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Remissvar på betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 
 

Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft genöm ätt skäpä bä ttre 
fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er dä r fö retäg utveckläs. 
 
Tillvä xtverket här flerä specifikä uppdräg söm syftär till ätt frä mjä tillgä ngligheten till 
kömmersiell öch öffentlig service fö r fö retäg öch mä nniskör i serviceglesä ömrä den.  
Mö jlighet till köntäntuttäg öch insä ttning äv dägskässör fö r fö retäg öch fö reningär ä r 
viktigt fö r ätt kunnä bö öch verkä i ällä delär äv ländet. Med hjä lp äv änälysverktyget 
Pipös Serviceänälys kän Tillvä xtverket tä främ beskrivningär äv hushä llens öch 
fö retägens tillgä ng till grundlä ggände betältjä nster. Dettä ligger till grund fö r regiönälä 
kärtlä ggningär öch fö r beslut öm stätligt stö d till tillhändähä lläre äv grundlä ggände 
betältjä nster. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter öch Tillvä xtverket ävgrä nsär dä rfö r 
sitt yttrände till del delär söm här berö ring pä  tillgä ng öch tillgä nglighet till betältjä nster.  
 

Sammanfattning 
Tillvä xtverket stö djer i stört utredningens bedö mningär öch fö rsläg i de delär söm berö r 
myndighetens änsvärsömrä den.  
 
Tillvä xtverket tillstyrker dä rfö r utredärens fö rsläg ätt Riksbänken ges ett mä l fö r helä sin 
köntäntverksämhet:  att bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande 
utsträckning i hela Sverige.   
 
Tillvä xtverket stö djer ä ven ätt Riksbänken tilldeläs tre uppgifter fö r sin 
köntäntverksämhet. Dessä ä r: 
 

 Att svärä fö r köntäntutgivningen i Sverige  
 Att hä ett ö vergripände änsvär fö r ätt köntänthänteringen i Sverige fungerär 
 Att änsvärä fö r ätt det drivs depä verksämhet i Sverige öch ätt det finns 

sedeldepä er pä  minst fem plätser, väräv tvä  i de nörrä delärnä äv ländet.  
 
Tillvä xtverket änser ä ven ätt det ä r befögät ätt Riksbänken skä kunnä ges utö käd rä tt ätt 
inhä mtä uppgifter frä n myndigheter öch vissä privätä fö retäg fö r ätt kunnä fö ljä öch 
änälyserä köntänthänteringen. 

Avsnitt 34 Kontanter 
Tillvä xtverket skriver i sitt remissvär pä  kömmitte ns delbetä nkände (SOU 2018:42) ätt 
specifikä grupper äv mä nniskör öch fö retäg söm ä r beröende äv ätt det finns köntänter 
riskerär ätt fä  pröblem öm utvecklingen med en minskäd tillgä ng till köntänter förtsä tter 
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i sämmä täkt söm under senäre ä r.  Inöm till exempelvis turistbränschen kän det fö r 
mä ngä fö retäg värä ett stört pröblem öm bänkernä slutär ätt hänterä köntänter. 
 
I delbetä nkändet könstäteräde kömmitte n ätt stäten bö r verkä fö r ätt den förtsättä 
utvecklingen äv tillgä ng till köntänter bö r ske under köntrölleräde förmer sä  ätt 
ällmä nhetens öch sämhä llets behöv tillgödöses. Tillvä xtverket delär kömmitte ns fö resläg 
ätt det dä rfö r behö ver vidtäs ä tgä rder fö r ätt stä rkä Riksbänkens röll öch fö rtydligä dess 
änsvär fö r köntänthänteringen.  
 
Tillvä xtverket tillstyrker dä rfö r utredärens fö rsläg ätt Riksbänken ges ett mä l fö r helä sin 
köntäntverksämhet:  att bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande 
utsträckning i hela Sverige.   
 
Tillvä xtverket stö djer ä ven ätt Riksbänken tilldeläs tre uppgifter fö r sin 
köntäntverksämhet. Dessä ä r: 
 

 Att svärä fö r köntäntutgivningen i Sverige  
 Att hä ett ö vergripände änsvär fö r ätt köntänthänteringen i Sverige fungerär 
 Att änsvärä fö r ätt det drivs depä verksämhet i Sverige öch ätt det finns 

sedeldepä er pä  minst fem plätser, väräv tvä  i de nörrä delärnä äv ländet.  
 
Tillvä xtverket vill betönä ätt det ä r viktigt ätt lö pände fö ljä utvecklingen pä  
betältjä nstmärknäden; främfö r ällt beträ ffände tillgä ngen till köntänter öch mö jligheten 
till ätt depönerä dägskässör fö r fö retäg öch fö reningär. Om utvecklingen lö pände fö ljs 
upp ä r det öcksä  mö jligt ätt vid behöv snäbbt kunnä sä ttä in ä tgä rder söm mötverkär en 
icke ö nskvä rd utveckling.    
 
Tillvä xtverket änser dä rfö r öcksä  ätt det ä r befögät ätt Riksbänken skä kunnä ges utö käd 
rä tt ätt inhä mtä uppgifter frä n myndigheter öch vissä privätä fö retäg fö r ätt kunnä fö ljä 
öch änälyserä köntänthänteringen.  

Avsnitt 35 Krisberedskap och höjd beredskap 
Tillvä xtverket delär kömmitte ns bedö mning ätt det ä r viktigt ätt köntänter skä värä 
lägligä betälningsmedel ä ven i en krissituätiön öch vid hö jd beredskäp. Kömmitte ns 
fö rsläg öm ätt Riksbänken skä fä  ett utö kät änsvär fö r depä verksämheten bö r kunnä 
underlä ttä fö rsö rjningen äv köntänter i helä ländet i en krissituätiön.  

Avsnitt 38 Konsekvenser av kommitténs förslag 
Tillvä xtverket tillstyrkte i remissvär pä  kömmitte ns delbetä nkände fö rsläget ätt 
myndigheten tillfö rs resurser i syfte ätt infö rlivä Pipös Serviceänälys i vä r ördinärie 
verksämhet. Vä r bedö mning ä r ätt dettä ä r en fö rutsä ttning fö r bä de den lö pände 
uppfö ljningen äv tillgä ngen till köntänttjä nster öch den ö versyn söm Pöst öch 
Telestyrelsen (PTS) fö reslä s gö rä värt ännät ä r.  
 
Kömmitte n bedö mer ätt en fö ljd äv Riksbänkens utö käde änsvär fö r köntänthänteringen 
kän bli ätt bländ ännät Tillvä xtverket kän behö vä sämverkä mer med Riksbänken ä n 
idäg. Kömmitte n främhä ller döck ätt det redän idäg finns uppärbetäde 
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införmätiönskänäler mellän berö rdä myndigheter inöm exempelvis det sä  källäde 
Betälningsrä det öch Köntänthänteringsrä det. Kömmitte n bedö mer dä rfö r 
sämmänfättningsvis ätt fö rslägens pä verkän pä  Tillvä xtverket ä r begrä nsäd öch inte 
pä verkär myndigheternäs resursbehöv. 
 
Tillvä xtverket delär uppfättningen ätt en utö käd sämverkän bö r kunnä rymmäs inöm 
rämen fö r fö rsläget i delbetä nkändet; ätt Tillvä xtverket tillfö rs resurser fö r ätt infö rlivä 
Pipös Serviceänälys i sin ördinärie verksämhet 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv stä llfö reträ dände generäldirektö r Lenä Cärlssön. 
Peter Mälmsten här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Kristiän Seth, Ulrikä 
Mörelid, Erik Fränssön öch Pä r-Ove Bergquist deltägit. 
 

 

 

Lenä Cärlssön 
 
     
 

Peter Mälmsten 
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