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Digitalisering och internationalisering

Minskad kontantanvändning (Sverige)

Privata valutor och plattformar (t.ex. Libra/Diem)

Digitala centralbanksvalutor (”e-krona”)

Säkerhetsläge och cyberhot

Betalningar strategisk ekonomisk politik

Omvärldsfaktorer
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Kartläggning av betalningsmarknaden
o nuläge, reglering och bedömning av framtida utveckling
o konsekvenserna av betalningssystem som helt eller 

delvis är skilda från statliga eller överstatliga valutor
o säkerhets- och integritetsaspekter av såväl privata som 

statliga digitala betalningssystem
o betalningsmarknadens förmåga att upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet under fredstida kriser och vid 
höjd beredskap, ytterst krig 

Uppdraget I
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Uppdraget II

Statens framtida roll på betalningsmarknaden
o rollfördelningen mellan staten och den privata sektorn 
o ytterligare krav på clearing- och avvecklingssystem, kreditinstitut och 

betalningsförmedlare samt tjänsteleverantörer till dessa företag?
o hur staten, inbegripet Riksbanken, kan säkerställa en effektiv och 

säker betalningsmarknad såväl i normala situationer som under 
fredstida kriser samt under höjd beredskap och då ytterst krig

o krav för att säkerställa att alla i samhället kan genomföra sina 
betalningar

o statens roll på betalningsmarknaden utifrån krav som följer av EU-
medlemskap och internationella organisationer
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Uppdraget III

Lagligt betalningsmedel
o innebörden i begreppet lagliga betalningsmedel, inbegripet vilka 

skyldigheter som finns att ta emot dessa, och överväga lagstiftning

Digitala centralbankspengar (CBDC)
o digitala centralbankspengar i förhållande till vanliga 

centralbankspengar 
o förhållandet till unionsrätten, inbegripet ECB:s roll
o ta ställning till behovet av s.k. e-kronor och digitala 

centralbankspengar som lagligt betalningsmedel

Bestämmelserna om avrundning
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• Sverige har inte euron som valuta
• Befintlig myndighetsstruktur
• Reglering på EU-nivå
• Anpassa förslagen till arbete med ny 

riksbankslag
• Ingen ny utredning avseende tillgång 

till kontanter

Förutsättningar
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Särskild 
utredare
Anna Kinberg Batra

Sekretariat
5-6 personer
Uppdrag

Parlamentarisk 
referensgrupp

C, KD, L, Mp, M, S, SD, V 

Sakkunniga
Myndigheter, bransch- och 
intresseorg., Fi-dep, akademi

Organisation
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Övergripande tidplan
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Våren 2021
• Kartläggning och 

dialog
• Lägga ut uppdrag

Hösten 2021
• Påbörja 

skrivarbetet
• Identifiera 

lagstiftningsbehov

Våren 2022
• Fortsatt 

skrivarbete
• Utarbeta 

lagstiftningsförslag

Hösten 2022
• Slutföra 

huvudbetänkandet
• Förankring

Betänkandet 
lämnas 30 nov.



betalningsutredningen@regeringskansliet.se

Vi välkomnar dialog!
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