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Remissyttrande över betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 
2014:61)   

Riksgäldskontoret (Riksgälden) har följande allmänna synpunkter på det remitterade 
förslaget. Riksgälden bedömer att den egna verksamheten inte kommer att direkt beröras av 
förslaget. 

Allmänt  

Riksbankens distributionsansvar inom kontanthanteringen i landet  

Riksgälden anser att Riksbankens distributionsansvar inom kontanthanteringen i landet bör 
kvarstå oförändrat i avvaktan på en fördjupad analys av förslaget och dess konsekvenser i 
den fortsatta beredningen. 

Riksgälden uppfattar utredningens tolkning av den gällande bestämmelsen i 5 kap. 3 § första 
stycket riksbankslagen på så sätt att Riksbanken har ett uttalat distributionsansvar (se avsnitt 
10.3.1, s. 164). Det framstår inte som utredningen avser att föreslå någon genomgripande 
förändring i detta ansvar (jfr avsnitt 10.3.2, s. 166).  

Sammantaget ser Riksbankens ansvar för distribution emellertid ut att minska genom det 
nya förslaget: Av utredningens redogörelse av det föreslagna fjärde stycket i 1 kap. 2 § 
riksbankslagen följer exempelvis att Riksbanken bör överväga att agera i vissa fall inom 
kontanthanteringen samt att myndigheten har möjlighet att väga nyttan av eventuella 
åtgärder som vidtas mot kostnader och konsekvenser i övrigt (se avsnitt 10.4, s. 168 mitten). 
Av utredningen följer vidare att det föreslagna andra stycket i 5 kap. 3 § riksbankslagen i sig 
inte innebär någon skyldighet för Riksbanken att agera (se avsnitt 10.4, s. 168 slutet).  

Riksgälden anser därför att följderna av utredningens förslag är otillräckligt belysta. Dessa 
oklarheter bör redas ut i den fortsatta beredningen så att myndighetsansvaret inte oavsiktligt 
tunnas ut. 

Koppling mellan kontantförsörjningsuppdraget samt tillstånds- och tillsynsmodellen  

Riksgälden saknar en beskrivning av hur Riksbankens kontantförsörjningsuppdrag är 
kopplat till den föreslagna tillstånds- och tillsynsmodellen för uppräkningsverksamhet. 
Riksgälden menar att förändringen i Riksbankens uppdrag (se ovan) tillsammans med den nya 
tillstånds- och tillsynsmodellen delvis kan förstås som en avknoppning av distributionsansvaret 
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från staten. Riksgälden anser inte att en sådan förändring bör genomföras utan att 
förändringen och dess konsekvenser analyseras noggrannare och beskrivs tydligare.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter fördragning av 
avdelningschefen Jenny Rolling. I den slutliga handläggningen har även juristen Per Magnell 
deltagit. 

 

   

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Jenny Rolling, föredragande 

   

 

 


