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Riksbanken har i huvudsak inget att invända mot promemorians förslag till föreskrifter och 
allmänna råd för företag som tillhandahåller kontanttjänster. Riksbanken anser dock att 
föreskrifterna och allmänna råden bör kompletteras i två avseenden. 

För det första menar Riksbanken att Post- och telestyrelsens (PTS) också bör komplettera de 
remitterade föreskrifterna och allmänna råden med allmänna råd som avser uppgifter om 
konsumenters möjlighet att sätta in kontanter. Det behövs för att det ska vara möjligt att följa 
upp vilka möjligheter en konsument har att göra sådana insättningar.  

Riksbanken har förvisso själv möjlighet att med stöd av lagen (1988:1385) om Sveriges 
riksbank begära in uppgifter för att kunna följa upp konsumenters möjligheter att sätta in 
kontanter. Riksbankskommittén föreslår även att detta ska kunna göras med stöd av en ny 
lag om Sveriges riksbank (SOU 2019:46). Kommittén föreslår vidare att Riksbanken ska ha ett 
övergripande ansvar för kontanthanteringen i Sverige genom att följa och analysera 
kontanthanteringen och vid behov ta en koordinerande roll. Riksbanken kan därför framöver 
ha behov av uppgifter om konsumenters insättningsmöjligheter. 

Riksbanken har också vid ett flertal tillfällen framfört att det behöver säkerställas att 
konsumenter kan sätta in kontanter. Som anförs i betänkandet Tryggad tillgång till kontanter 
(se SOU 2018:42, s. 159) kan lagstiftaren också behöva återkomma med förslag om att även 
tjänsten insättning av kontanter för privatpersoner ska omfattas av ett liknande krav som det 
som föreslås för kontantuttag och dagskassehantering om det sker en avsevärd försämring av 
tillgången till denna tjänst.  

Enligt Riksbankens uppfattning är det mest lämpligt att företagen endast har en 
kontaktpunkt för inrapportering av uppgifter om kontanttjänster och konsumenternas 
insättningsmöjligheter. På så sätt kan även administrationen och kostnaderna för de berörda 
företagen minska. Mot denna bakgrund är det lämpligt att PTS även samlar in uppgifter om 
konsumenternas möjlighet att göra kontantinsättningar. PTS har dock inte något 
bemyndigande att utfärda föreskrifter härom eftersom skyldigheten att tillhandahålla 
kontanttjänster inte omfattar insättningsmöjligheter för konsumenter. Riksbanken föreslår 
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därför att de remitterade föreskrifterna och allmänna råden i stället kompletteras med 
allmänna råd om uppgifter om insättning av kontanter för konsumenter. 

Dessa allmänna råd skulle exempelvis kunna formuleras på följande sätt: 

Allmänt råd  
Företag som tillhandahåller platser för insättningar av kontanter för konsumenter 
(insättningstjänst) genom att driva eller på annat sätt råda över 
insättningstjänsten, ska lämna uppgifter om 
1. insättningstjänstens adress eller geografiska placering, 
2. insättningstjänstens serviceform, 
3. tillgänglighet till insättningstjänsten i form av 

i) eventuella tillträdeshinder, 
ii) insättningstjänstens öppettider, 
iii) maxbelopp för insättningstjänsten och 
iv) eventuella avgifter för kontantinsättning som tas ut av konsumenten. 

För det andra föreslår Riksbanken att förslaget till 2 § som innehåller bestämmelser om ord 
och uttryck kompletteras med ett förtydligande om vad som avses med kontanter. Därigenom 
klargörs att såväl sedlar som mynt omfattas av rapporteringskravet. Detta kan förslagsvis 
göras på följande sätt: 

Allmänt råd  
Med kontanter avses sedlar och mynt. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Christina Wejshammar efter föredragning 
av juristen Monika Johansson. 

 

Christina Wejshammar 

 Monika Johansson  

 


