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Uppdragsbeskrivning för e-krona dialogforum  

Syfte 
Dialogforumet för e-kronan ska ge Riksbanken möjlighet att diskutera och hämta in 
kunskap gällande frågor som berör eller är i anslutning till e-kronan, från intressenter 
med bred kunskap och expertis inom olika områden.  

Forumet syftar inte till att diskutera e-kronans utgivning. Det uppdraget har den tillsatta 
utredningen, statens roll på betalmarknaden. Dialogforumet syftar till att stödja 
Riksbanken i förberedelserna om ett beslut att ge ut en e-krona blir aktuellt. 

Frågeställningar som kan komma att behandlas på det här forumet kan vara olika 
användarfall för en e-krona, affärsmodell och rollfördelning för deltagarna i ett e-
kronanätverk, dataskydd och anonymitet men även andra aspekter såsom förslag på 
design. 

E-kronans dialogforum är ett tillfälligt forum och kommer inte att ha ansvar eller mandat 
för att fatta beslut eller ha en formell rådgivande funktion kring e-kronan. Således är 
inte Riksbanken skyldig att rådge med dialogforumet för frågor gällande e-kronan och 
kan när som helst välja att avsluta forumet. 

Det underlag som deltagarna kommer att ta del av inför mötena är till för att förbereda 
och underlätta för diskussioner och ska inte förväxlas med Riksbankens eventuella 
framtida beslut eller anses vara bindande för det fortsatta arbetet. 

Deltagare 
Riksbanken kommer att stå för urvalet av deltagare och bjuda in berörda till 
dialogforumet. Deltagare i dialogforumet kan representera synen från finanssektorn, 
slutanvändare, alternativt intresseföreningar som representerar dessa, akademiker eller 
ha annan till synes relevant erfarenhet. 
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Det är viktigt att betona att deltagarna ska besitta relevant kunskap och erfarenhet inom 
finanssektorn och/eller områden relaterade till e-krona. Vidare kommer Riksbanken att 
föreslå en sammansättning med bred erfarenhet och expertis. 

Urvalet av deltagare kommer baseras på individuella meriter och kommer inte att ha 
ersättare. I och med ovan så kommer deltagare som lämnar dialogforumet inte 
automatiskt att ersättas av en representant från samma organisation. 

Riksbanken förväntar sig att deltagarna i dialogforumet bidrar aktivt och konstruktivt på 
mötena samt i enlighet med forumets syfte. Inför mötena kommer deltagarna att 
mottaga underlag och i förhållande till detta förväntas det att man förbereder sig för att 
kunna diskutera ett antal frågeställningar. 

I övrigt måste deltagarna avsätta tillräckligt med tid för att fullgöra sitt uppdrag. Det kan  
bli aktuellt för deltagare att presentera frågeställningar inom sitt kunskapsområde och 
att bistå med arbete mellan mötena. 

För diskussioner inom särskilda områden kan Riksbanken komma att bjuda in experter 
eller intressenter med kunkskap eller perpektiv som nödvändigtvis inte finns att inhämta 
hos deltagarna i dialogforumet. 

Riksbanken kommer att vara ordförande och administratör för dialogforumet. 

Förutsättningar för dialogforumet 
Gällande öppenhet och transparens kommer dialogforumet att följa liknande principer 
som tillämpas för Betalningsrådet, sammankallande och administrerat av Riksbanken. 

Riksbanken kommer att publicera information från dialogforumet på Riksbankens 
hemsida såsom dagordning, minnesanteckningar (utan referens till deltagare) samt 
underlag inför kommande möte. 

Gällande sekretessbestämmelser för mötena och dess innehåll - deltagarna har tillåtelse 
att använda informationen som erhållits på mötena. I dessa fall ska inte diskussionen 
eller enskildas frågställningar kunna härledas till varken enskildas identitet eller sådan 
information som kan komma att identifiera en person (Chatham House rule). 

Mötena kommer i första hand att vara fysiskt i Riksbankens lokaler. I undantagsfall 
kommer det finnas möjlighet till digital medverkan. Mötena kommer att hållas på 
svenska med möjlighet för engelska om det är överenskommet med deltagarna, 
detsamma gäller för mötesunderlag. 

Dialogforumet kommer att sammanträda vid behov. Till en början kommer mötena att 
hållas månadsvis alternativt varannan månad. Beroende på vilket behov Riksbanken har 
av konsultation från dialogforumet så kan mötena komma att bli mindre frekventa. 
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Riksbanken avser att skicka ut dagordning och underlag senast 5 arbetsdagar innan 
mötena för att deltagarna ska kunna förbereda sig väl. Deltagare som ska presentera 
eller förbereda underlag kommer att få den informationen i god tid. 

Minnesanteckningar som ska publiceras kommer att delas efter mötet men kommer inte 
att behöva godkännas av mötesdeltagarna för publicering. Syftet är att ge deltagarna 
möjlighet att justera felaktigheter eller missförstånd samt uppmärksamma om man 
oavsiktligt antecknat information som kan härledas till en deltagare. 
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