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VD-bedrägerier 

 

•Elva vd-bedrägerier har rapporterats under året 

•Om det finns rutiner för utbetalningar, och de följs, 
minskar risken för att bedrägerierna lyckas 

 

 

 

 

 

Källa: Årsrapport It-incidentrapportering 2016, MSB 





 

-Nej, vi har inga risker. Vi är en 

handfull medarbetare här på 

ekonomiavdelningen och vi känner 

varandra väl. 



Den statliga betalningsmodellen 
 

•Stöd för hantering av statliga betalningar 

•Statliga betalningar är grunden 

•Aktörerna i betalningsmodellen 

•Det svenska betalningssystemet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För en säkrare betalningsmodell  

•Vad fungerar bra idag? 

•Vad behöver utvecklas?  



Andel myndigheter som genomför 

riskanalyser  
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Vad fungerar bra idag? 

 

•Myndigheternas riskanalyser av 

betalningsverksamheten 

•Rutiner för betalningar 

•Skydd av fil med betalningsuppdrag 



Vad behöver utvecklas?  

• Inför myndighetsregister  

•Minska risken för stora felaktiga uttag (inför 

beloppsgränser) 

•Tydligare överenskommelse mellan myndighet 

och ombud 

•Skydd av återrapporteringsfil från bank till 

myndighet 





 

Skulle det kunna hända i 

Sverige? 



Källa: Nordegren & Epstein P1, Sveriges 

Radio 26 januari 2017 

I ett modernt land som Sverige med 

demokratiskt styrelseskick är risken snarast 

cyberattacker, hackare eller anställda som 

försöker komma åt pengarna.    



Arbete för en säkrare 

betalningsmodell 

Myndigheternas 
riskanalyser 

Riskanalys av 
betalnings-
modellen 

Rapport till 
regeringen 

Återkoppling till 
myndigheterna 

Åtgärder 
genomförs 



Preliminär planering 2018 - 

riskanalys betalningsmodellen  

• Enkätundersökning om myndigheternas 

betalningsverksamhet (mars) 

• Kartläggning användning av beloppsgränser 

(september) 

• Riskanalys (höst) 

• Rapport till regeringen (1 november) 

• Återkoppling till myndigheterna (november)   



Nytt regelverk för statliga 

betalningar  

Förordning (2017:170) om statliga 

myndigheters betalningar och 

medelsförvaltning 

 



Beslut om ny betalningsförordning 

•Ny betalningsförordning trädde i kraft 31 mars 

2017 

•Riksgälden avser meddela ändrade föreskrifter 

under våren 

 



Urval av nyheterna 

•Riksgälden får medge vissa undantag om 

anslutning till Riksgäldens toppkonton 

•Bankonton ska godkännas av Riksgälden 

•Affärsverk omfattas av säkerhetskrav som gäller 

för bankkonton anslutna till Riksgäldens 

toppkonton 



Några planerade föreskrifter 

• Beloppsgränser på bankkonton som används eller kan 

användas för utbetalningar 

• 9 § förordningen ska följas oavsett vem som utför 

uppgifter förknippade med myndighetens 

betalningsverksamhet 

• Kontantkassor om mindre belopp kan föras utanför 

bankkonto 

• Prognoser till Riksgälden för betalningar och växlingar 

 

 



Fortsätt arbeta riskmedvetet 

• Inför beloppsgränser 

•Se över överenskommelse med ombud 

•Försäkra er om att även återredovisningsfiler är 

skyddade 
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