Kommuniké från Betalningsrådets fjortonde möte, 20 oktober 2021
Betalningsrådets fjortonde möte ägde rum digitalt onsdagen den 20 oktober 2021 under ledning av
förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Vid mötet redogjorde deltagarna för aktuella frågor med
koppling till rådets arbete. Vidare redogjorde Betalningsrådets utskott för de diskussioner som förts
sedan föregående möte. På mötet tog rådet även beslut om att Riksgälden blir medlem i
Betalningsrådet med observatörsstatus.
Mötet inleddes med att rådet diskuterade slutsatserna i forskningsprojektet Om betalsystemet
kraschar. Projektet syftar till att ta reda på vad som händer i samhället när betalsystemet drabbas av
en teknisk störning eller saboteras. I projektet har man skapat en spelmiljö där konsekvenser av en
långvarig störning i betalsystemet upplevs och där samhällsaktörer från olika sektorer tillsammans
kan resonera kring och testa effekterna av, olika kombinationer av åtgärdspaket. Rådet diskuterade
behovet av flera olika reservlösningar för att kunna säkerställa att det går att göra betalningar i
händelse av kris eller höjd beredskap. Behovet av privat-offentlig samverkan lyftes även fram.
På mötet informerade medlemmarna om aktuella frågor på betalningsmarknaden. Flera av
medlemmarna är involverade i det Svenska transformationsprogrammet (ett samarbete mellan P27,
Bankgirot, Svenska Bankföreningen och åtta banker) och implementeringen av Riksbankens nya
tjänst för omedelbara betalningar, RIX-INST.
På regleringsområdet tog rådet upp NIS-direktivet som ställer krav på informationssäkerhet och
incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala tjänster. I slutet av 2021
ska EU Kommissionen inleda en omfattande översyn av tillämpningen och effekterna av det andra
betaltjänstdirektivet (PSD2). Många av medlemmarna har även haft kontakt med
Betalningsutredningen.
Flera medlemmar har bidragit till informationssäkerhetsmånaden som är ett initiativ för att höja
medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företag om hur man bäst skyddar viktig
information. Några deltagare i rådet är även med i utbildningsinitiativet Betalningshjälpen.
Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen undersökt konkurrens och tillväxt inom svensk ehandel. PTS informerade att man slutfört den andra granskning av företag som tillhandahåller platser
för kontantuttag eller dagskasseinsättning.
Flera deltagare uttryckte oro över den kraftiga ökningen av lån för konsumtion. Det framfördes även
åsikter om att penningtvättsregler har försvårat för vissa företag att få öppna bankkonton och göra
utlandsbetalningar.
Riksbanken berättade att nya kontanthanteringskontor etableras i Jönköping och Falun i
kontinuitetssyfte. Riksbanken har på ett möte i Finansutskottet förmedlat synpunkter på några av
förslagen till ny riksbankslag (kapitel 4). Riksbanken anser bland annat att skrivelsen om antal och
geografisk placering av kontantdepåer bör ändras till en mer målstyrd formulering.
Riksbanken informerade det fattats ett inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets plattform för
betalningsavveckling, som kallas T2, för stora betalningar i svenska kronor. Riksbanken berättade
även om sitt internationella arbete inom digitala centralbankspengar och gränsöverskridande
betalningar och hänvisade till nyligen publicerade rapporter.1
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Rådet informerades att fokus för arbetet i BIS Innovation Hub Nordic Centre inledningsvis ligger inom
områdena digitala centralbanksvalutor (CBDC), infrastruktur för betalningsmarknaden, cybersäkerhet
och finansiell hållbarhet. Betalningsrådet fick även en uppdatering om arbetet med Kostnadsstudien
som beställdes av rådet på plenummötet i mars 2021. Riksbanken ska genomföra Kostnadsstudien i
syfte att mäta de privata och samhällsekonomiska kostnaderna för olika betalningssätt. En
referensgrupp och arbetsgrupp är etablerad och informationsinsamlingen inleds i november.

Statusrapport Utskottet för tillsyn och reglering
Ordföranden (Riksbanken) informerade att utskottet diskuterat den kommande utvärderingen av EUregelverket PSD2 och att kravet på stark kundautentisering har bidragit till färre kortbedrägerier. EUkommissionen arbetar med att ta fram MiCA (Markets in crypto assets) som ska fastställa enhetliga
regler för utgivare och tillhandahållare av tjänster för kryptotillgångar. Andra aktuella frågor som
utskottet diskuterat är Europeiskt digitalt ID, Finality-direktivet, Tillgänglighetsdirektivet och den nya
riksbankslagen.

Statusrapport Utskottet för betaltjänsters tillgänglighet
Ordföranden (Länsstyrelsen Dalarna) informerade att utskottet diskuterat Post- och telestyrelsens
senaste rapport där det framgår att det skett en försämring av möjligheten att betala räkningar över
disk på bankkontor och hos betaltjänstombud. Vidare har utskottet noterat att det överlag har blivit
svårare att lösa in kontanter – särskilt mynt. Utskottet har även diskuterat Rätten till betalkonto, där
FI konstaterat att bankerna överlag har infört rutiner för att leva upp till kraven men att det finns
indikationer på brister i tillämpningen av regelverket. FI anser att det vid en framtida översyn av
betalkontodirektivet blir viktigt att tydliggöra regelverkets förhållande till penningtvättsregelverket.

Statusrapport Utskottet mot kris och sårbarheter i betalningssystemet
Ordföranden (Riksbanken) berättade att utskottet diskuterat Utredningen om civilt försvar och att
Finansinspektionen och Försäkringskassan redogjort för sina föreslagna kommande
beredskapssektorsansvar. Utskottet har även fått information om förslagen till ny riksbankslag som
rör betalningar i fredstida krissituationer och höjd beredskap samt den framtida depåstrukturen.

Statusrapport Utskottet mot bedrägerier och penningtvätt
Ordföranden (Riksbanken) berättade om aktuella frågor som utskottet diskuterat. En gästtalare har
berättat om EU:s AML paket. Utskottet har även diskuterat rapporten Nationell riskbedömning av
penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 och Utredningen Stärkta åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Statusrapport Referensgrupp för Betalningsstatistik
Referensgruppen har inte haft något möte under året. Ordföranden (Riksbanken) informerade att
det nya rapporteringsverktyget för Riksbankens insamling av betalningsstatistik ska testas i december
2021. Distribution av instruktion och anslutning till det nya verktyget sker under februari 2022.
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