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DNR 2008-286-STA

Plan för översyn av sedel- och myntserien
1. Bakgrund
Direktionen uppdrog den 13 mars 2008 åt ADM att genomföra en översyn av sedeloch myntserien. En övergripande tidplan ska redovisas till direktionen under andra
kvartalet 2008. Projektets styrgrupp lämnar här förslag till projektplan.
2. Projektplan
Arbetet föreslås organiseras i fem delprojekt enligt följande:
Delprojekt 1: Bakgrundsbeskrivning
Innehåll: Delprojektet ska sammanställa data som beskriver hur betalningsmönster,
kontantanvändning och efterfrågan på sedlar och mynt har utvecklats, kostnader för
inköp av sedlar och mynt, samt status vad gäller säkerhet, miljöpåverkan, kvalitet och
teknisk utformning av den nuvarande sedel- och myntserien. Jämförelser ska göras med
Danmark, Norge och euro-systemet. Beskrivningen ligger till grund för en allmän analys
av trender och förändringsbehov och är en utgångspunkt för projektets fortsatta arbete.
Sluttid: September 2008.
Delprojekt 2: Behovsprövning av 50-öresmyntet
Innehåll: Delprojektet ska utreda behovet av ett 50-öresmynt med beaktande av
användning, efterfrågan och kostnader. Allmänhetens uppfattning ska redovisas och
synpunkter inhämtas från bankerna, handeln och värdetransportföretagen.
Konsekvenser av ett avskaffande ska beskrivas, såsom eventuella effekter på efterfrågan
på andra myntvalörer och på den allmänna prisnivån. Om utredningen föreslår en
indragning av myntet ska en övergripande tidplan redovisas. Vid en ev. indragning av
50-öresmyntet kan en samtidig indragning av det ännu giltiga 2-kronorsmyntet komma
att aktualiseras. Delprojektet bedöms kunna genomföras utan att det påverkar analysen
av sedel- och myntserien i övrigt.
Sluttid: Oktober 2008.
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Delprojekt 3: Analys av valörer och dess fördelning på sedlar och mynt
Innehåll: Delprojektet ska analysera vilka valörer som behövs i sedel- och myntserien
och hur dessa lämpligen ska fördelas på sedlar respektive mynt. Betalningsmönster,
särskilt utvecklingen av elektroniska betalningar, samhällsekonomisk effektivitet och
miljöaspekter ska vara utgångspunkter.
Uppfattningar om förändringsbehov hos allmänheten, bankerna, handeln och
värdetransportföretagen ska redovisas. Erfarenheter ska inhämtas från andra länder, i
första hand Danmark, Norge och euro-systemet. Förändringars effekter på efterfrågan
på olika valörer och på sedlar och mynt i allmänhet ska belysas.
Delprojektet ska presentera en sammanfattande bild av en lämplig framtida sedel- och
myntserie. Där ska ingå valörer och dess fördelning på sedlar respektive mynt samt
allmänna principer för format, säkerhetsdetaljer och teknisk utformning. Konsekvenser
och riskanalys vad gäller kostnader, betalningsmönster och genomförandetider ska
redovisas.
Förslag ska lämnas om arbetets fortsatta inriktning, vilket kan innefatta alternativa
ambitionsnivåer. Direktionen ska med utgångspunkt från detta delprojekt kunna fatta
principbeslut om omfattningen av förändringar i sedel- och myntserien.
Sluttid: Mars 2009.
Delprojekt 4: Detaljutformning och genomförande
Innehåll: Delprojektet ska detaljutforma sedlar och mynt mot bakgrund av
ställningstagande till delprojekt 3. Där ingår att precisera säkerhetsdetaljer, format,
papperskvalitet, legeringar i mynt och grafisk form. Genomförandeplaner och
riskananalyser vad gäller säkerhet, kostnader och tidsaspekter ska utarbetas.
Delprojektet ska bedrivas i samverkan med intressenterna i kontanthanteringen, såsom
bankerna, handeln, värdetransportföretagen och tillverkare av maskinell utrustning.
Synskadades synpunkter ska beaktas. Arbetet kan komma att innefatta flera
delområden och etapper.
Sluttid: Tidplanen är beroende av omfattningen av förändringarna. Större förändringar
tar erfarenhetsmässigt relativt lång tid att genomföra.
Delprojekt 5: Uppföljning
Innehåll: Resultatet av projektets arbete ska följas upp och redovisas samlat. Där ingår
att beskriva effekter på kontantanvändning i allmänhet, efterfrågan på sedlar och mynt
samt kostnader för Riksbanken och samhället i stort. Delar av uppföljningen kan, om
det bedöms lämpligt, göras inom ramen för tidigare delprojekt.
Sluttid: Cirka ett år efter slutförandet av förändringar.
3. Beslutsförslag
Direktionen föreslås besluta
-att godkänna föreliggande förslag till plan för översyn av sedel- och myntserien samt
-att informera riksbanksfullmäktige om beslutet.
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