva forskning och policystöd inom samtliga 
policyavdelningars verksamhetsområden föreslås att instruktionen ändras så att det 
framgår att beslut om verksamheten inklusive tillsättningar av tjänster på enheten 
(andra än forskningschef) alltid ska beslutas av forskningschefen. Besluten ska dock 
fattas efter samråd med avdelningschefen. 

I andra avseenden än de som framgår 6 § och av denna paragraf har forskningschefen 
samma relation till avdelningschefen på APP som de övriga enheterna på avdelningen. 
Avdelningschefen utövar exempelvis chefsansvar för forskningschefen. 

25 § 
Beträffande paragrafen föreslås att andra meningen stryks. Bakgrunden till detta är att 
det finns fler undantag från när allmänna handlingar behöver registreras än de som 
nämns i den nuvarande lydelsen av instruktionen. 

27 § 
I den nya 27 § – nuvarande 30 § – föreslås en redaktionell ändring. Paragrafen har också 
numrerats om. 

Vidare föreslås att den nuvarande 29 § om vad ett beslut ska innehålla upphävs. Vad ett 
beslut ska innehålla framgår av förvaltningslagen (2017:900).  
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Bilaga 1 

Avdelningen för penningpolitik (APP) 
Beträffande ansvarsområdet för APP anges i nuvarande lydelse av den första punkten 
att APP ansvarar för ”beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut 
förutom beredning av beslut om de regler inom det penning- och valutapolitiska 
området som AFM ansvarar för”. Denna punkt föreslås få en ny lydelse med anledning 
av att den tredje punkten under AFM:s ansvarsområde ersätts med en ny punkt i 
enlighet med övervägandena nedan. I den nya lydelsen anges att APP ansvarar för 
”beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut förutom beredning av 
beslut om utformningen av Riksbankens penningpolitiska styrsystem”. 

Dessutom förtydligas att APP ansvarar för såväl informationsförsörjnings- som 
statistikrelaterade frågor. 

Avdelningen för marknader (AFM) 
Beträffande ansvarsområdet för AFM anges i nuvarande lydelse av den tredje punkten 
att AFM ansvarar för ”beredning av direktionens beslut om regler för penning- och 
valutapolitiska transaktioner samt regler om förvaltning av Riksbankens 
värdepappersportfölj i svenska kronor”.  Regler för penning- och valutapolitiska 
transaktioner är sedan december 2019 uppdelade i två regeldokument: 
Valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet som sorterar under 
Finansiell risk- och investeringspolicy och Regel för Riksbankens penningpolitiska 
likviditetshantering som sorterar under Policy för Riksbankens penningpolitiska 
styrsystem. Ansvaret för att bereda direktionens beslut om Finansiell risk- och 
investeringspolicy och de regler som sorterar under denna policy, däribland 
Valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet, faller alltså på 
riskenheten och ingår därmed i Stabsavdelningens ansvarsområde. Detsamma gäller 
Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor. Ansvaret 
för att bereda direktionens beslut om Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem 
med tillhörande Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering faller 
däremot på AFM. Därför föreslås att den tredje punkten ersätts av en ny punkt som 
tydliggör att AFM ansvarar för att bereda beslut om utformningen av Riksbankens 
penningpolitiska styrsystem. Detta medför en följdändring i den första punkten under 
APP:s ansvarsområde (se ovan). 

Därutöver föreslås en ändring i punkten 6 där ordet ”betalningsväsendet” byts ut mot 
”det finansiella systemet”. Det är en följd av de ändringar som föreslås i 6 § och i bilaga 
1 i anslutning till AFS ansvarsområde. 

Avdelningen för verksamhetssupport (AVS)  
De ändringar som föreslås beträffande AVS verksamhet syftar till att förtydliga vilken 
verksamhet som avdelningen ansvarar för. Av förslaget framgår bland annat att 
avdelningen ansvarar för förvaltning och anpassning av både de fastigheter som 
Riksbanken äger och de lokaler som Riksbanken hyr. 
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Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS)  
Beträffande AFS föreslås ett förtydligande av ansvarsområdet. Det innebär att ansvaret 
ska avse ”beslut om stabilitet och effektivitet i det finansiella systemet” i stället för 
såsom i den nuvarande lydelsen av instruktionen ”beslut om stabilitet och effektivitet i 
betalningsväsendet”. Ändringen syftar till att förtydliga gränsdragningen mot det ansvar 
som AFB har. Att AFS ansvarar för övervakningen av RIX tydliggörs genom att uppgiften 
preciseras i tredje punkten. Därutöver föreslås ett förtydligande av befintlig text 
avseende AFS arbete med att verka för att minska risker och sårbarheter som kan skada 
finansiell stabilitet eller effektivitet. Detta arbete kommer bland annat till uttryck i den 
finansiella stabilitetsrapporten. 

Avdelningen för betalningar (AFB) 
De ändringar som föreslås beträffande AFB syftar till att tydliggöra avdelningens 
uppgifter, bland annat i förhållande till AFS. Ändringarna syftar bland annat till att 
klargöra att det är AFB som ansvarar för styrningen och uppföljningen av den 
verksamhet inom Riksbanken som rör RIX som finansiell infrastruktur. Ansvaret för 
styrning och uppföljning av RIX är brett och avser även åtgärder som påverkar RIX som 
beslutats under en annan avdelningschefs ansvarsområde. Direktionen har i policyn om 
styrning och uppföljning av RIX beslutat om närmare bestämmelser för verksamheten. 

Stabsavdelningen (STA) 
Beträffande STA:s ansvarsområde föreslås några förtydliganden som rör riskenhetens 
verksamhet. Bestämmelsen innebär dock inte någon förändring av riskenhetens 
uppgifter jämfört med den nuvarande lydelsen av instruktionen. I den första och i den 
andra punkten beskrivs riskenhetens uppgifter beträffande Riksbankens riskhantering 
och samtliga riskområden. Av den tredje punkten framgår att riskenheten ansvarar för 
Riksbankens process för intern styrning och kontroll. Enligt den fjärde punkten ska 
riskenheten också samordna Riksbankens krisberedskapsarbete, det vill säga 
Riksbankens kontinuitets- och krisberedskapsarbete.  

Vidare föreslås några förändringar med anledning av att titlarna compliancechef och 
informationssäkerhetschef försvinner och dataskyddsombudets uppgifter enligt 
instruktionen förändras något. I denna del beskrivs dessa funktioners särskilda ansvar. 
De angivna funktionerna ska alltjämt finnas på Riksbanken och vara placerade på 
riskenheten. De personer som är verksamma inom dessa funktioner ingår i riskenheten 
och får av riskchefen tilldelas även andra uppgifter än de som ingår i den specifika rollen. 

Beträffande Riksbankens informationssäkerhetsansvarige (CISO) anges att funktionen 
ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamhetens styrning av informationssäkerhet 
och väga utfallet mot aktuell hotbild. Resultatet ska av den 
informationssäkerhetsansvarige rapporteras till direktionen minst årligen. 

Av de föreslagna ändringarna följer vidare att Riksbankens regelefterlevnadsfunktion ska 
förse direktionen med information om regelefterlevnadsrelaterade iakttagelser, även 
sådana som inte inkluderas i den från riskenheten gemensamma rapporteringen. Av 
detta följer att om det finns en risk som riskchefen valt att inte inkludera i riskrapporten, 
får regelefterlevnadsspecialisten rapportera denna risk separat till direktionen. Vidare 
ska även regelefterlevnadsfunktionen fortsättningsvis ansvara för att motta och utreda 
visselblåsarärenden, likt dagens process. 
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Även Riksbankens dataskyddsombud hör organisatoriskt till riskenheten. Genom de 
ändringar som föreslås i instruktionen framgår att till ett dataskyddsombud 
ansvarsområde hör sådana uppgifter som ett dataskyddsombud ska ha enligt 
dataskyddsförordningen. Av förordningen följer att dataskyddsombudet har en formell 
rapporteringsväg till direktionen. Vid sidan om sin roll som dataskyddsombud kan den 
person som är dataskyddsombud, med beaktande av att ett dataskyddsombud ska vara 
oberoende, även komma att tilldelas även andra uppgifter.  

Bilagorna 2 och 3 
I bilaga 2 har två policyer lagts till: Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem 
och inköpspolicyn. En policy – policyn för val av verksamhetsform – har utgått. 

Bilaga 3 är ny. 

Bilagorna behandlas i kommentaren till 4 §. 
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