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Betalningsrådets femte möte som leddes av vice riksbankschef Cecilia Skingsley ägde 
rum fredagen den 24 mars 2017. Vid mötet redogjorde deltagarna för aktuella frågor 
med beröring till rådets arbete och de arbetsgrupper som tillsatts av rådet 
informerade om det arbete som utförts sedan föregående möte. Informationen från 
arbetsgrupperna berörde följande områden; scenarioplanering för betalningar i en 
krissituation, dialog med Polisen kring penningtvätt och terroristfinansiering, 
betaltjänsternas räckvidd och tillgänglighet, arbetet med en ny dataskyddsförordning 
samt översyn av rådets arbetsprogram. 
 
Scenarioplanering för betalningar i en krissituation 
Sekretariatet informerade om att arbetsutskottet mot betaltjänsternas sårbarhet och 
krishantering med representation från deltagare i Kontanthanteringsrådets sedel- och 
myntgrupp och betalningsrådets arbetsutskott träffats 2017-03-17 i syfte att 
identifiera ett scenario för betalningar i kris som kan utgöra utgångspunkt för rådets 
arbete. Utskottet enades vid mötet om att utgå från följande scenario:  

 Betal, kredit och kontokort går inte att använda i normal omfattning i ett 
geografiskt avgränsat typområde som omfattar stad och landsbygd. 

 Kontantuttag är endast möjliga i off-line läge och kortinlösen fungerar inte. 

 Tidsrymden för scenariot är ca 9 dagar med mätpunkter efter 3, 6 samt 9 

dagar.  

Rådets mötesdeltagare gav sitt stöd till att utskottet fortsätter arbetet med scenariot 
och att utskottet rapporterar resultatet av sitt arbete till rådet vid dess möte hösten 
2017.  

 
Dialog med Polisen kring penningtvätt och terroristfinansiering  
Sekretariatet lämnade en statusrapport från möte 2017-03-06 mellan Finanspolisen 
(FIPO), Polisens nationella bedrägericentrum och arbetsutskottet mot bedrägerier, 
penningtvätt och terroristfinansiering. Vid mötet diskuterades de utmaningar i ämnet 
som utskottet presenterat för rådet under 2016. Ett antal initiativ som förbättrar 
förutsättningarna för att möta utmaningarna har identifierats;   

 FIPO arbetar med att implementera ett nytt IT stöd med syfte att underlätta 
framtagande av statistik och återkoppling avseende rapporterade 
penningtvättsärenden. 

 Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism har nyligen publicerat vägledningen "Rapportera 
misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism”.  

 Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT) avser att ta fram en vägledning 

för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Initiativet kommer från 7 
branschorganisationer inom finanssektorn. 

Rådets deltagare informerade om att de betraktar utskottets arbete kring penningtvätt 
och terroristfinansiering som slutfört i avvaktan på nya förslag på fortsatt arbete från 
utskottets deltagare. 



Betaltjänsternas räckvidd, tillgänglighet och tillförlitlighet 
Sekretariatet lämnade en statusrapport från utskottets arbete sedan Riksbanken 
övertagit ordföranderollen för utskottet. Utskottet arbetar för närvarande med att ta 
fram ett arbetsprogram. Frågor som identifierats som aktuella för ett arbetsprogram 
är bland annat:  

 Erfarenhetsutbyte med de nordiska grannländerna avseende tillgänglighet till 
betaltjänster. 

 Innovation för personer som idag inte kan använda digitala betallösningar. 

 Tillgång till betaltjänster för medborgare som saknar e-legitimation 

 Tillgången till grundläggande betaltjänster i tätorter. 

 Förhållandet mellan regeringens digitaliseringsstrategi och digitaliseringen av 
betaltjänster. 

Utskottet föreslog vidare att två förslag med syfte att utreda förutsättningarna för 
redundans vid störningar i systemen för kortbetalningar omhändertas inom ramen 
för scenarioarbetet i arbetsutskottet mot betaltjänsternas sårbarhet och krishantering. 
Betalningsrådets ledamöter hade inget att erinra mot föreslaget arbetsprogram.  
 

Rapport från arbetsgruppen för reglering, policy och internationellt arbete  
Betalningsrådets sekretariat redogjorde för det arbete som utförts inom ramen för 
arbetsgruppen och dess arbetsutskott för reglering, policy och internationellt arbete.  

 Ett möte genomfördes med Datainspektionen (DI) 2017-01-24 i syfte att följa 

upp de utmaningar som presenterades för rådet 2016-10-21 avseende 
dataskyddsförordningens påverkan på betaltjänster. Vid utskottsmötet 
diskuterades utmaningarna och DI betonade vikten av att tolka och tillämpa 
förordningen i linje med förordningens syfte. Utskottet kommer att ta ställning 
till behovet av ett ytterligare möte med DI efter sommaren. Betalningsrådets 
ledamöter ställde sig positiva till att utskottet etablerat dialog med DI.  

 
Översyn av rådets arbetsprogram 
Ordförande informerade om att rådets arbetsgrupper och arbetsutskott sedan hösten 
2015 har arbetat med prioriterade aktiviteter i rådets arbetsprogram. Vissa utskott har 
slutfört sitt uppdrag och vad beträffar den nationella och internationella 
regleringsagendan så tillkommer kontinuerligt nya reglerings initiativ. Sekretariatet 
lämnade en statusrapport kring arbetsprogrammet. Rådets nuvarande organisation 
med sex arbetsutskott är baserad på de ämnesområden som rådets deltagare ansåg 

relevanta för rådet i samband med dess bildande 2015. Det sker dock en kontinuerlig 
förändring av den nationella och internationella regleringsagendan där befintliga 
initiativ successivt implementeras och nya initiativ tillkommer. Ordförande förslog att 
rådet via dess arbetsgrupper och utskott erbjuds möjlighet att lämna förslag på 
uppdatering av arbetsprogrammet samt att sekretariatet sedan kallar deltagarna till 
möte för genomgång av förslagen före semesterperioden. Ett förslag till uppdaterat 
arbetsprogram kan sedan presenteras för rådet vid dess höstmöte. Betalningsrådets 
ledamöter ställde sig positiva till förslaget 
 
 
 


