
Nya ramavtal för betalningstjänster

Riksgälden har tecknat statliga ramavtal avseende betalningstjänster med Danske bank, Nordea 
och Swedbank. Leverans från avtalen sker från och med 1 april 2017. Under perioden 1 augusti 
2016 till 31 mars 2017 ska myndigheterna teckna nya avropsavtal.
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Nyheter och tjänster som utgår

Den största nyheten i ramavtalen är att Riksgälden upp-

handlat en valutabank för betalningstjänster i valuta. Syf-

tet med den valutakoncernkontomodell som introduceras 

i det nya ramavtalet är att effektivisera den statliga valuta-

hanteringen genom netting av myndigheternas valutabe-

talningar och centralisering av likviditet. 

Betalningar inom valutakoncernkontomodellen erhål-

ler den växelkurs som Riksgälden dagligen kommer att 

skicka till valutabanken, som under avtalsperioden är 

Danske Bank. 

Kontanthantering har ej upphandlats i ramavtalen men 

betalningstjänsten Swish har tillkommit. Swish är ett kom-

plement till kontant- och kortbetalning och kan användas 

av myndigheter för att ta emot betalningar från privatper-

soner. 

PlusGiro för in- och utbetalningar har inte upphandlats. 

Myndigheter som har behov av PlusGiro för in- eller utbe-

talningar får ansöka om tillstånd från Riksgälden för att 

separat upphandla tjänsten.

En skillnad från föregående ramavtal är att tjänsterna inte 

rangordnas. Myndigheterna ska antingen avropa tjänste-

paketet eller göra förnyad konkurrensutsättning och/eller 

avropa valutaavtalet.

Fler kan avropa tjänstepaketet

Riksgälden har höjt gränsen för tjänstepaketet till att 

omfatta myndigheter som har färre än 100 000 in- och 

utbetalningar i svenska kronor per år, en höjning från tidi-

gare avtal där gränsen var 30 000 in- och utbetalningar 

per år. Tjänstepaketet innebär att myndigheten avropar 

samtliga betalningstjänster hos en bank. Leverantör av 

tjänstepaketet är under ramavtalsperioden Danske Bank.

Förnyad konkurrensutsättning

Myndigheter med mer än 100 000 in- och utbetalningar i 

svenska kronor per år ska genomföra en förnyad konkur-

rensutsättning med Danske bank, Nordea och Swed-

bank. Det innebär att ramavtalsbankerna får möjlighet att 

erbjuda ett nytt lägre pris för betalningstjänsterna i avtalet. 

De priser som har angetts i ramavtalet utgör ett takpris.

Valutabank

De 50 myndigheter som har valutaväxlingar som motsvarar 

belopp som är större än 50 miljoner svenska kronor per år 

ska teckna avropsavtal med Danske Bank. 

Var ute i god tid

De nya ramavtalen innebär för en del myndigheter byte av 

bank. Påbörja därför arbetet med att avropa ramavtalet i 

god tid. Alla myndigheter ska ha genomfört sina avrop före 

den 1 april 2017 då leverans av betalningstjänster i ramav-

talen sker.

Hjälp finns att få

Riksgälden kommer under hösten 2016 att genomföra 

utbildningar för myndigheter med anledning av de nya avta-

len och tillhandahålla mallar för att underlätta för de myn-

digheter som ska göra en förnyad konkurrensutsättning för 

betalningstjänster i svenska kronor.

Information om ramavtalet

Betalningstjänster under ramavtalet levereras från och med 

1 april 2017. Ramavtalet gäller från 1 augusti 2016 till 31 

juli 2020. Riksgälden kan välja att förlänga ramavtalet två 

gånger med ett år i taget. Avropsavtal får som längst gälla 

9 månader efter det att ramavtalet upphört att gälla.

Ramavtalen och tilldelningsbeslut finns på www.riksgalden.

se/myndigheter/ Ramavtal/Nya ramavtal för betalnings-

tjänster.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Statens internbank: 

Telefon: 08-613 45 80

E-post: statensinternbank@riksgalden.se 

Webbadress: www.riksgalden.se


