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Promemorian Betaltjänster – några förtydliganden 

Remissinstanser 

1 Allmänna reklamationsnämnden 

2 Finansbolagens Förening 

3 Finansiell ID-Teknik BID AB 

4 Finansinspektionen 

5 Förvaltningsrätten i Härnösand  

6 Getswish AB 

7 Kammarrätten i Göteborg 

8 Konsumenterna bank- och finansbyrå 

9 Konsumentverket  

10 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

11 Post- och telestyrelsen 

12 Riksgäldskontoret 

13 Sparbankernas Riksförbund 

14 Luleå tingsrätt  

15 Svea hovrätt  

16 Svensk Handel 

17 Svenska Bankföreningen 

18 Sveriges advokatsamfund 

19 Sveriges konsumenter 

20 Sveriges riksbank 

21 Swedish FinTech Association 
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast  

den 14 februari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.fma.b@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03948 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

Lotta Hardvik Cederstierna  

Rättschef 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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