
Kommuniké från Betalningsrådets möte den 14 november 2019 
Betalningsrådets tionde möte hölls torsdagen den 14 november 2019 under ledning av förste vice 
riksbankschef Cecilia Skingsley. Mötesdeltagarna redogjorde för aktuella betalningsfrågor inom 
respektive organisation och fattade beslut om ett nytt arbetsprogram för 2020-2022.  

Finansinspektionen informerade inledningsvis om kravet på stark kundautentisering (dvs. kravet på 
att en kunds betalningstransaktion måste kunna styrkas på minst två olika sätt) som trädde i kraft 
den 14 september i år och hur tillsynen av betaltjänstleverantörer fungerar. Utskotten presenterade 
därefter sina förslag på nytt arbetsprogram som efter en gemensam diskussion antogs av 
mötesdeltagarna. Nedan följer en sammanfattning av Betalningsrådets arbetsprogram under de 
kommande två åren. 

Betalningsrådets arbetsprogram för 2020-2022 
Betalningsrådets arbete kommer bedrivas i fyra olika utskott – Utskottet för tillsyn och reglering, 
Utskottet mot bedrägerier och penningtvätt, Utskottet för betaltjänsters tillgänglighet och Utskottet 
mot kris och sårbarheter i betalningssystemet. Utöver utskotten finns även en referensgrupp för 
betalningsstatistik. 

Utskottet för tillsyn och reglering 
Syftet med utskottet för tillsyn och reglering är att bevaka och följa upp relevant lagstiftningsarbete 
inom betalningsområdet och analysera det ut ett svenskt perspektiv. Utskottet kommer bland annat 
följa upp tillämpning av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) i Sverige och bevaka Kommissionens 
kommande utvärdering av EU-förordningen om förmedlingsavgifter, liksom en eventuell översyn av 
finalitydirektivet som exempelvis styr vilka aktörer som kan delta i centralbankers avvecklingssystem.  

Utskottet mot bedrägerier och penningtvätt 
Syftet med utskottet för bedrägerier och penningtvätt är att främja en dialog mellan 
betaltjänstleverantörer och relevanta myndigheter samt att omvärldsbevaka och rapportera om hur 
arbetet mot penningtvätt bedrivs och hur det påverkar olika aktörer. Utskottet kommer bland annat 
arbeta för att ha en fortsatt bra dialog med Finanspolisen, bevaka frågan om informationsdelning 
mellan exempelvis kreditinstitut och betaltjänstleverantörer för att motverka penningtvätt samt 
belysa vikten av att skapa en ökad medvetenhet bland konsumenter och företag för att minska risken 
för att de utnyttjas i penningtvättssammanhang.  

Utskottet för betaltjänsters tillgänglighet 
Syftet med utskottet för betaltjänsters tillgänglighet är att främja en dialog mellan marknadsaktörer 
och myndigheter för att säkerställa att det finns tillgängliga betaltjänster. Utskottet kommer bland 
annat bevaka framväxten av nya betaltjänster och tillgången till kontanttjänster, bevaka initiativ som 
främjar digital delaktighet samt följa arbetet med tillgänglighetsdirektivet i Sverige som kommer 
ställa vissa krav på banktjänster. 

Utskottet mot kris och sårbarheter i betalningssystemet 
Utskottet har stått utan ordförande under delar av 2019 och kommer därför ta fram förslag på ett 
nytt arbetsprogram inför Betalningsrådets möte i mars 2020. 

Referensgrupp för betalningsstatistik 
Utskottet för statistik görs om till en referensgrupp. Referensgruppen kommer bland annat delta i 
Riksbankens kostnadsstudie, som beräknar de samhällsekonomiska kostnaderna för olika betalsätt, 
samt Riksbankens arbete med att ta fram ett nytt IT-stöd för insamling av betalningsstatistik. 
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