
Mandat och arbetsordning för ett svenskt betalningsråd 

Detta dokument anger syfte, mandat, organisation och kommunikation kring det svenska 
betalningsrådet. 

Syfte och mandat 

Det svenska betalningsrådet har som uppgift att främja funktionen hos svenska marknaden för 
betaltjänster. Målet är en samhällsekonomiskt effektiv produktion och konsumtion av säkra, 
effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga betaltjänster på en marknad präglad av konkurrens på 
lika villkor och med väl avvägd reglering. Rådet ska bistå med en allsidig belysning av centrala 
frågor utifrån producenternas, konsumenternas och myndigheternas perspektiv. 

Rådet är en gemensam resurs för marknadens aktörer. Rådets arbete ska, om inte det finns goda 
skäl för annat, göras offentligt och tillgängligt för alla. 

Sammansättning och organisation 

Rådet är ett samrådsforum initierat av Riksbanken. Rådet ska sträva efter en allsidig 
sammansättning där alla marknadens parter har möjlighet att göra sin röst hörd. Rådet kan bjuda 
in myndigheter och marknadsaktörer som inte ingår i rådet att delta i arbetsgrupper under rådet. 

Rådet består av företrädare på branschnivå för olika delar av marknaden. Det finns möjlighet att 
delta i rådet som observatör. [Rådets sammansättning framgår av annex1]. 

Rådet kan tillsätta arbetsgrupper under sig. Deltagande i dessa arbetsgrupper behöver inte 
reflektera rådets sammansättning utan ska baseras på arbetsgruppens behov av kompetens och 
allsidig belysning.  

Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det praktiska administrativa arbetet som 
behövs för rådets arbete genom att tillhandahålla rådets kansli. Detta ansvar omfattar inte 
administrationen av arbetsgrupper som avgörs separat för varje arbetsgrupp. 

Kommunikation 

Rådet är en gemensam resurs för marknadens alla intressenter och eftersträvar därför transparens 
i sitt arbete. Resultatet av rådets och arbetsgruppers arbete ska som grundregel publiceras. 
Sekretariatet ansvarar för det sköta de praktiska aspekterna av kommunikationen. Finns det klara 
skäl mot publicering kan rådet avstå från att publicera rapporter eller anteckningar. 

 

 

  

 

 

 

  



Annex 1 – Betalningsrådets sammansättning 

 

Betalningsrådet består av en representant för vardera: 

 Bankföreningen 

 Pan-Nordic Card Association 

 Svenskt Näringsliv 

 Svensk Handel 

 Sveriges Konsumenter 

 Bankgirot 

 Post- och telestyrelsen 

 Länsstyrelsen Dalarna 

 Finansdepartementet (observatör) 

 Finansinspektionen (observatör) 

 Konkurrensverket 

 Riksbanken 

 Swedish Fintech Association 
 
 

 

 


