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DNR 2008-286-STA

Översyn av sedel- och myntserien
1. Bakgrund
I kontanthanteringen aktualiseras fortlöpande frågor om utformning av sedlar och mynt
och val av valörer m.m. Sådana frågor har vid återkommande tillfällen samlats upp och
redovisats till direktionen, senast 2004.
Grunddragen i den svenska sedel- och myntserien har varit oförändrade under lång tid.
Av ekonomiska och praktiska skäl har Riksbanken valt att arbeta med successiva mindre
anpassningar och förbättringar.
Ett antal förändringsförslag har kommit upp sedan senaste avrapporteringen. ADM:s
bedömning är att dessa inte bör behandlas var för sig, utan sättas in i ett sammanhang
som delar i en övergripande översyn.
Denna översyn föreslås genomföras i projektform enligt nedan. Riksbanksfullmäktige
informerades 2008-02-08 och avses få fortlöpande information om projektet.
2. Mål och avgränsning
Projektets mål är att forma en från effektivitets-, miljö- och säkerhetssynpunkt lämplig
sedel- och myntserie, vars huvuddrag ska kunna vara bestående under minst en
femårsperiod.
Det finns idag inte praktiska problem som motiverar en helt ny sedel- och myntserie.
Som utgångspunkt för projektet gäller därför att motiv och övrig grafisk form på
befintliga sedlar och mynt ska vara oförändrade. Det kan dock inte uteslutas att frågan
om en ny sedel- och/eller myntserie aktualiseras till följd av förändringar som föreslås.
Inom denna ram ska alla aspekter prövas, såsom behov, miljö- och säkerhetsaspekter,
kostnadsaspekter samt teknisk utformning. Förändringars effekter på betalningmönstret
i stort ska belysas.
3. Tidplan
Projektet inleds i mars 2008 och beräknas pågå under 2-3 år, beroende på
omfattningen av förändringarna. Arbetet ska indelas i etapper som avrapporteras
fortlöpande för successiva delbeslut.
Tidsramen utgår från att förändringar av sedlar och mynt, på grund av dess
samhällskonsekvenser, som regel tar lång tid att genomföra. Vissa åtgärder kan komma
att kräva beslut av riksdagen.
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Inledningsvis ska en tidplan upprättas som anger i vilken takt som delfrågor ska
behandlas och vilka aspekter som ska ligga till grund för analysarbetet. En sådan plan
ska föreligga för beslut i direktionen under våren 2008.
4. Samverkan och kommunikation
Processen ska vara öppen med återkommande externa informationstillfällen.
Allmänhetens synpunkter ska beaktas.
Arbetet ska bedrivas i samverkan med aktörerna inom kontanthanteringen. Samråd om
utformning av sedlar och mynt ska ske också med andra berörda intressenter.
Riksbankens egen analyskompetens ska nyttjas så långt möjligt. För vissa studier kan
extern expertis behöva anlitas.
5. Organisation
Projektet avses att organiseras enligt följande:
Styrgrupp
Peter Kvist, ADM, ordförande
Malin Alpen, AFS
Kai Barvéll, STA
Christina Wejshammar, ADM

Projektgrupp
Leif Jacobsson, STA, projektledare
Ulrika Johansson, ADM
Susanne Meyer-Söderlind, STA
Johan Pettersson, AFS
Michael Reizinger/Mårten Gomer, ADM

Referensgrupp
Kontanthanteringsrådets sedel-och
myntgrupp. Ordf. Christina
Wejshammar.

6. Projektbudget
Projektkostnader tas från ADM:s löpande budget.
7. Beslutsförslag
Direktionen föreslås besluta
-att uppdra åt ADM att genomföra en översyn av sedel- och myntserien enligt
föreliggande förslag, samt
- uppdra åt ADM att återkomma till direktionen under andra kvartalet 2008 med en
övergripande tidplan för projektet.
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