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Inledning

Utredningen har i uppdrag att undersöka hur en samordnande
funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra
till ökade möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna
(dir. 2018:50). Vi ska bl.a. föreslå åtgärder inom ramen för funktionens ansvar som säkerställer att rätt utbetalning går till rätt mottagare
och i det sammanhanget undersöka om det är lämpligt att införa
transaktionskonton för statliga utbetalningar. Vidare vi utreda och
ta ställning till om funktionen bör ta över ansvaret för att verkställa
utbetalningar.
Funktionen ska, enligt regeringens direktiv, i första hand omfatta
statliga utbetalningar, men det bör även vara möjligt för kommuner
att frivilligt ansluta sig. Förutsättningarna för att på sikt ansluta arbetslöshetskassorna bör också utredas. Vi har hittills fokuserat vårt
arbete på att kartlägga de statliga myndigheternas betalningar och då
framför allt välfärdsmyndigheterna. Vi kommer därför att återkomma till frågan om kommuner och arbetslöshetskassor i vårt betänkande.
Promemorian behandlar framför allt de statliga välfärdsmyndigheternas betalningar, men i viss mån även övriga statliga utbetalningar. Välfärdsmyndigheterna står för en mycket stor del av de statliga betalningarna och en förändring i dessa myndigheters betalningshantering får en påverkan på den statliga betalningsmodellen
som helhet. Myndigheterna använder bankernas betaltjänster för att
hantera in- och utbetalningar. Därför är det betydelsefullt att förstå
hur betalningar går till i det svenska betalningssystemet. Eftersom
statens utbetalningar är samhällsviktiga är det också viktigt att förstå
risker och sårbarheter i det svenska betalningssystemet.
Statens verksamhet skapar betydande betalningsflöden till och
från medborgare och företag och dessa betalningsflöden har en stor
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samhällsekonomisk betydelse. Utbetalningar från de statliga välfärdssystemen är för många personer nödvändiga för deras uppehälle. Staten gör också en stor mängd andra betalningar i form av
lönebetalningar och leverantörsbetalningar.
Under 2018 verkställdes cirka 105 miljoner statliga utbetalningar
till ett värde av cirka 2 500 miljarder kronor. Årligen verkställs cirka
90 miljoner samhällsbetalningar, 5,5 miljoner betalningar av leverantörsfakturor, 3 miljoner lönebetalningar och över 1,6 miljoner utlandsbetalningar. Knappt 1 miljon utbetalningsavier och checkar
skickades under 2018.1
Statliga betalningar är samordnade genom en statlig betalningsmodell med ramavtal med banker och en central likviditetshantering.
Statliga myndigheters in- och utbetalningar hanteras framför allt via
överföring mellan bankkonton. Dock sker även en del inrikes utbetalningar via avier och vissa utrikes betalningar med check.2
Vi kommer att genomföra vår analys i ljuset av de relativt stora
förändringar av utbetalningssystemen och den tekniska utvecklingen som hittills skett, men kanske framför allt med hänsyn till förändringar som kan komma att ske i framtiden.
Vissa länder har samordnat sina myndigheters utbetalningar. I
Danmark har t.ex. varje medborgare ett konto där alla utbetalningar
samlas och från det kontot kan medborgaren välja att överföra
pengar till valfritt bankkonto. Den danska modellen beskrivs översiktligt i kapitlet.
På flera ställen i denna promemoria står det om privatpersoner
och företag. Dock gör myndigheter utbetalningar också till andra
organisationer än företag, t.ex. kommuner och föreningar. För enkelhets skull har vi i beskrivningarna nedan i många fall använt företag som ett samlingsbegrepp för alla typer av organisationer.

1

Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01, 2019-02-05, 2019-03-21 och 2019-04-26; Ekonomistyrningsverket 2015. Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor. Rapport 2015:44. Enligt Riksgäldens statistik utgjorde leverantörsbetalningar
cirka 22 miljoner betalningar och samhällsutbetalningar cirka 71 miljoner utbetalningar. Tjänsten Leverantörsbetalningar används dock även för samhällsbetalningar, varför vi här har använd siffror från Ekonomistyrningsverket kring antal leverantörsfakturor. Dessa har dragits
av från Riksgäldens statistik kring leverantörsbetalningar och resterande leverantörsbetalningar har adderats till samhällsbetalningar.
2
Check förekommer inte för inrikes betalningar.

8

Underlagspromemoria

Inledning

Sammanfattande iakttagelser
En myndighet ansvarar för sina betalningar
En myndighet behöver uppgifter om mottagarens bankkonto för att
hantera utbetalningar och för utbetalning med avi behöver myndigheten uppgifter om adress. Vidare behöver myndigheten avtal, tekniska förbindelser och säkra rutiner med bank. En myndighet behöver också rutiner för att hantera avvikelser vid problem, t.ex. om
mottagaren har bytt bank utan att meddela myndigheten. Utbetalningar till utlandet innebär särskilda rutiner. Viss samordning av betalningar finns inom staten, t.ex. hanterar Försäkringskassan alla
Pensionsmyndighetens betalningar och vissa av Arbetsförmedlingens betalningar.
Vart fjärde eller vart sjätte år ska ramavtal förnyas, varför också
alla myndigheter kan behöva hantera byte av bank. Genomförande
av ett bankbyte innebär en hel del arbete för myndigheter med stora
betalningsvolymer. Även myndigheter med mindre betalningsverksamheter påverkas vid bankbyte.
Marknaden för betalningstjänster är under förändring
Flera drivkrafter påverkar att betalmarknaden just nu utvecklas med
nya tjänster och nya aktörer som kommer in på marknaden för betalningstjänster. För det första påverkar den tekniska utvecklingen
vilka möjligheter som finns att utforma nya typer av tjänster. För det
andra sker förändringar av regleringen med syfte att främja ökad
konkurrens och innovation. För det tredje är konsumenter intresserade av nya lösningar, där det tydligaste exemplet är Swish, en lösning för realtidsöverföring av pengar från en person till en annan
person. Dessutom finns internationella aktörer, såsom de stora internetföretagen, som gör satsningar på betalningslösningar.
Utvecklingen av tjänster för betalningar och marknaden för betaltjänster, samt osäkerheten i vilken mån kontanter i framtiden är ett
betalningsmedel som används i någon större omfattning, kan få betydelse för hur staten ska hantera sina utbetalningar.
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Robusthet och säkerhet i det finansiella systemet
Myndigheter med stora betalningsflöden har en bank för att hantera
inrikes betalningar och en annan bank som hanterar utlandsbetalningar. Myndigheterna saknar i dag förberedelser för att hantera
störningar hos avtalsbank. Det finns inte heller alternativa rutiner
och utbetalningslösningar för att hantera större störningar i den finansiella infrastrukturen, eller i el- och telekommunikationsnäten.
Riksbankens bedömning 2017 var att den finansiella infrastrukturen i Sverige överlag fungerar väl. Dock menar Riksbanken att det
finns risker och sårbarheter som kan leda till störningar i det finansiella systemet. Särskilt lyfter Riksbanken fram att cyberangrepp kan
utgöra ett allvarligt hot mot den finansiella infrastrukturen.
Regeringen beslutade i december 2015 om planeringsanvisningar
för det civila försvaret. Enligt beslutet ska bevakningsansvariga myndigheter återuppta planeringen för civilt försvar inom ramen för
totalförsvaret. Regeringen har också uttalat att Sverige behöver en
förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och
då ytterst krig. Försvarsberedningen konstaterar att de genomgripande förändringar som skett i Sveriges finansiella system sedan avregleringen i mitten på 1980-talet gör att det saknas relevanta strukturer att falla tillbaka på i totalförsvarsplaneringen.
Kontantanvändningen minskar stadigt och t.ex. slutar allt fler butiker att ta emot kontanter. Försvarsberedningen skriver i sitt betänkande från december 2017 att Sveriges befolkning måste ha förutsättningar att upprätthålla grundläggande ekonomiska transaktionsmöjligheter genom en tillgång till kontanter, alternativa betalningsmedel eller någon form av statliga krediter. Riksbanken driver ett
projekt för att utvärdera en e-krona som ett alternativt betalningsmedel till kontanter, bl.a. av beredskapsskäl.
Det är således stora förändringar som skett och som kommer att
ske framöver. För att kunna ta ställning till frågan i utredningens direktiv om ett transaktionskonto måste den nuvarande betalningsmodellen beskrivas i ljuset av denna av utveckling och förändring.
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Tidigare förslag rörande en
gemensam statlig
utbetalningsmodell

Samordning av statliga och offentliga utbetalningar har diskuterats
och analyserats i flera sammanhang tidigare. Till exempel av FUTdelegationen, av Riksgälden och av den förvaltningspolitiska kommissionen i mitten av 90-talet. Även om utgångspunkterna har varit
delvis annorlunda jämfört med för vår utredning, är analyserna och
förslagen av intresse.

1.1

Riksgäldens förslag 2002 om
samhällsbetalningar från konto till konto

Riksgäldskontoret lämnade 2002 förslag till regeringen om hur statens betalningar bör organiseras och hur statens betalningssystem
kan utvecklas. Utbetalningar till bankkonto utgjorde, när rapporten
lämnades 2002, redan då majoriteten av de statliga utbetalningarna.
Utbetalningsavier stod 2002 för mindre än tre procent av det totala
antalet utbetalningar. Riksgälden menade att en betalning till konto
är säkrare än en betalning via utbetalningskort. Posthantering, förfalskning och stora belopp som ska hanteras vid ett tillfälle var risker
med utbetalningskort som Riksgälden lyfte fram i sin rapport. Därför menade Riksgälden att det fanns motiv till att försöka minska
och begränsa användningen av utbetalningskort till förmån för utbetalningar till bankkonto. Dessutom var (och är) utbetalningskort en
dyr utbetalningsform både för staten och för mottagaren. 1

1

Riksgäldskontoret, 2002. PM – Samhällsbetalningar från konto till konto, dnr. 99/1188.
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Riksgälden föreslog att myndigheterna skulle få rätten att
inhämta kontouppgifter från bankerna
Riksgälden lämnade ett författningsförslag till regeringen avseende
att myndigheterna skulle kunna få hämta uppgifter om bankkonton
från bankerna för de som inte lämnat uppgift om konto till myndigheten. Bankerna skulle, enligt förslaget, vara skyldiga att utan hinder
av banksekretessen, lämna upplysningar om kontonummer för enskilda till vilka en myndighet ska betala ut pengar.2
Riksgälden menade att förslaget skulle öka betalningar via bankkonto, men också kunna bidra till att öka konkurrensen om de statliga betalningarna och att staten inte riskerar att bli låst till enbart en
eller ett fåtal betalningsförmedlare.
Alternativ på modeller för att öka betalningar till konto
Riksgälden analyserade flera andra alternativ för att öka antalet betalningar till konto och därmed minska antalet utbetalningskort:
1. Myndighetsspecifika kontoregister: En fortsättning på rådande
modell där myndigheterna var för sig administrerar kontoregister.
2. Kontoregistertjänst från leverantör: Myndigheterna upphandlar en kontobetalningstjänst från den privata marknaden. Leverantören, sannolikt en bank, administrerar ett register med bankoch kontouppgifter för alla medborgare och ansvarar för att förmedla betalningar till mottagarna. Myndigheterna uppger personnummer, belopp och betalningsdatum i betalningsuppdragen
till banken.
3. Konto för samhällsbetalningar hos bankerna: Staten köper en
tjänst från en eller flera banker som ska inrätta konton för alla
medborgare.
4. Statliga konton för samhällsbetalningar: Staten inrättar en egen
kontostock med koppling till statens finansfunktion vid Riksgäl-

2

Riksgälden 2002, Hemställan om ändring av bankrörelselagens regler om banksekretess.
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den. Enskilda kan välja att lyfta pengar på postkontor eller i uttagsautomater, eller automatiskt överföra till ett bankkonto som
den enskilde uppger.
Riksgälden menade att en kontoregistertjänst från en leverantör på
kort sikt skulle kunna vara enkel att införa och också effektiv. Dock
menade Riksgälden att det skulle skapa betydande svårigheter att
byta bank och leda till ett beroende av den bank som får uppdraget.
I praktiken skulle hindren kunna bli så stora att ett bankbyte vore
förenat med för stora kostnader och svårigheter. En sådan lösning
skulle hämma konkurrensen vid upphandlingar. Vidare pekade Riksgälden på att en sådan lösning kunde försvåra omorganisationer
inom staten, t.ex. om uppgifter som involverar samhällsbetalningar
ska flyttas från en myndighet till en annan.
Med egna statliga konton, antingen upphandlade från bankerna
eller i statlig regi, ansåg Riksgälden att betalningsrutiner och betalningsströmmar skulle kunna samordnas. Likartade krav och samordning skulle kunna stärka staten i sina upphandlingar. I rapporten menade man dock att den omfattande kontostocken skulle innebära
icke obetydliga kostnader och att de flesta medborgare redan har ett
bankkonto.
Därför framfördes i rapporten att det i ett första steg föreföll rimligt att söka öka nyttjandet av medborgarnas existerande bankkonton som mottagarkonton. Riksgälden förordade därför en modell,
som beskrivits ovan, där myndigheterna fick rätt inhämta uppgifter
om bankkontouppgifter för enskilda från bankerna.
Regeringen vidtog ingen åtgärd med anledning av Riksgäldens
förslag
Regeringen remitterade förslaget, men beslutade att inte vidta några
åtgärder med anledning av Riksgälden förslag. Utifrån effektivitetsoch säkerhetsaspekter fanns det enligt regeringen fördelar med att
myndigheters betalningar till enskilda i ökad utsträckning kan ske
genom kontoöverföringar. Med hänsyn till kritik som framfördes i
remissvaren, bl.a. i fråga om integritetsaspekter och oklarheter kring
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metodik och kostnader för inhämtande av kontoinformation, menade regeringen dock att det inte fanns tillräckliga skäl för att gå vidare med förslaget.3
Fler av remissyttrandena kan i vilket fall vara av intresse för överväganden avseende en samordnande funktion för att verkställa statliga utbetalningar.
Svaren på remissen
Justitiekanslern menade i sitt remissyttrande att förslaget inte hade
någon närmare utredning och analys av vilka risker som den föreslagna inskränkningen av banksekretessen kan medföra för t.ex. förhållandet mellan en enskild och en bank eller den personliga integriteten. Datainspektionen ansåg att förslaget var vällovligt, men att ett
genomförande skulle kunna innebära ett oacceptabelt intrång i den
personliga integriteten. Datainspektionen ansåg att människor inte
nödvändigtvis vill att uppgifter om bankkonto ska spridas utan
skydd och inspektionen menade att Riksgälden inte närmare hade
undersökt orsakerna till varför människor inte lämnat uppgifter om
bankkonto till myndigheterna. Vidare framförde inspektionen att en
behandling av uppgifter om personers bankkonto måste ha stöd i
personuppgiftslagen.
SPV framförde att de använder sig av modellen kontosökningstjänst (vilket myndigheten även gör i dag) och att den modellen har
fungerat mycket bra för SPV:s del. SPV delade Riksgäldens uppfattning om att SPV till viss del blir beroende av den bank som anlitas,
men att fördelarna i form av effektivitet och kostnader överväger.
SPV pekade också på att det ökade antalet kontohållare, t.ex. nischbanker, och att många har konton i flera banker, kunde leda till en
resurskrävande administration. SPV menade att det lämpligaste vore
att en myndighet utpekas som inhämtare och administratör av kontoregistret, som sedan kan användas av övriga myndigheter.
Svenska Bankföreningen avstyrkte den föreslagna lösningen om
en ändring av bankrörelselagen. Föreningen menade att de skäl som
anfördes inte är tillräckligt tungt vägande för att undantag ska göras
från banksekretessen. Mot förslaget talade också, ansåg föreningen,
3

Regeringens beslut, 2002. Framställning från Riksgäldskontoret om ändring i bankrörelselagen
(1987:617), Fi 2002/1190.
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att sekretesskyddet hos myndigheterna för uppgifter om enskildas
konton blir svagare än hos bankerna och att en rad praktiska problem skulle uppstå vid val av konton och uppdatering av uppgifterna.
Bankerna och Bankgirocentralen var, enligt föreningen, beredda att
medverka till lösningar som bygger på ett frivilligt uppgiftslämnande
till myndigheterna. Skälen till Riksgäldskontorets förslag var att staten vill göra sina utbetalningar säkrare och billigare. För att staten
ska uppnå dessa syften vore det egentligen mest konsekvent, framförde föreningen, att införa en skyldighet för betalningsmottagarna
att lämna nödvändiga uppgifter till staten.

1.2

Finansplanen för 2008 aviserade en utredning
om ett individuellt transfereringskonto för
ersättningar, bidrag och lån från
välfärdssystemen

Regeringen skrev i finansplanen för 2008 att den avsåg ge ett uppdrag
till Försäkringskassan och Skatteverket att gemensamt utreda föroch nackdelar, bl.a. ur integritetssynpunkt, med införande av ett s.k.
individuellt transfereringskonto för ersättningar bidrag och lån från
välfärdssystemen.4 Något sådant uppdrag lämnades dock inte.

1.3

Förslag från FUT-delegationen 2008 om en
gemensam funktion för utbetalningskontroll

FUT-delegationen föreslog i sitt slutbetänkande 2008 att regeringen
skulle tillsätta en utredning om införande av en gemensam funktion
för utbetalningskontroll där utbetalningarna från välfärdssystemen
passerar innan de betalas ut. Delegationen menade att hanteringen
av utbetalningar från välfärdssystemen är ett område där samverkan
mellan myndigheter även på kort sikt kan ge stora ekonomiska vinster, säkerställa såväl medborgarnas rättigheter som skyldigheter, leda
till bättre service till medborgare och effektivisera verksamheten vid
berörda organisationer. Delegationen menar att de ekonomiska vinsterna skulle uppstå genom att handläggarna skulle kunna slippa
4

Proposition 2007/08:1. Budgetpropositionen för 2008, del 1, s. 39.
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tidsödande manuella kontroller för samordning mot andra förmåner. Däremot gjorde inte delegationen någon analys av huruvida
effektivisering skulle kunna uppstå avseende verkställandet av betalningar.5
Delegationens bedömning var att en bidragande orsak till felaktiga utbetalningar är att regelverken är komplicerade och otydliga
samt att det finns brister i samverkan med andra myndigheter. En
samordnande betalningsfunktion skulle, enligt delegationen, kunna
kontrollera när ersättningar utgår från två välfärdssystem samtidigt,
för samma period och ge signal om kontrollbehov eller samordningsbehov. Utbetalningskontrollen skulle komma att ske i ett sent
skede av handläggningen och bli en sista kontroll innan utbetalning.

1.4

Myndighetssamarbete 2014–2015 för att
analysera en dansk modell med ett
medborgarkonto för utbetalningar

Några myndigheter gjorde 2014–2015 gemensamt en analys av tilllämpligheten för Sverige av det danska NemKonto-systemet.6 I
Danmark görs i stort sett alla offentliga utbetalningar via en särskild
utbetalningsfunktion. En utbetalning från en myndighet till en enskild hamnar på vad man kan kalla medborgarkonto och utbetalningsfunktionen ansvarar sedan för att betalningen förmedlas från
beslutande myndighet till medborgaren. Alla medborgare får således
alla utbetalningar samlade på sitt medborgarkonto. Myndigheter behöver inte hantera betalningsförmedlingen, utan den hanteras av utbetalningsmyndigheten.
I analysen menar de svenska myndigheterna att ett samlat kontoregister och en högre grad av automatisering skulle kunna minska
antalet felaktiga utbetalningar genom ett mer aktuellt och heltäckande register med konton för medborgare. Utfasning av avier lyfts i
analysen fram som önskvärt för att minska fel och för att säkra

5

SOU 2008:74. Rätt och riktigt – åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, s.
143–144.
6
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014. Slutrapport: Medborgarkonto - En studie av systemet med NemKonton i Danmark; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
2015. Fördjupad analys: Medborgarkonto – Tillämpligheten av systemet med NemKonton och
NKS i svensk kontext.
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snabbare utbetalning till mottagare. Myndigheterna ägnar enligt rapporten ansenlig mängd arbete åt administration av kontoinformation. Administrationen har vissa brister som skulle kunna minskas
med en myndighetsgemensam hantering. Rapporten analyserar tre
alternativ där första alternativet är en dansk modell; det andra alternativet ett kontoregister som hålls av en privat aktör; det tredje alternativet är ett kontoregister som hålls av myndigheterna, men det
är banken som använder registret.
Rapporten pekar på att Försäkringskassan eller Skatteverket, som
är de myndigheter med de största registren över kontouppgifter, kan
vara möjliga alternativ för att ansvara för ett myndighetsgemensamt
kontoregister. Rapporten lyfter även fram att man kan överväga om
andra aktörer ska kunna använda registret, t.ex. försäkringsbolag.
Flera myndigheter ser, enligt rapporten, positivt på att införa en
modell liknande den danska. Modellen skulle enligt myndigheterna
kunna stärka robustheten i samhällsbetalningar genom att öka andelen kontoinsättningar samt öka kvaliteten och minska det administrativa arbetet med kontoadministration. Effektiviteten skulle också
stärkas genom att betalningsmottagare enklare kan administrera och
kontrollera sina egna kontouppgifter.

17

2

Den statliga betalningsmodellen
och betalningsförordningen

Riksdagen beslutade 1924 att inrätta postgirot. Syftet med beslutet
var bl.a. att ge staten tillgång till effektiva metoder för att förmedla
statens betalningar samt minska behovet av kontanter. Redan innan
inrättande av postgirorörelsen hade postverket bl.a. tagit över ansvaret för kronoskatteuppbörden för landsbygden och medverkat till
försäljning av statliga premieobligationer.1 Enligt en kungörelse
1951 (nr 453) skulle medelsförvaltande myndigheter anlita postgirorörelsen för att verkställa utbetalningar.2 År 1974 beslutade regeringen om en förordning avseende statliga myndigheters skyldighet
att anlita postgirot eller riksbanken som betalningsinstitut. En myndighet behövde enligt förordningen särskilt tillstånd från regeringen
för att använda en annan betalningsförmedlare.
Postgirots ensamrätt avskaffades 1994 i samband med Postverkets bolagisering.3 I olika sammanhang hade bankernas medverkan i
1

Kungl. Maj:ts proposition nr 209, 1924, s. 5–16. Se t.ex. s. 16 där statsrådet framför följande.
”Frågan om lämpligheten av postgirorörelsens införande i vårt land bör emellertid ses icke
enbart ur synpunkten, vilka fördelar denna rörelsegren kan medföra för den enskilde eller för
den allmänna penningomsättningen. Postgirorörelsen skulle nämligen innebära beaktansvärda
fördelar även för statens egna betalningar. Denna omständighet synes mig böra tillmätas icke
ringa betydelse vid bedömandet av frågan om rörelsens införande. På sätt riksräkenskaps verket och statens besparingskommitté framhållit, skulle man vid anlitande för detta ändamål av
postgirorörelsen kunna ernå såväl en effektivare kontroll över uppbörd och redovisning i statens verksamhet än det nu är möjligt att åstadkomma som ock en förenkling av medelsförvaltningen och därigenom en minskning i kostnaderna för densamma.”. Se också Utlåtande och
förslag beträffande införande av postcheckrörelse, 1919 (utredning tillsatt enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 9 oktober 1917).
2
Se vidare i Promemoria med förslag till allmänna riktlinjer för underlättande av utbetalningsväsendet i m.m. under krig, 1955, s. 22–23.
3
Riksrevisionsverket redovisade den 31 oktober 1991 ett uppdrag avseende att besluta alternativa ersättningsformer för statliga betalningar (Postverkets arbete med de statliga betalningarna). I redovisningen framkommer att postgirots intäkter från de statliga betalningarna under
1990/91 var 1,5 miljarder kronor vid 13 procent ränta. Den s.k. direkta floaten, som var en
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förmedlingen av statliga betalningar diskuterats. Vissa myndigheter
begärde undantag av serviceskäl, t.ex. för utbetalning av barnbidrag
och pensioner. Att kunna välja betalningsform ansågs underlätta allmänhetens och företagens betalningar till och från staten. 4 Regeringen menade redan i 1990 års budgetpropositionen att det statliga
betalningssystemet av främst serviceskäl och konkurrensskäl i princip bör vara utformat så att det skapas en valfrihet för allmänheten
och myndigheter att välja postgirot eller bankerna som betalningsförmedlare.5
Regeringen ansåg att det är av utomordentlig vikt att statens betalningar hanteras rationellt med avseende på kontroll, säkerhet och
kassahållning oavsett vem som förmedlar betalningarna. Riksdagen
hade slagit fast att betalningar till och från staten ska kunna ske på
ett för allmänheten och näringslivet rationellt sätt. Betalningssystemet skulle enligt finansutskottet vara kostnadseffektivt, passa statens redovisningssystem och tillgodose statens informationsbehov,
samt minimera upplåningsbehovet från kassahållningssynpunkt.6
Frågan behandlades vidare i 1993 års budgetproposition. Riksdagen
lade då fast de grunder för den statliga betalningsmodellen som fortsatt gäller:7
• Förmedlingen av de statliga betalningarna bör ske på ett utifrån
statens synvinkel kostnadseffektivt sätt. Ränteförluster skall minimeras och fördröjningar skall undvikas.
• Det statliga betalningssystemet ska vara anpassat till statens redovisningssystem och statens samlade informationsbehov.
• Det statliga betalningssystemet ska vara så utformat att det
skapas valfrihet för allmänheten och myndigheterna att välja den
betalningsförmedlare som bäst passar betalningsavsändarens eller
betalningsmottagarens behov. Valfriheten möjliggör konkurrens
viktig del i ersättningen från staten till postgirot, uppgick till 900 miljoner kronor, den indirekta floaten 300 miljoner kronor och avgifterna var 300 miljoner kronor. Ersättningen var en
del i statens stöd för att upprätthålla en rikstäckande kassa- och betalningsservice. Dock noterade regeringen i proposition 1991/92:100, bilaga 1, sid 61, att postgirots intäkter till följd
av ensamrätten till vissa statliga betalningar var betydande. Särställningen stärkte även postgirots konkurrenskraft i övrigt menade regeringen.
4
Proposition 1990/91:150. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92,
m.m. (kompletteringsproposition), bilaga 1:1, s. 74–75
5
Proposition 1989/90:100. Med förslag till statsbudget för budgetåret 1990/91, bilaga 1.
6
1989/90: FiU24, rskr. 197.
7
Se också proposition 2005/06:1, Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 2, avsnitten 11.7
och 15.2.
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mellan olika betalningsförmedlare och främjar den långsiktiga effektiviteten i betalningsförmedlingen.
• Det statliga betalningssystemet ska vara så sammansatt att hög
säkerhet garanteras. Kriterier för behörighet till systemet skall
definieras. Myndigheternas säkerhetstänkande ska öka. Säkerhet
i betalningsförmedling ska garanteras.
När förändringen genomfördes 1994 fick myndigheterna möjlighet
att själva upphandla banker. Från slutet av 1990-talet gäller att statliga myndigheter ska använda de ramavtal som Riksgälden ansvarar
för att upphandla. Vid ingången av 2004 upphörde Postgirots sista
kvarvarande monopol på statliga betalningar, nämligen på de internstatliga betalningarna. Det var det sista steget i en utveckling och
marknadsanpassning av statens betalningssystem.

2.1

Rådande statlig betalningsmodell

Riksgälden ansvarar enligt sin instruktion för statens centrala finansförvaltning och för den statliga betalningsmodellen inklusive statens
centralkonto. Myndigheten är också garantimyndighet enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti.8 Statens betalningsmodell är
samlingsnamnet för de regelverk, avtal, kontostrukturer och system
som stöder statens betalningar. I modellen ingår även den centrala
likviditetshanteringen till och från statens centralkonto i Riksbanken till följd av myndigheternas betalningar.
Huvudaktörerna i modellen är Riksgälden, ramavtalsbankerna
och de statliga myndigheterna. Riksgälden ansvarar för upphandling
av ramavtal med betaltjänstleverantörer och för den centrala likviditetshanteringen. Ramavtalsbankerna levererar betaltjänster enligt ramavtal och förmedlar myndigheternas betalningar. Myndigheterna
avropar betaltjänster från ramavtalen och ansvarar för sina betalningar. De statliga betalningarna förmedlas via det svenska betalningssystemet och de statliga betalningarna utgör en viktig del av det
svenska betalningssystemet.

8

SFS 2007:1447. Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret.
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Betalningsmodellen omfattar de cirka 220 statliga myndigheter
som ingår i den statliga redovisningsorganisationen9 med ungefär 2
800 bankkonton hos tre ramavtalsbanker.
Central likviditetshantering
Riksgälden ansvarar för att utforma statens likviditetsstyrning så att
statens räntekostnader på lång sikt minimeras. För att reducera statens räntekostnader och risk är betalningsmodellen konstruerad så
att likviditeten från alla myndigheters in- och utbetalningar samlas
på statens centralkonto i Riksbanken. De samlade inbetalningarna
till myndigheterna används för finansiering av de samlade utbetalningarna samma dag. Tre gånger per dag centraliserar Riksgälden likviditeten från alla statliga betalningar till statens centralkonto i Riksbanken. Överskottet eller underskottet placeras eller finansieras av
Riksgälden så att det slutliga saldot varje dag är noll.

2.2

Betalningsförordningen reglerar statliga
myndigheters betalningar

Statliga myndigheter ska använda de betaltjänster som upphandlats i
ramavtal av Riksgälden och en myndighets medel ska vara insatta på
statens centralkonto.10
Myndigheterna som är inordnade i den statliga redovisningsorganisationen ingår i betalningsmodellen. Myndigheterna ska tillämpa
betalningsförordningen och Riksgäldens föreskrifter. Myndigheterna ansvarar vidare för en god intern styrning och kontroll av sin
betalningsverksamhet. Vidare är myndigheterna ansvariga för att betalningar från deras bankkonto görs i rätt tid, till rätt mottagare och
med rätt belopp. Både Riksgälden och myndigheterna ansvarar för
att hålla beredskap och agera om störning inträffar, bl.a. genom att
ha och använda reservrutiner.
Riksgälden har inget tillsynsansvar. Riksrevisionen och myndigheternas internrevisorer ansvarar för att granska att myndigheterna
9

Många av de minsta myndigheterna, inklusive kommittéer, ingår inte i den statliga redovisningsorganisationen.
10
SFS 2017:170. Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, och
Riksgäldens tillhörande föreskrifter, reglerar statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
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följer förordningar och föreskrifter, samt avropar tjänster i enlighet
med statliga ramavtal.

2.3

Ramavtal för upphandling av betalningstjänster
från bankerna

Riksgälden upphandlar betalningstjänster från bankerna genom att
teckna ramavtal för de statliga myndigheternas räkning. Användningen av ramavtal har enligt Riksgälden varit ett av de viktigaste
verktygen för utformningen av den statliga betalningsverksamheten.
Ramavtalen har också gett förutsättningar för en central likviditetsstyrning och därmed effektiv likviditetsförvaltning i staten.
Genom ramavtalen med bankerna tillhandahålls betalningstjänster och infrastruktur för de statliga myndigheternas betalningsverksamhet. I allt väsentligt kan varje myndighet genom ramavtalen använda de betalningstjänster som det svenska betalningssystemet erbjuder. För att tillgodose statens samlade intressen tillämpas dock
vissa regler och principer som kan innebära en begränsning eller inskränkning i förhållande till vad som annars är vanligt vid betalningsförmedling under kommersiella förhållanden.11
Effektiva tjänster och kostnadseffektivitet i fokus för tidigare
avtal
I upphandlingen av ramavtalen 2004 stod effektiva betalningstjänster och god kostnadseffektivitet i fokus. I ramavtalen togs möjligheten för bankerna att behålla inbetalningarna under en dag (float)
bort. I stället infördes större möjligheter för bankerna att ta betalt i
form av transaktionsavgifter för betalningstjänsterna. Vid upphandlingen av nya ramavtal från 2007 fanns samma fokus på kostnadseffektiva betalningar.
Vid upphandlingen av 2010 års ramavtal lade Riksgälden särskild
vikt vid området teknik och säkerhet. Riksgälden ställde nya och mer
detaljerade krav på bankerna, bl.a. rutiner för bemyndigande, full-

11

Riksgälden, 2016. Upphandlingsunderlag, Bilaga 5a: Statens betalningsmodell i svenska kronor, dnr 2015/918.
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makter och reservrutiner. Dessutom tillkom ett krav om beloppsgränser, som efter avtalets tecknande också reglerats genom en föreskrift kopplad till 6 § i betalningsförordningen.
Ramavtal med tre banker sedan 2017
Sedan den 1 april 2017 har Riksgälden ramavtal för betalningstjänster
med Danske Bank, Nordea och Swedbank. Avtalen ska användas av
samtliga statliga myndigheter och kan även användas av affärsverken.
Genom att avropa tjänsterna i avtalen köper myndigheten betalningstjänster med tillhörande infrastruktur för att utföra betalningar, t.ex. löner, hyror och leverantörsbetalningar. Betalningstjänsterna i avtalen används också av myndigheter som är ansvariga
för samhällsbetalningar såsom pensionsbetalningar, transfereringar
och skatt.
Myndigheter som har färre än 100 000 in- och utbetalningar per
år ska avropa tjänstepaketet hos Danske Bank. Det innebär att myndigheten avropar en bank för samtliga betalningstjänster. Myndigheter som har mer än 100 000 in – och utbetalningar per år ska genomföra en förnyad konkurrensutsättning med Danske Bank, Nordea eller Swedbank. Närmare 40 statliga myndigheter har mer än
100 000 betalningar årligen.
Nytt ramavtal innebär omfattande arbete för många
myndigheter
Nya ramavtal innebär för de stora myndigheterna att de ska analysera hur de vill nyttja det nya ramavtalet och därefter behöver de göra
en förnyad konkurrensutsättning. Därtill innebär det ett omfattande
arbete om myndigheten också ska byta bank. Då behöver myndigheten, vilket framför allt gäller myndigheter med stora betalningsflöden, genomföra tester av alla rutiner, filöverföringar m.m. för att
säkerställa ett fungerande och säkert flöde.
För de myndigheter som använder unika banktjänster, t.ex.
Swedbanks kontoregister, kan ett bankbyte som inte innefattar att
banken med dessa unika tjänster längre omfattas av avtalet, innebära
både väldigt omfattande insatser och konsekvenser för verksamheten.
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Försäkringskassan t.ex. uppskattar att vid det senast bytet av
bank uppgick arbetet till motsvarande fyra till fem miljoner kronor
och tog cirka ett år att genomföra.

2.4

Handlingsfrihet i utvecklingen av statens
betalningssystem

En myndighet får göra direkta insättningar på och uttag från statens
centralkonto endast efter medgivande av Riksgäldskontoret.12 Det
blir i det enskilda fallet inte billigare att göra en stor betalning via
statens centralkonto (SCR) jämfört med att göra den via en ramavtalsbank. Riksgälden menade dock 2006 i en skrivelse till regeringen
att möjligheten för andra än Riksgäldskontoret att göra sådana betalningar via SCR bör behållas tills vidare. Denna möjlighet gör att
staten inte blir ensidigt beroende av affärsbankerna för alla sina
större betalningar, en viktig förutsättning för att den valfrihet som
ingår i statens grundsyn för statens betalningssystem kan bibehållas.
Vidare, menade Riksgälden, att staten bör ha kvar den handlingsfrihet i utvecklingen av statens betalningssystem som dittills gällt. 13
Denna handlingsfrihet var en grundtanke i en rapport från Riksgälden till regeringen 1999 om den fortsatta utvecklingen av statens betalningssystem. Enligt Riksgälden skulle staten inte binda sig för antingen en renodlad inköps/upphandlingsmodell eller en renodlad
modell med egenutveckling, statliga särlösningar och eventuell
betalningshantering i egen regi. Riksgäldskontoret föreslog att utvecklingsarbetet med utgångspunkt i nuvarande betalningssystem
skulle innefatta betalningssystemets alla funktioner och möjligheter.14
Modellen har, menade Riksgälden 2006, visat sig ändamålsenlig.
Inget talade för att det skulle bidra till att effektivisera statens betalningssystem om den slopades. Möjligheten att utföra betalningar
utan att anlita affärsbankerna borde därför bibehållas.15

12

SFS 2017:170. Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, 4 §.
Riksgälden, 2006. Förslag om ändringar i Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
14
Fi 96/3111
15
Riksgälden, 2006. Förslag om ändringar i Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
13
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Riksbanken är statens bank

För att ge den fullständiga bilden bör det nämnas att Riksbanken är
statens bank. Riksbanken skall enligt 8 kap. 1 § i Riksbankslagen ta
emot betalningar till och göra utbetalningar för staten. Riksbanken
får ta emot inlåning från staten. Riksbanken får dock enligt 6 kap. 7
§ andra stycket bevilja kredit till staten under dagen.16
De statliga in- och utbetalningarna sker i dag genom ett system,
som beskrivits ovan, där Riksbanken ingår som den sista länken i en
kedja. Huvuddelen av betalningarna förmedlas av de kommersiella
bankerna. Alla betalningsflöden i kronor konsolideras på statens
konto i Riksbanken och finansieras av Riksgäldskontoret. Detta system innebär att staten endast finansierar eller placerar nettot av alla
betalningar. En myndighet kan efter medgivande från Riksgälden få
göra direkta insättningar på och uttag från statens centralkonto hos
Riksbanken. Även om beloppen kan vara nog så stora är det här fråga
om ett fåtal transaktioner.
Till Riksbankens centrala uppgifter som statens bank hör också
att vara ombud för statsförvaltningen i den dagliga clearingen mellan
affärsbankerna och Riksbanken. Denna clearingverksamhet benämnd RIX behandlas närmare nedan. I slutet av dagen då alla betalningar ska vara gjorda ska saldot på kontot vara noll.17

16
17

SFS 1988:1385. Lag om Sveriges riksbank.
SFS 1988:1385. Lag om Sveriges riksbank, 8 kap. 1 §.

26

3

Statliga myndigheters
in- och utbetalningar

De drygt 200 statliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen har ungefär 2 800 bankkonton. Under 2018
hanterade dessa myndigheter sammanlagt 167 miljoner in- och utbetalningar, varav 62 miljoner inbetalningar och 105 miljoner utbetalningar.1 Betalningarna kan delas upp i fyra typer: samhällsbetalningar, leverantörsbetalningar, lönebetalningar respektive finansiella
betalningar:
• Samhällsbetalningar är i huvudsak transfereringar, men inkluderar också vara övriga betalningar som belastar sakanslag, och utgjorde 2016 cirka 90 miljoner betalningar.2 Typiska kännetecken
är att de är regelbundet återkommande, på relativt små belopp
och författningsreglerade eller grundade på myndighetsbeslut.
• Leverantörsbetalningar för köp av varor och tjänster utgör cirka
5,5 miljoner betalningar.3
• Lönebetalningar till statligt anställda utgjorde cirka tre miljoner
betalningar under 2018.4
• Finansiella betalningar i form av överföringar mellan konton,
amorteringar och räntor.
1

Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01 och 2019-02-05.
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-03-21; Ekonomistyrningsverket, 2015. Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor. Rapport 2015:44. Se resonemang om uträkning i fotnot 1. För 2016 registrerades även pensionsbetalningar från Statens
Tjänstepensionsverk som löneutbetalningar, dessa omfattade cirka 3,4 miljoner betalningar
och har adderats till det totala antalet samhällsbetalningar.
3
Ekonomistyrningsverket, 2015. Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor. Rapport 2015:44.
4
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-04-26.
2
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Antalet betalningar har ökat över åren. Antalet har ökat från cirka
123 miljoner 2006 till cirka 167 miljoner betalningar under 2018.
Under 2018 uppgick antalet inbetalningar till 62 miljoner och ett
totalt belopp om 2 500 miljarder kronor. De största myndigheterna
när det kommer till antal inbetalningar är Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogden, Statens maritima och
transporthistoriska museer, Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.5
År 2016 stod Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket sammantaget för cirka 77 procent av utbetalningarna räknat i antal betalningar.
Tabellen nedan redovisar de 15 myndigheter med flest antal utbetalningar. I tabellen redovisas också totalt utbetalat belopp.

5

Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01 samt 2019-03-21.
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Enligt uppgifter från Riksgälden 2019-03-21, Försäkringskassan 2018-12-13 och 2019-02-18 samt
Skatteverket 2019-02-19. Siffrorna inkluderar samtliga betalningar i SEK avseende samhällsbetalningar, lönebetalningar, leverantörsbetalningar samt utbetalningsavier. De flesta siffrorna avser 2016.
Då uppgifter från Försäkringskassan använts avser de 2017 och då uppgifter från Skatteverket används avser de 2018. Riksgäldens bedömning är att det inte är någon större skillnad på siffrorna mellan dessa årtal och att de därmed är jämförbara.
2
Enligt statistik från Riksgälden hanterar Försäkringskassan cirka 65 miljoner utbetalningar. I dessa
ingår de utbetalningar Försäkringskassan betalar ut för Arbetsförmedlingens och Pensionsmyndighetens räkning. För att kunna redovisa myndigheterna separat har siffrorna kompletterats med uppgifter
från Försäkringskassan.
3
I beloppet för Försäkringskassans utbetalningar ingår även de betalningar som Försäkringskassan betalar ut avseende stöd som rör Arbetsförmedlingen.
4
I Pensionsmyndighetens antal utbetalningar ingår endast utbetalningar som Försäkringskassan hanterar. Det som då inte ingår är finansiella betalningar, lön- och leverantörsbetalningar, samt några enstaka andra betalningar.
5 Avser de utbetalningar som Försäkringskassan gör åt Pensionsmyndigheten. Beloppet inkluderar inte
Pensionsmyndighetens egna transaktioner, t.ex. finansiella transaktioner.
6
Enligt uppgift från Skatteverket 2019-02-19 fick Skatteverket 184 740 beslut från Arbetsförmedlingen
om lönesubventioner m.m. under 2018. Dessa avsåg totalt drygt sex miljarder kronor. Dessa siffror syns
inte i statistiken i tabellen eftersom stöden från Arbetsförmedlingen sällan resulterar i faktiska betalningar utan istället kvittas mot skatt och avgifter.
7 Av dessa hanterar Försäkringskassan cirka 800 000 betalningar.
8 I beloppet avseende Arbetsförmedlingens utbetalningar ingår inte de utbetalningar som Försäkringskassan hanterar för Arbetsförmedlingens räkning.
1

Sammanlagt betalade myndigheterna cirka 104 miljoner kronor under 2018 i avgifter till bankerna för hantering av in- och utbetalningar. Därav avsåg 65 miljoner kronor avgifter för utbetalningar.6
6

Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-04.
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Myndigheternas hantering av betalningar

Välfärdsmyndigheternas utbetalningar sker i de allra flesta fall till
bankkonton, men saknar myndigheten uppgifter om konto skickar
myndigheterna vanligtvis en utbetalningsavi. Under många år har
myndigheterna verkat för att öka andelen som får utbetalningar via
bankkonto genom informationskampanjer, förenkla blanketter och
förbättrade e-tjänster. Flertalet utbetalningar sker till mottagare i
Sverige, men myndigheterna gör också många utbetalningar till utlandet.
Samhällsbetalningar, lönebetalningar respektive leverantörsbetalningar hanteras i separata flöden och it-system inom myndigheterna.
Myndigheternas hantering av samhällsbetalningar kan delas upp enligt följande.
• Administration av kontoregister med uppgifter om bank- och
kontouppgifter för mottagare av utbetalningar. Nyregistreringar
och ändringar, samt verifiering av att kontouppgifterna är korrekta och tillhör rätt mottagare.
• Utbetalningar inom Sverige via kontoöverföring, utbetalningsavi eller kort.
• Utbetalning till utlandet via kontoöverföring inom eller utom
EU, check eller annat betalsätt.
• Avvikelsehantering för betalningar som inte går att genomföra,
oftast på grund av att bankuppgifter inte är aktuella.
För att kunna verkställa betalningar enligt ovan är det också viktigt
med förvaltning och utveckling av nödvändiga processer och system,
avtal och samarbete med avtalsbanker, samt säkerställa en säker och
robust hantering av betalningarna. Myndigheterna får också många
samtal med frågor om betalningar från privatpersoner. Skatteverket
uppskattar att de årligen får ungefär 50 000 samtal per år som rör
betalningar och hur man betalar sin skatt. 7

7

Enligt uppgift från Skatteverket 2018-12-19.
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Administration av kontoregister
För att genomföra utbetalningar behöver myndigheterna ha uppgifter om mottagarens bank och bankkonto. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har en samlad hantering av kontouppgifter för alla typer av samhällsutbetalningar. Anmälan och
ändring av kontouppgifter sker normalt via myndigheternas e-tjänst,
men kan också ske med blankett som skickas via post. Försäkringskassans kontoregister har uppgifter om bankkonton för cirka 2,7
miljoner privatpersoner, Pensionsmyndighetens register för cirka
2,8 miljoner privatpersoner och Skatteverkets register för cirka 7,3
miljoner privatpersoner.8
För att säkerställa att betalning går till avsedd mottagare använder
dessa myndigheter elektroniska tjänster från bankerna eller Bankgirot för att verifiera bankkontouppgifter. Verifiering sker vid nyregistrering av konton och hela kontostocken verifieras regelbundet.
Denna verifiering är också viktig för att säkerställa att registrerade
bankkonton fortfarande är aktiva. Annars riskerar myndigheterna
att försöka göra utbetalningar som studsar och således inte blir genomförda, med onödig administration som följd. Skatteverket betalar t.ex. årligen 3,5 miljoner kronor till Bankgirot för verifiering av
kontoregistret.
Arbetsförmedlingen gör vissa utbetalningar till företag, t.ex. avseende lönebidrag. Vid beslut om ersättning kontrollerar myndigheten manuellt att uppgivet bankkonto, bankgiro eller plusgiro tillhör företaget. Ersättningen för s.k. nystartsjobb och introduktionsjobb krediteras däremot ett företags skattekonto.
Konto- och utbetalningsadministration som tjänst från en bank
CSN har inget eget kontoregister, utan använder tjänster för administration av kontoregister och utbetalning som myndighetens avtalsbank tillhandahåller. Betalningsuppdraget från myndigheten till
banken innehåller uppgifter om personnummer, belopp och betalningsdatum. Banker har sedan uppgifterna om till vilken bank re-

8

Uppgifter avseende Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten enligt uppgifter från Försäkringskassan 2019-01-11. Uppgifter avseende Skatteverket enligt uppgift från Skatteverket
2018-12-19.
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spektive person önskar sin betalning. Saknas uppgifter om bankkonto för en mottagare, skickar banken istället ut en utbetalningsavi.
En privatperson kan anmäla uppgifter om konto elektroniskt, på
blankett eller på bankens kontor.
SPV använder samma bank och tjänst för konto- och utbetalningsadministration som CSN. CSN och SPV menar båda att tjänsterna är kostnadseffektiva. Tjänsterna innebär dock mer arbete vid
byte av bank, eftersom kontoregistret tillhör banken. Den nya banken måste då samla in uppgifter om de mottagare de saknar i sina
egna register. SPV fick t.ex. en ökning med 15 000 samtal i samband
med senaste bytet av bank, vilket är mycket relativt de 86 000 samtal
som SPV normalt tar emot per år.9
Många kommuner använder denna typ av banktjänster vid utbetalning av ekonomiskt bistånd. Även arbetslöshetskassorna använder samma typ av tjänst.
Utbetalning inom Sverige
Utbetalningar inom Sverige sker normalt med kontoöverföring, som
beskrivits ovan. Många privata mottagare av utbetalningar från de
statliga välfärdssystemen har sina konton i Swedbank. För de utbetalningar som Försäkringskassan verkställer har cirka 60 procent av
mottagarna sina konton hos Swedbank.10
Utbetalningsavierna är fortfarande många till antalet, även om de
utgör en liten andel av den totala volymen. För hela staten uppgick
antalet utbetalningsavier år 2018 till 937 000. Antalet har sjunkit
jämfört med år 2014 då antalet var 1,3 miljoner och år 2009 då antalet
var 1,8 miljoner.11 Flest utbetalningsavier skickar CSN, Försäkringskassan, Skatteverket och Transportstyrelsen.
• CSN skickade 229 492 utbetalningsavier under 201812

9

Enligt uppgift från Statens tjänstepensionsverk 2018-11-22.
Enligt uppgift från Försäkringskassan 2019-02-07.
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01 och 2019-04-26 samt Riksgäldskontorets underlag för ramavtalsupphandlingar.
12
Enligt uppgift från CSN 2019-02-15.
10
11
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• Försäkringskassan gjorde 246 321 utbetalningar med utbetalningsavi under 201713
• Migrationsverket skickade 1 755 avier under 2018 14
• Skatteverket skickade ut cirka 115 000 avier under år 201715
Försäkringskassan och Skatteverket skickar endast ut utbetalningsavier om mottagaren uttryckligen begär det. Finns t.ex. skatt att betala ut, men kontouppgifter saknas, skickar Skatteverket ett brev
som upplyser om att pengar finns att hämta och att mottagaren bör
meddela Skatteverket uppgifter om bank och konto. Vill mottagaren
få betalt via avi kan denne begära detta. Förfarandet innebär för Skatteverket att antalet betalningar till konto har ökat och antalet avier
har minskat.
Mottagaren av en avi måste normalt betala en avgift vid inlösen,
vilket också får till följd att en del väljer att inte lösa ut avin. I dessa
fall behöver myndigheten administrativt hantera att medlen går tillbaka myndigheten. Utbetalning med avi innebär mottagaren får betalningen senare jämfört med kontoutbetalning. Därtill finns viss
risk för att avier kan komma i orätta händer medvetet eller omedvetet och det finns viss risk för förfalskning.
Statens sammanlagda avgifter till bankerna för utskick av avier
ligger på cirka 8 miljoner kronor per år.16

13

58 230 av de 246 321 avierna avser utbetalningar som rör Arbetsförmedlingen och som Försäkringskassan administrerar. Enligt uppgift från Försäkringskassan 2018-12-20.
14
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01 samt Riksgäldskontorets underlag för ramavtalsupphandlingar.
15
Enligt uppgift från Skatteverket 2018-12-19.
16
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-01.

33

Statliga myndigheters in- och utbetalningar

Underlagspromemoria

Enligt uppgift från Försäkringskassan 2018-12-20.

Korttjänster för den som inte har bankkonto
Riksgälden har upphandlat ett ramavtal med ICA Banken för laddningsbara korttjänster. Kortet är baserat på MasterCard och kan därför användas i hela världen. Med korten kan myndigheter betala ut
ersättningar till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar. Utbetalande myndighet laddar kortet en eller fler gånger med ett visst belopp. Mottagaren använder kortet tillsammans med en pinkod i butikers betalterminaler eller för att ta ut
kontanter i uttagsautomater.
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Korten används av ungefär 50 statliga myndigheter. Till exempel
Domstolsverket använder förbetalda kort för utbetalning av ersättning till vittnen. Migrationsverket och Försäkringskassan använder
kortet för utbetalningar till personer som saknar bankkonto och därmed inte kan få vanliga betal- eller kreditkort. Universitet och högskolor använder också korten i stor omfattning för utbetalning av
löner till personer som saknar bankkonto eller personnummer.
Kommuner har gjort egna upphandlingar av denna typ av kort för
att betala ut ekonomiskt bistånd till privatpersoner som saknar
bankkonto, personnummer eller id-handlingar.
Avvikelsehantering av betalningar som inte går att verkställa
För varje betalningsuppdrag skickar banken en återrapportering till
myndigheten om vilka betalningar som gått att verkställa och vilka
som inte gått att verkställa. Ibland studsar vissa av betalningsuppdragen. Den vanligaste orsaken är att uppgifterna om mottagarens
bank och konto inte längre stämmer, t.ex. beroende på att personen
har bytt bank utan att meddela myndigheten. Betalningen går då inte
att verkställa. Efterarbetet vid felaktiga utbetalningar beskrivs av
flera myndigheter som omfattande.17
Dessa studsande betalningar innebär i många fall en manuell hantering för myndigheten. Myndigheten försöker i första hand få fram
uppgifter om aktuellt bankkonto, men annars skickar myndigheten
ofta ut en utbetalningsavi om myndigheten har adressuppgifter till
personen.
En studsande betalning betyder också att bokföring och förmånssystem (bidrag, lån) måste korrigeras eftersom myndigheten inte har
kunnat verkställa utbetalningar på avsedd dag. Inom Försäkringskassan innebär det t.ex. att förmånshandläggaren behöver göra en manuell korrigering i berört förmånssystem. Utbetalningsavier och
studsande utlandsbetalningar kan innebära ytterligare arbete, bl.a.
för att det kan gå längre tid innan myndigheten får uppgifter om att
utbetalning inte kunnat verkställas och att en bank ändå tar ut avgifter.
17

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samverkansområde Ekonomisk säkerhet,
2015. Medborgarkonto - Tillämpligheten av systemet med NemKonto och NKS och i Sverige, s.
17.
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Ett särskilt fall är om en mottagare av en utbetalning avlider efter
det att myndigheten fattat beslut, eller efter att myndigheten skickar
betalningsuppdraget till banken, men innan betalningen ska verkställas.
CSN hade att hantera nästan 3 000 studsar under 2018.18 Försäkringskassan hanterade 37 751 studsande utbetalningar under 2018,
varav drygt 80 procent rörde barnbidrag, underhållsstöd, dagersättning eller pensioner. Skatteverket hade under perioden 2017-11-01
till 2018-10-31 studsar på 3 230 inrikes kontoinsättningar, 350 utrikes checkar och 100 utrikes kontoinsättningar.19
Svårigheter att betala ut pensioner
AMF gjorde under november 2018, enligt nyhetsbrevet Pensionsnyheter, en kampanj till 19 000 kunder till vilka man misslyckats
att skicka pengar till. Detta eftersom utbetalningarna studsat i de
banker som AMF skickat pengarna till eller att man saknat uppgifter om kontouppgifter för kunden. Många kunder känner inte
till att de behöver meddela alla utbetalare av pension om man byter bank eller kontonummer.20

Betalningar till utlandet
CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket
gör alla ett stort antal utbetalningar till personer som bor i utlandet.
Majoriteten av myndigheternas utlandsbetalningar går till länder
inom EU, men myndigheterna gör utbetalningar till en stor del av
världens länder. Under t.ex. juli månad 2017 gjorde Försäkringskassan utbetalningar till 136 länder avseende Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.21 Pensionsmyndigheten är med sina närmare
1,4 miljoner utlandsbetalningar den myndighet som gör flest utlandsbetalningar. Nittio procent av Pensionsmyndighetens utlandsbetalningar går inom EU och mindre än en procent av Pensionsmyndighetens totala antal utbetalningar görs med check.
18

Enligt uppgift från CSN 2019-02-05.
Enligt uppgift från Skatteverket 2018-12-19.
20
Pensionsnyheterna, 2019. AMF bedriver uppsökande verksamhet för att kunna skicka ut pension, publicerad 2019-01-24. Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten 2019-01-24.
21
Enligt uppgift från Försäkringskassan 2018-12-13. Inkluderar både Försäkringskassans och
Pensionsmyndighetens utlandsbetalningar.
19
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En del utbetalningar görs med check och även om andelen är liten
kan checkhantering vara kostsam och ganska många checkar kommer i retur, vilket leder till en hel del administration för berörd myndighet.
För utlandsbetalningar finns i dag inte samma tekniska möjligheter att automatiskt och elektroniskt kontrollera att kontouppgifter tillhör rätt person eller företag. Betalningsmottagaren kan därför
behöva skicka in intyg till myndigheten som visar att kontot tillhör
mottagaren.

1

Enligt uppgift från Riksgälden 2019-04-26.

3.2

Organisation och kostnader för hantering av
betalningar

Flertalet av de utbetalningar som rör Arbetsförmedlingens ansvarsområden görs, som beskrivits ovan, antingen av Försäkringskassan
eller av Skatteverket. Arbetsförmedlingen gör endast vissa utbetalningar själva. Volymerna avseende de förmåner som Arbetsförmedlingen själv betalar ut var 803 443 utbetalningar år 2017. Av
dessa var 58 230 utbetalningar via avi, motsvarande sju procent av
totalen, vilket är en relativt hög andel.22
22

Nivån på sju procent avier är betydligt högre än för Försäkringskassans övriga betalningar,
där nivån är en halv procent.
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De utbetalningar som Skatteverket hanterar avseende ärenden
som Arbetsförmedlingen handlägger gäller stöd som betalas ut till
arbetsgivare och räknas av från den skatt som arbetsgivaren ska betala. Utbetalningen från Arbetsförmedlingen redovisas och beräknas
på företagets skattekonto.
Skatteverket hanterar utbetalning av sjöfartsstöd åt Trafikverket
Skatteverket hanterar också betalningar avseende utbetalningar av
sjöfartsstöd från Trafikverket och även de redovisas på skattekontot.
Praktiskt fungerar det som så att Skatteverket får en fil från Arbetsförmedlingen eller från Trafikverket med transaktioner som ska redovisas på skattekontot.
CSN och SPV använder banktjänster för kontoadministration
CSN använder, som nämnts ovan, myndighetens avtalsbankens
tjänster för kontoadministration. De har därför ingen administration av kontouppgifter för mottagare av utbetalningar. Detta gäller
också SPV.
Försäkringskassan
Ansvaret inom Försäkringskassan för utbetalningar finns på verksamhetsområdet Betalning och Återbetalningar. Verksamhetsområdet ingår i avdelningen gemensamma försäkringsfrågor. Inom verksamhetsområdet arbetar ungefär sju årsarbetskrafter vid enheten för
betalning och finans. Enheten ansvar för att förvalta och utveckla
myndighetens betalprocess.
Betalprocessen startar efter att beslutet om rätten till en förmån
har fattats och sträcker sig till att den försäkrade har fått sin ersättning. Enheten tecknar också Försäkringskassans avtal med banker
för betaltjänster. Inom betalprocessen ingår att säkerställa att den
operativa hanteringen i försäkringsverksamheten följer gällande lagar och förordningar samt riktlinjer för betalsäkerhet. Den operativa
hanteringen är att verkställa och bokföra centrala och lokala försäkringsutbetalningar för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
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och Arbetsförmedlingen. Vidare i betalprocessen hanteras avdrag
för skatt samt övriga avdrag, utbetalningssätt, utbetalningsbesked,
inbetalningar, returer, kontrolluppgifter samt betalsäkerhet internt
och externt. Enheten beslutar också om vägledningens metodstödsdel, gör riskanalyser, användarhandledningar/instruktioner, brevmallar, blanketter, utbildning, ekonomi och statistikrapporter och
hanterar förbättringsförslag.
Enheten deltar vidare för myndighetens räkning i olika projekt
som berör betalprocessen och samverkar med externa aktörer som
Pensionsmyndigheten, Ramavtalsbanker, Riksgälden, Kronofogden,
Skatteverket, socialnämnder, Arbetsförmedlingen med flera.
Därutöver finns cirka femton årsarbetskrafter vid avdelningen för
verksamhetsstöd som arbetar med bokföring av betalningar och
återbetalning samt cirka fem årsarbetskrafter vid it-avdelningen som
arbetar med förvaltning av betalningssystemet.
Försäkringskassans process för utbetalningar
Ett betalningsuppdrag skapas när Försäkringskassan (eller Pensionsmyndigheten) beslutar att den enskilde har rätt till ersättning och att
ersättning ska betalas ut. Alla betalningsuppdrag måste innehålla obligatorisk information. Om den obligatoriska informationen finns,
kan utbetalningen i regel verkställas helt automatiskt av olika it-system. När det behövs hanteras avdrag för skatt och övriga avdrag.
Om alla förutsättningar för utbetalningen är uppfyllda bevakar systemet bryttidpunkten för utbetalningen. Betalningsuppdraget kan
ändras eller makuleras om det krävs före tidpunkten för bryttidpunkten. När bryttidpunkten har passerats skapar systemet ett utbetalningsuppdrag, vilket innebär att betalningen verkställs. Den enskilde får pengarna insatta på sitt konto när utbetalningsuppdraget
har tagits emot och utförts av utbetalande bank, utbetalningen är
signerad av Försäkringskassan och Riksgälden har fört över pengar
till Försäkringskassans konto hos utbetalande bank.
Försäkringskassans hantering av och system för betalningar kan
delas upp enligt följande:
• Kontoregisteradministration.
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• Nettoberäkningsystem för beräkning av avdrag såsom skatteavdrag, hantering av kvittning mot återkravsfordringar och krav
från Kronofogden.
• SAP-systemet för försäkringsekonomi och för att skicka betalningsuppdrag till banken. Systemet får betalningsuppdrag från
nettoberäkningssystemet, sammanställer dem för att skicka dem
vidare till bank och skapar bokföringsunderlag, samt underlag för
ekonomiska analyser.
• Hanteringen av återapportering från banken och avvikelser sker i
ett separat system.
Nettoberäkningssystemet bygger på en äldre teknisk plattform och
Försäkringskassan planerar att förnya systemet inom en snar framtid. Systemet för försäkringsekonomi och verkställande av betalningar bygger på ett system från leverantören SAP och bör enligt
myndigheten uppgraderas inom några år.
Försäkringskassan ansvarar enligt Socialförsäkringsbalken för
att verkställa Pensionsmyndighetens betalningar
Försäkringskassan ansvarar enligt Socialförsäkringsbalken för att
verkställa Pensionsmyndighetens betalningar. Försäkringskassan
sköter många delar av betalningshanteringen, men Pensionsmyndigheten hanterar själv kontoadministrationen och avvikelser (betalningar som studsar m.m.). Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har i en särskild överenskommelse reglerat respektive myndighets ansvarsområden avseende utbetalningar av pension m.m. och
hantering av pensionsrelaterade återkrav. 23 Enligt överenskommelsen ska Försäkringskassan tillhandahålla pensionsrelaterade tjänster
inom områdena: centrala, lokala och manuella pensionsförmånsutbetalningar inklusive utlandsbetalningar, fordringshantering av
pensionsförmåner, ekonomiadministration samt dataanalys/logguppföljning. Enligt överenskommelsen är det i huvudsak Försäkringskassans ansvar att säkerställa att utbetalningstjänsten utförs enligt gällande lagar och förordningar. Försäkringskassan ska också en23

Pensionsmyndigheten, 2015. Ansvars- och servicenivåmatris, Bilaga till tjänstebeskrivning,
version 2015 1.0.

40

Underlagspromemoria

Statliga myndigheters in- och utbetalningar

ligt överenskommelsen ansvara för avstämningar, hantera kontrolluppgifter, inbetalningar, redovisning, registrera och verkställa betalningar. Pensionsmyndighetens ansvar är att tillhandahålla korrekta
underlag för att kunna utföra ovanstående aktiviteter.
Pensionsmyndigheten beräknar att hanteringen av utbetalningar
kostar Pensionsmyndigheten ungefär 60 miljoner kronor årligen,
varav nästan 40 miljoner kronor av kostnaderna är ersättningar till
Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten räknar inte med några
större kostnadsökningar avseende vad de betalar till Försäkringskassan de närmaste åren och har inte budgeterat för större förändringar
eller uppdateringar av nuvarande system.
Pensionsmyndigheten ansvarar själv för sin hantering av löneoch leverantörsbetalningar.
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma
kostnader för hantering av utbetalningar
Nettoberäkningssystemet och SAP-systemet användas både för
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens myndighetens
betalningshantering. Förutom förvaltning och utveckling av dessa
system, finns viss gemensam administration för båda myndigheterna
hos Försäkringskassan. De gemensamma kostnaderna är ungefär 62
miljoner kronor, samt 30 miljoner kronor i bankavgifter. Försäkringskassan står för 58 procent av kostnaderna och Pensionsmyndigheten för 42 procent. Kostnaderna fördelar sig enligt följande:
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Pensionsmyndighetens egen organisation av betalningsfrågor
Pensionsmyndigheten har en särskild grupp på cirka tolv årsarbetskrafter som arbetar med bl.a. betalningsfrågor. Pensionsmyndigheten har en stor andel utlandsbetalningar och därmed en hel del
specialkunskap i frågor som rör den typen av betalningar. En del av
gruppen, cirka sju till åtta årsarbetskrafter, arbetar med utlandsrelaterade frågor såsom s.k. levnadsintyg, avvikelser, kontoändringar,
skattefrågor och andra betalningsrelaterade frågor. Övriga personer
i gruppen arbetar med svenska betalningar. Därtill finns ytterligare
ett par personer inom andra delar av organisationen som arbetar med
betalningsfrågor, bl.a. kontroller av betalningsflödena.

3.3

Betalningsdatum, ställföreträdare, fullmakt,
ränta, utbetalning på nytt, försvunnen person,
preskription av rätten till en ersättning,
överlåtelse m.fl. regler

Förmåner, stöd, bidrag och lån som administreras av välfärdsmyndigheterna har ingen gemensam eller enhetlig reglering vad avser
t.ex. metod för utbetalningar, utbetalningar till personer under 18 år,
överlåtelse eller när en betalning kan betraktas som verkställd. Vi ska
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utreda om en samordnande funktion bör ta över ansvaret för att
verkställa utbetalningar och om det är lämpligt att införa transaktionskonton för statliga utbetalningar. En central fråga blir då om viss
reglering med bäring på verkställandet av betalningar behöver likformas. Nedanstående exempel på nuvarande reglering utgör inte på något sätt en fullständig lista över den reglering som styr välfärdsmyndigheternas verkställande av utbetalningar, men det visar på några
frågor som kan behöva beaktas vid en eventuell samordning av statliga utbetalningar. I den mån vi kommer att lägga förslag avseende
samordning av utbetalningar kommer analysen att utvecklas.
Utbetalning till personer under 18 år, personer med förvaltare
m.m.
Socialförsäkringsbalken reglerar vad som gäller för utbetalning till
en försäkrad som är över 18 år och kan behöva hjälp i sina kontakter
med Försäkringskassan. Vidare regleras att personer under 18 år och
personer med förvaltare saknar rättshandlingsförmåga och får inte ta
emot betalningar från Försäkringskassan. Det finns dock vissa undantag, som t.ex. att barnbidrag enligt 16 kap 3 § SFB betalas till
barnet om barnet är gift. SFB reglerar vidare vad som gäller för fullmakt, utbetalning till person som är försvunnen eller om personen
har avlidit.
Preskription av utbetalning som inte tagits emot av mottagaren
Om en ersättning enligt SFB inte har lyfts före utgången av andra
året efter det då beloppet blev tillgängligt för lyftning, är fordran på
beloppet preskriberad (107 kap. 12 § SFB). Det innebär att den som
har beviljats ersättning av Försäkringskassan enligt SFB, men inte
har tagit emot betalningen före utgången av preskriptionstiden förlorar rätten till ersättningen. För barnbidrag gäller istället, enligt 13
§ i samma kapitel, att om barnbidrag inte har lyfts före utgången av
året efter det då bidraget blev tillgängligt för lyftning är fordran preskriberad. För underhållsstöd gäller en annan regel och för bilstöd
ytterligare en annan regel.
CSN:s föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel anger i 12 § vad som sker om den studerande
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inte kvitterat ut en utbetalning som den studerande fått via utbetalningskort. En utbetalning som har returnerats på detta sätt betraktas
som inte utbetald.
För skattekontot, som nämnts ovan, gäller istället att preskriptionstiden är tio år för utbetalning som inte blivit utbetald.
Reglering av utbetalningsmetod avseende CSN:s utbetalningar
För utbetalning av studiemedel finns regler i 3 kap. 30 § studiestödslagen (1999:1395) och i 3 kap. 39 § studiestödsförordningen
(2000:655). Studiestödslagen reglerar varken betalningsdatum eller
utbetalningssätt, men enligt studiestödsförordningen ska utbetalning av studiemedel ske förskottsvis varje månad. CSN får dessutom
meddela närmare föreskrifter om utbetalning av studiemedel. CSN:s
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel anger bl.a. vilka dagar utbetalningar ska ske. Vidare anges i
11 § att studiemedlen sätts in på det konto som den studerande meddelat CSN:s betalningsförmedlande bank. Om den studerande inte
har meddelat banken vilket konto som utbetalningen ska sättas in
på, görs utbetalningen av banken på ett särskilt utbetalningskort som
ska lösas in på banken.
Reglering av utbetalningsmetod avseende Försäkringskassans
utbetalningar
Utbetalning av de förmåner som Försäkringskassan administrerar
regleras huvudsakligen i föreskrifter och betalningsmetoden regleras
i Försäkringskassans föreskrifter. Utbetalning får, enligt föreskriften, ske på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det,
såsom när uppgift om konto saknas.24 Personer som har rätt till etableringsersättning, bostadsersättning eller etableringstillägg och
saknar bankkonto och identitetshandling kan få ut sin ersättning genom den lösning med förbetalda kort som beskrivits ovan.25

24

FKFS 2014:4. Försäkringskassan föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m. 2 §
25
Försäkringskassan, 2018. Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar, Vägledning
2005:1, version 15.
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För in- och utbetalningar använder de statliga myndigheterna bankernas tjänster för betalningsförmedlingen. Riksgälden ansvarar för,
som beskrivet ovan, att upphandla ramavtal för betalningsförmedlingen och likviditetshantering som de statliga myndigheterna
kan avropa från. För att kunna ta ställning till en eventuellt utökad
samordning av statliga betalningar, t.ex. med ett transaktionskonto,
är det viktigt att förstå hur betalningar genomförs i det svenska betalsystemet, vilka betalningstjänster som bankerna tillhandahåller
och också marknaden för betaltjänster. Som nämnts inledningsvis är
det flera olika faktorer som påverkar och driver på utvecklingen av
denna marknad. Digitalisering, EU-reglering för att öka konkurrensen, innovation på marknaden och nya typer av aktörer kan komma
att ha stor påverkan på hur betalningar hanteras framöver.
Kontanter har tidigare varit en betydande del av det svenska systemet för massbetalningar, men kontantanvändningen har minskat
kraftigt och fortsätter att minska i Sverige. I en nära framtid kan
kontanterna vara så marginaliserade att det kan bli svårt att betala
med dem. Kontanter har en väldigt begränsad betydelse för utbetalningar från de statliga välfärdssystemen i dag.
Såsom marknaden för betaltjänster fungerar i dag får bankerna
framför allt intäkter från betaltjänsterna genom avgifter. Ofta är avgiften tvådelad, dels en fast periodisk avgift, dels en transaktionsavgift. I Sverige är det ovanligt att konsumenter får betala en transaktionsavgift, medan det är vanligare i andra europeiska länder. Däremot är det normalt att företag och myndigheter betalar avgifter för
transaktioner, system m.m.
Riksgälden driver under 2019 ett arbete med att vidareutveckla
den statliga betalningsmodellen. En viktig del i den analysen är hur
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marknaden för betalningstjänster kan tänkas utvecklas. Riksgälden
och vår utredning kommer att samarbeta i analysarbete och utveckla
analysen av vad marknadsutvecklingen kan innebära för övervägandena om en utökad samordning av statliga utbetalningar.
Beskrivningen av hur betalningar sker är relativt omfattande. Skälet är att vi tror det kan finnas anledning att analysera och överväga
nya sätt för staten att hantera in- och utbetalningar. Därför är det
viktigt att ha en god förståelse för betalningssystemet.

4.1

Massbetalningar är betalningar av mindre värde
och brådska

Massbetalningar är betalningar av mindre värde och brådska och är
ett samlingsnamn för betalningar mellan privatpersoner, företag och
myndigheter. De vanligaste sätten att betala med i Sverige är kort,
kontanter, autogiro och gireringar. Alla betalningar som inte görs
kontant förutsätter inblandning av en tredje part som på något sätt
hjälper till att förmedla betalningen mellan den betalande och den
mottagande parten. Dessa mellanhänder är i sin tur beroende av den
finansiella infrastrukturen för att genomföra betalningarna.
Betalningar på distans görs i dag företrädesvis som girobetalningar, kontoöverföringar, autogiro eller via kort men kan även göras med en check eller en växel.1
En konto-till-konto-överföring är en s.k. push-betalning, d.v.s.
att det är den betalande partens bank som genomför betalningen
utan att den begärts av mottagarens bank. Mottagarens kontonummer anges på betalningsinstruktionen tillsammans med beloppet och
eventuellt ett kort meddelande. En girobetalning är en speciell sorts
överföring. I stället för att utnyttja mottagarens kontonummer använder girobetalningen ett särskilt bank- eller plusgironummer för
identifiering av mottagaren. Gireringar och överföringar initieras antingen via en pappersblankett eller på elektronisk väg. I det senare
fallet sker det vanligtvis via en internetbank (privatpersoner och
mindre företag) eller med elektroniska filer som sänds till banken
eller en clearingorganisation om avsändaren är ett större företag eller
myndighet.

1

Riksbanken, 2013. Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, s. 20.
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Betalningar med och utan mellanhänder

En kontoöverföring involverar en eller flera betalningsförmedlare
som agerar mellanhänder. Den kräver också en bakomliggande,
stödjande finansiell infrastruktur för att kunna genomföras. Det
enklaste fallet är när slutanvändarna har konton i samma bank. Avsändaren av medel initierar då betalningen genom att ge banken i
uppdrag att överföra ett visst belopp till mottagarens konto, banken
genomför överföringen och informerar mottagaren att kontot har
krediterats.
Ofta har dock inte mottagarna konton i samma kontoförande institut. Förmedlingen av betalningen blir då mer komplicerad eftersom fler aktörer måste involveras och det krävs ytterligare finansiell infrastruktur för att förmedla information om transaktionen
mellan alla de inblandade parterna. När en avsändare begär att banken ska överföra pengar till en mottagare i en annan bank, måste avsändarens bank föra över pengar till mottagarens bank. Vanligtvis
använder då bankerna en s.k. clearingorganisation som behandlar informationen om transaktionen och förmedlar den mellan bankerna.
Efter att betalningar har clearats mellan banker genomförs avveckling, vilket är den slutliga regleringen av skulder och fordringar mellan två banker. Avvecklingen sker hos ett avvecklingsinstitut och för
betalningar i svenska kronor sker avvecklingen hos Riksbanken.2
Denna process ger vanligtvis upphov till ett tidsglapp där mottagaren inte har pengarna på sitt konto förrän någon dag efter det att
betalningen initierades. På senare tid har dock många banker börjat
erbjuda så kallade realtidsbetalningar, t.ex. Swish, där tidsglappet
krymper till ett antal sekunder.

4.3

Finansiell infrastruktur för betalningar i Sverige

Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar genomförs och transaktioner med finansiella instrument hanteras. Nedan beskrivs de delar av den finansiella infrastrukturen som är av huvudsakligt intresse för denna utrednings uppdrag.

2

En bekräftelse på överföringen sänds till mottagarens bank via clearingorganisationen varefter mottagarens bank krediterar mottagarens konto och meddelar denna att pengarna mottagits.
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RIX är ett betalningssystem för stora betalningar
RIX är Riksbankens betalningssystem för stora betalningar mellan
banker, clearingorganisationer, Riksgälden och Riksbanken. Deltagande institut har konton hos Riksbanken och medlen överförs i realtid. RIX roll för massbetalningsmarknaden är att bistå med avvecklingen av bankkundernas betalningsuppdrag.3
Bankgirots system för massbetalningar
Bankgirocentralen BGC AB. Bankgirot, är den centrala aktören i
Sverige för förmedling av massbetalningar mellan bankerna. Bankgirot ägs av sju banker i Sverige. Syftet med Bankgirot är att effektivisera hanteringen av betalningar med flera mellanhänder. Utöver betalningsförmedlare är även Riksgälden direkt deltagare i bankgirossystemet. Under 2012 förmedlades i genomsnitt 3,2 miljoner betalningstransaktioner per bankdag via Bankgirots betalningssystem.
Konto-till-konto-överföring via Dataclearingen
Dataclearing (DCL) är en infrastruktur som i huvudsak används för
konto-till-konto-överföringar. Bankgirot ansvarar för drift och förvaltning av systemet på uppdrag av Svenska Bankföreningen.
Systemet hanterar krediteringar, löneöverföringar, telefonöverföringar, checkar, postväxlar och bankanvisningar, samt eventuella
rättelser av dessa transaktioner. Betalningar via DCL avvecklas vid
fyra tillfällen per dag vilket gör det möjligt att genomföra en överföring av pengar där mottagaren får pengarna redan samma dag, även
om de har konton i olika banker.
Plusgirot
Plusgirot, det tidigare postgirot, är uppbyggt för att hantera betalningar mellan konton i Nordea. Postgirot var historiskt ett separat
system från bankernas bankgirosystem. Vid betalningar mellan Plus-

3

Riksbanken, 2012. Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, s. 24.
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girokonton uppstår inte behovet att kommunicera mellan olika banker. Betalningar till Plusgirokonton från andra banker clearas i huvudsak genom att bankerna sänder över betalningsfiler med information om dessa betalningar till Plusgirot. För slutanvändarna är de
tjänster som Plus- respektive Bankgiroprodukterna erbjuder likartade.

4.4

Betalningar till och från ett annat land

Den finansiella infrastrukturen för betalningar är av historiska skäl
till stor del uppbyggd utifrån nationsgränser. Traditionellt har bankerna förmedlat gränsöverskridande betalningar via relationer med
s.k. korrespondentbanker. Banker i olika länder har då konton hos
varandra och förmedlar då betalningar i de lokala betalningssystemen åt varandra. Vissa banker har dotterbolag i andra länder och kan
då direkt använda den lokala betalningsinfrastrukturen.
I Europa växer det fram en gemensam gränsöverskridande infrastruktur för betalningar. Single Euro Payments Area, SEPA, är ett
omfattande projekt med målet att stärka den europeiska integrationen och konkurrenskraften genom en enhetlig betalningsinfrastruktur för massbetalningar. SEPA-överföring/-girering gör att det
ska vara lika enkelt att betala fakturor i euro till ett annat land inom
Europa som i det egna landet.
För betalningar till andra länder där mottagaren inte har tillgång
till ett bankkonto kan s.k. remittenser användas, t.ex. via Western
Union.

4.5

Rätten till konto och betaltjänster

I Sverige är det i dag svårt att ta emot och göra betalningar utan att
ha ett bankkonto. Därför är det viktigt att privatpersoner och företag har möjlighet att öppna bankkonto i en bank och det finns ett
samhällsintresse att säkerställa att så många som möjligt har tillgång
till konto. Ett kreditinstitut får, enligt 4 a kap. 1 § i lagen (2010:751)
om betaltjänster, inte vägra en konsument som är lagligen bosatt
inom EES att öppna ett grundläggande betalkonto med sådana
grundläggande funktioner som institutet tillhandahåller andra konsumenter. Ett kreditinstitut kan dock neka en konsument om det
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skulle strida mot lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto. Särskilda skäl kan t.ex. vara
att kunden tidigare varit ohederlig mot banken eller att det finns
misstanke om penningtvätt. Banken är skyldig, enligt penningtvättlagstiftningen att göra vissa kontroller av den som vill öppna ett
konto, bl.a. av identitet, vilket i praktiken kan utgöra ett hinder för
vissa att få öppna konto.
Post- och telestyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt ansvar att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter
och i den landsbygd där marknaden inte tillgodoser behovet.

4.6

Utvecklingen av marknaden för betaltjänster

De allra flesta privatpersoner sköter sina betalningar och privata finanser digitalt med hjälp bankernas digitala tjänster. Fortfarande
finns det ändå många som använder pappersbaserade gireringstjänster. Det växer även fram andra betalformer, t.ex. inom e-handel, som
förenklar för användaren och tar en ökad andel av betalningarna.
Därtill finns tjänster som automatiskt samlar ihop en persons fakturor och hanterar betalningar, utan att företaget faktiskt är en bank.
Andra tjänster samlar ihop information från banker och finansinstitut och ger en person en samlad bild av tillgångar, kreditkortstransaktioner m.m. Stora investeringar sker för närvarande i s.k. FinTechbolag som utvecklar nya typer av lösningar för att hantera betalningar och finansiella tjänster.
Staten har de sista 25 åren använt banker för att förmedla in- och
utbetalningar. Fullt möjligt är att det kan växa fram nya typer av företag som kan erbjuda tjänster för betalningsförmedling av statens
betalningar. Dessutom kan det inom en snar framtid finnas möjligheter för staten eller mottagaren av statliga utbetalningar att själva
initiera betalningar. Därför är det av intresse för vårt arbete att närmare analysera och beskriva bl.a. betalningar i realtid, det andra betaltjänstdirektivet och pågående förändringar på den nordiska marknaden.
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Betalningar i realtid och Swish
Betalningsprocessen för elektroniska betalningar har hittills tagit
minst ett par timmar och vanligtvis har mottagaren haft pengar på
sitt konto först dagen efter. Hela eller delar av betalningsprocessen
kan nu, i vissa fall, hanteras i realtid inklusive bekräftelse till avsändare och mottagare. Bankgirot har utvecklat systemet Betalningar i
Realtid, BiR, för omedelbar clearing och avveckling av betalningar.
Med BiR kan pengar direkt föras från ett konto till ett annat. Därmed behöver inte bankerna heller ta några kreditrisker eftersom kreditering av mottagarens konto sker först efter avveckling.
BiR är grunden för Swish. Den mobila överförings- och betalningstjänsten Swish startade 2013 och innebär att en person kan
skicka pengar med mobilen givet att den har mottagarens mobilnummer. Överföringen sker i realtid och pengarna kommer direkt in på
mottagarens konto. Swish har på kort tid blivit ett alternativ till kontanta småbetalningar mellan privatpersoner, men även till företag
och föreningar. Under 2016 utfördes 168 miljoner transaktioner i
Swish och bara i december 2018 utfördes 39 miljoner betalningar.
För att Swish ska fungera krävs att båda parterna är anslutna till
Swish och har bankkonto i någon av de banker som tillhandahåller
Swish.
Andra betaltjänstdirektivet (PSD2)
I november 2015 antog Europaparlamentet och Europeiska rådet
andra betaltjänstdirektivet, benämnt PSD2. Direktivet syftar huvudsakligen till att utveckla en EU-omfattande marknad för elektroniska betalningar och till att skapa bättre förutsättningar för säkra
och effektiva betalningar. PSD2 innebär att både privatpersoner och
företag kan använda sig av tredjepartsaktörer (TPP) för att hantera
och få en överblick i sina finansiella tillgångar. I praktiken innebär
det att konsumenter kan välja banktjänster som erbjuds av någon
annan aktör än en bank.
Termen betaltjänst, såsom den definieras i andra betaltjänstdirektivet, omfattar s.k. betalningsinitieringstjänster (PISP) och kontoinformationstjänster (AISP). Vidare ger direktivet betalningsinstitut
och registrerade betaltjänstleverantörer rätt till tillgång till kreditinstitutens betalkontotjänster på objektiva, icke-diskriminerande och
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proportionella grunder och i den omfattning som krävs för att dessa
företag effektivt och obehindrat ska kunna tillhandahålla betaltjänster.
AISP (Account Information Service Provider) är leverantörer av
kontoinformationstjänster som syftar till att ge konsumenter en
samlad bild av sina finansiella tillgångar i alla banker. Om konsumenten önskar kan en AISP sedan erbjuda specifika lösningar utifrån
denna information. PISP (Payment Initiation Service Provider) är
betaltjänsteleverantörer som initierar betalningar för användarens
räkning.
PSD2 kommer sannolikt innebära en ökad konkurrens för bankerna från nya typer av konkurrenter och att nya typer av betaltjänster växer fram. Ett intensivt arbete pågår hos banker för att möta
kraven i PSD2, men också för att se vilka möjligheter och hot det
innebär. Generellt verkar bilden vara att förändringar är att vänta.
Svensk och nordisk framtida betalinfrastruktur
Svenska bankföreningen har under ett par års tid arbetat med en studie och ett projekt för framtidens svenska betalinfrastruktur.
I februari 2018 presenterade en grupp nordiska banker en vision
om harmoniserade regelverk och tjänster för betalningar i Norden,
kallat P27. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor. Överenskommelser har träffats om att samordna det svenska och det nordiska
projektet.
En konsekvens skulle kunna bli att betalningar som ska gå mellan
banker hanteras i en gemensam nordisk infrastruktur istället för som
i dag via Bankgirot. Infrastrukturen skulle därmed kunna ligga i ett
annat land, även för hantering av inhemska svenska betalningar.

4.7

Statens roll på betalningsmarknaden

Riksbanken har i 350 år försett allmänheten med pengar, men den
tekniska utvecklingen och digitaliseringen av betalningar ställer frågan om statens roll på sin spets framöver. Riksbanken har därför sett
ett behov av att begrunda vilken roll banken bör ha i en allt mer digital värld. Riksbanken menar att denna utveckling, om inget görs,
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med stor sannolikhet leder till att allmänheten inte längre kommer
att ha tillgång till allmänt accepterade centralbankspengar (sedlar
och mynt). Den effekten kan i sin tur göra det svårare för Riksbanken att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende i Sverige,
inte bara vid kris och krig utan även i fredstid. Riksbanken har därför
gjort en framställning till Riksdagen om att en kommitté bör få i
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel,
statliga betalningsmedels roll i en digitaliserad ekonomi, samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden.4
TIPS
Infrastrukturen för betalningar genomgår en snabb omvandling till
följd av både digitaliseringen och internationaliseringen av marknaden. En påtaglig trend är att söka stordriftsfördelar genom skapandet av stora, gränsöverskridande plattformar. Europeiska centralbanken (ECB) har skapat en gemensam europeisk plattform, TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), för så kallade omedelbara
betalningar. Det är möjligt att göra betalningar via TIPS också i
andra valutor än euro.
Riksbanken har startat en förstudie med syfte att ytterligare utreda förutsättningarna för TIPS som avvecklingsplattform för omedelbara betalningar i centralbankspengar i svenska kronor.
Riksbanken undersöker möjligheten med en e-krona
Riksbanken startade under våren 2017 ett projekt som undersöker
möjligheten för Riksbanken att ge ut en digital centralbankspeng, en
så kallad e‐krona, som ett komplement till kontanter. E‐kronan
skulle kunna bli en modern krona i elektronisk form som kompletterar kontanter i fysisk form. Allmänheten skulle på så sätt ha fortsatt allmän tillgång till centralbankspengar. E-kronan skulle också
kunna stärka beredskapen. Vid allvarliga kriser när de privata betal-

4

Riksbanken, Framställning till riksdagen 2018/19:RB3, Statens roll på betalningsmarknaden.
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ningssystemen inte fungerar skulle en e‐krona fungera som ett alternativt system, menar Riksbanken, och på så sätt ökar stabiliteten i
betalningssystemet som helhet.5
Digitala centralbanksvalutor är ett nytt och relativt outforskat
område som flera centralbanker i världen idag analyserar. Att ta ställning till om Sverige ska introducera e‐kronor kommer enligt Riksbanken att ta tid. Enligt banken behöver man fortsätta sitt arbete för
att öka kunskaperna om konsekvenserna och effekterna av en e‐
krona.6
De myndigheter som Riksbankens e-kronaprojekt haft en dialog
med menar att en kontobaserad e‐krona skulle kunna effektivisera
utbetalningar från myndigheter till medborgare, företag och organisationer samt göra myndigheterna mindre beroende av banksystemet. Även behovet av kontanta utbetalningar och utbetalningar via
värdeavier skulle kunna minskas med en e‐krona.7

5
6
7

Riksbanken, 2018. Riksbankens e-kronaprojekt, Rapport 2, s. 2–4.
Riksbanken, 2018. Riksbankens e-kronaprojekt, Rapport 2, s. 2–4.
Riksbanken, 2018. Riksbankens e-kronaprojekt, Rapport 2, s. 34.
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5

Statens betalningar ska hanteras
säkert

Myndigheternas betalningar – samhällsbetalningar, lönebetalningar
och leverantörsbetalningar – är samhällsekonomiskt viktiga. Stora,
men även mindre problem med statens betalningar, kan få allvarliga
konsekvenser, inte bara för enskilda som kan vara beroende av dessa
betalningar för sitt uppehälle, utan också för samhället som helhet.
Långt ifrån alla medborgare har tillgångar för att klara nödvändiga
utgifter även under kortare perioder om en utlovad statlig utbetalning skulle dröja. Även mindre störningar kan därför få allvarliga
konsekvenser för enskilda och för förtroendet för staten.
De statliga myndigheterna ansvarar för sin betalningsverksamhet
och de ska tillämpa betalningsförordningen och dess föreskrifter
samt ha en god intern styrning och kontroll för betalningar. Betalningar till och från en myndighet ska enligt 9 § i betalningsförordningen bl.a. göras på ett sätt som är kostnadseffektivt och säkert för
staten som helhet. Myndigheterna ansvarar för att betalningsuppdrag lämnas i tid och på korrekt sätt till bankerna. De ansvarar också
för att förebygga avbrott och förseningar i interna system som producerar betalningsuppdrag. Riksgälden bedriver ett arbete för att utveckla säkerheten i den statliga betalningsmodellen inom ramen för
Riksgäldens ansvar för den statliga betalningsmodellen.1
Regeringen beslutade i december 2015 om planeringsanvisningar
för det civila försvaret.2 Enligt beslutet ska bevakningsansvariga
myndigheter återuppta planeringen för civilt försvar inom ramen för
totalförsvaret. Regeringen har också uttalat att Sverige behöver en
förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och
då ytterst krig. 3
1
2
3

Riksgälden, 2016. De samlade riskerna i statens betalningsmodell – 2016, s. 13.
Regeringsbeslut 2015-12-10 II:16.
Kommittédirektiv, Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, dir. 2018:79.
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Vid överväganden om förändring av den statliga betalningsmodellen är det således av vikt att förstå vilka sårbarheter som finns i
nuvarande modell och i det svenska betalningssystemet.

5.1

Betalningar förutsätter en finansiell infrastruktur
som fungerar säkert och effektivt

Den finansiella infrastrukturen består, som beskrivits ovan, av system där betalningar genomförs och transaktioner med finansiella
instrument hanteras. Infrastrukturen har en central roll i, och är en
förutsättning för, att det finansiella systemet ska fungera och är
också en förutsättning för de statliga myndigheternas hantering av
betalningar. Problem som uppstår i den finansiella infrastrukturen
kan få allvarliga, negativa konsekvenser för det finansiella systemet
med stora samhällsekonomiska konsekvenser som följd.4
Aktörerna i det finansiella systemet är nära sammanlänkande genom det finansiella infrastruktursystemet och denna sammanlänkning gör att störningar snabbt kan sprida sig genom hela det finansiella systemet. Riskerna som kan uppstå i infrastruktursystemen är
till stor del operativa såsom risker relaterade till interna processer, it
eller cyberhot.5
Riksbanken ska, enligt riksbankslagen, främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Inom ramen för detta uppdrag övervakar
Riksbanken den finansiella infrastrukturen. Riksbankens övervakning är huvudsakligen krisförebyggande. Övervakningen sker också
i samarbete med Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen av
infrastrukturföretagen.
Cyberangrepp kan utgöra allvarligt hot
Riksbankens bedömning 2017 var att den finansiella infrastrukturen
i Sverige överlag fungerar väl. Dock menar Riksbanken att det finns
risker och sårbarheter som kan leda till störningar i det finansiella

4

Riksbanken, 2018. Ekonomiska kommentarer, Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen.
5
Riksbanken, 2018. Ekonomiska kommentarer, Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen.
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systemet. Riksbanken lyfter särskilt fram, som nämnts inledningsvis, att cyberangrepp kan utgöra ett allvarligt hot mot den finansiella
infrastrukturen. Cyberangrepp karaktäriseras av att angriparen agerar med uppsåt att orsaka skada, stjäla information eller bedriva utpressning. Angreppen är ofta uthålliga och föränderliga vilket gör
det särskilt svårt att skydda sig. Ett omfattande angrepp skulle kunna
medföra att centrala finansiella tjänster inte längre är tillgängliga.
Riksbanken lyfter fram att under senare år har det genomförts allvarliga angrepp mot finansiella institut.6
Riksbanken lyfter också fram att de finansiella infrastrukturföretagen, inklusive Bankgirot, behöver fortsätta att utveckla sina kontinuitetslösningar och planer för återhämtning och ordnad nedläggning.
Störningar i det finansiella systemet förekommer
Störningar i finansiella system sker både i Sverige och i andra länder. Exemplen som följer är framför allt av slaget operativa störningar, inte finansiella kriser.
December 2018 – Dubbeldragningar på kort
Kunder hos Skandiabanken och Swedbank drabbas av att bl.a.
kortköp debiteras dubbelt på kundernas konton. Följden blev
t.ex. att en del kunder fick övertrasserade saldon och inte kunde
använda sina kort för att handla.7
Oktober 2018 – Säkerhetsföretag uppger att Nordkorea ligger
bakom flera attacker mot banker
It-säkerhetsföretaget FireEye pekar ut att Nordkorea ligger
bakom attacker mot åtminstone 16 banker och andra finansiella
företag i 11 länder sedan 2014. Genom attackerna ska hundratals
miljoner dollar ha stulits. Enligt säkerhetsföretaget har Nordkorea en särskild hackergrupp som systematiskt och långsiktigt arbetar för att hacka banker med syfte att stjäla pengar. Hackergruppen kan lägga månader, ibland upp till år, på att hacka en

6
7

Riksbanken, 2017. Finansiell infrastruktur.
Aftonbladet, 2018. Bankerna drar dubbelt från kundernas konton, publicerad 2018-12-05.
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bank. Gruppen ska också ha manipulerat det internationella
transfereringssystemet SWIFT för att flytta de stulna pengarna.8
Oktober 2018 – USA varnar för att Nordkorea försöker stjäla
pengar från bankomatsystem
US Department of Homeland Security uppger att Nordkorea
troligen ligger bakom attacker för att stjäla pengar från bankomatsystem i 30 länder.
Maj 2018 – Banco de Chile drabbas av virusattack och hackare
stjäl miljoner
Banco de Chile, en av Chiles större banker, rapporterar att en stor
andel av deras 9 000 datorer och 500 servrar attackerats av virus
som förstört innehållet på datorerna. Virusattackens syfte verkar
dock ha varit att dölja stölden av $10 miljoner dollar transfererat
genom SWIFT-systemet.9
Samma virus och tillvägagångssätt har använts vid andra attacker mot banker. Viruset raderar data på hårddiskar och därmed
raderas också forensiska spår.10
Juni 2018 – Ukraina uppger att ryska hackare förbereder stor
cyberattack
Ukrainas polischef med ansvar för cyberfrågor publicerade information om att ryska hackare infekterade kritisk it-infrastruktur i Ukraina med skadlig kod med syfte att förbereda framtida
attacker. Hackarna har attackerat bl.a. banker och energiföretag.
Polischefen uppgav att ukrainska myndigheter arbetade med
myndigheter i andra länder för att identifiera hackarna.11
April 2018 – Engelsk bank får omfattande och långvariga problem vid skifte till nytt it-system
Efter flera års planering och försenad start migrerar den engelska
banken TSB sina kunder till nya system i april 2018. En mängd
problem uppstår, bl.a. att två miljoner kunder inte kan komma åt
8

South China Morning Post, 2018. North Korean hackers blamed for wave of cyberattacks on
banks, publicerad 2018-10-03/04.
9
FinExtra, 2018. Banco de Chile lost $10 million while battling virus infection, publicerad 201806-11.
10
Bleeping Computer, 2018. Hackers Crashed a Bank’s Computers While Attempting a SWIFT
Hack, 2018-06-08.
11
Reuters, 2018. Ukraine says Russian hackers preparing massive strike, publicerad 2018-06-26.
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sina konton under en vecka, kunder har åtkomst till andra kunders konton, saldon och transaktioner som inte stämmer. Dag efter dag lovade banken att problem ska vara lösta, bara för att senare konstatera att problem kvarstod. Banken beräknade i juli
2018 att kompensation till drabbade kunder och it-reparationer
skulle kosta 176 miljoner engelska pund. Dock hade banken vid
den tidpunkten ännu bara hanterat en tredjedel av de 135 403 klagomål banken fått. Fortfarande i september 2018 hade banken
vissa problem som en följd av systembytet.12
April 2018 – Cyberattack mot sju engelska banker
Sju engelska banker drabbas av en omfattande hackerattack och
behövde tillfälligt stänga ner vissa system för att hantera attacken.13
December 2017 – Driftstörning på BankID under måndagskvällen
BankID drabbades av omfattande driftstörningar under ett par
timmar. Felet låg enligt Finansiell ID, som ansvarar för BankID,
hos en underleverantör.14
April 2017 – Problem med bankomater
Under ett par timmar gick det inte att ta ut kontanter på de bankomater som hör till bolagen Bankomat och Kontanten. Företagen hade en driftstörning i samtliga uttagsautomater. Båda företagen använder samma it-system. Samma dag hade SEB problem
med sin internetbank.15
Juni 2016 – Problem med utbetalningar från CSN
Utbetalningar till 30 000 studenter genomfördes inte på grund av
att ett tekniskt fel. Problemet ska enligt Expressen ha uppstått
när CSN skickade över en fil med alla betalningar till Swedbank.
12

The Guardian, 2018. TSB bank faces large compensation bill and fines over online chaos, publicerad 2018-04-25; The Guardian, 2017. TSB chief Paul Pester steps down after IT meltdown,
publicerad 2018-09-04.
13
Financial Times, 2018. Seven UK banks targeted by co-ordinated cyber attack, publicerad
2018-04-25.
14
SVT, 2017. Driftstörning på Bank ID under måndagskvällen, publicerad 2017-12-18.
15
SVT, 2017. Efter bankomatstoppet – nu strular internetbanken, publicerad 2017-04-06.
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– En felaktig fil har legat i systemet och blockerat så att den rätta
filen inte har kunnat köras som det var tänkt, säger Claes Warrén,
presschef på Swedbank.
– Vad det beror på törs jag inte svara på. Jag kan konstatera att
det gått fel men exakt varför törs jag inte svara på.
Problemet löstes inom något dygn.16
Juni 2015 – Omfattande tekniska problem för Swedbank
Swedbank drabbades av ett nio timmar långt totalhaveri. Fyra
miljoner kunder hade ingen möjlighet att betala med kort, ta
emot pengar eller använda sina konton på internet- och mobilbanken. En vanlig uppdatering av systemen gick helt fel.17
2012 – Intrång i Nordeas stordator m.m.
Svea Hovrätt konstaterar i en dom 2013 att intrång skett i Nordeas stordator under tiden juli till augusti 2012. Vid vissa av intrången har olovliga penningtransaktioner och försök till sådana
utförts.18
I samma dom konstaterar hovrätten att intrång skett i Logicas
stordatormiljö innehållande databaser tillhörande Skatteverket,
bl.a. Statens Personadressregister (SPAR) och Kronofogdemyndigheten. Bland annat har filer med närmare 10 000 personnummer tillhörande personer med skyddad identitet laddats ner. Av
utredningen framgår att förtroendeskadan som svenska myndigheter lidit på grund av intrången är stor.
1990 – Den stora bankkonflikten
I slutet av januari 1990 bröt en stor konflikt ut mellan de bankanställda och arbetsgivarna. Det svenska bankväsendet, inklusive
betalningssystemet, lamslogs. Tidningarnas rapportering fokuserade på privatpersoners svårigheter att få tag på kontanter, även
om konsekvenserna var allvarliga för hela samhällsekonomin.
Den 29 januari varslade bankerna lockout av samtliga bankanställda och konflikten fortsatte i tre veckor. Företag fick svårt att
betala löner och människor var försiktiga med att konsumera.19
16

Expressen, 2016. 30 000 utan CSN-medel på grund av teknikstrul, publicerad 2016-06-23.
Expressen, 2015. Omfattande tekniska problem för Swedbank, publicerad 2015-06-02.
18
Svea Hovrätt, 2013, mål nr 6402–13.
19
Dagens Nyheter, 2014. Slut på stålarna. Svenskarna tvingades köa för kontanter under bankkonflikten, publicerad 2014-10-06.
17
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Flertalet icke-kontanta betalningar hanterades då av två fristående girosystem, Postgirot och Bankgirot. De två girosystemen var oberoende av varandra, vilket fick betydelse under bankkonflikten. Under konflikten stoppades såväl checkhanteringen
som verksamheten hos Bankgirot i cirka tre veckor. Betalningarna fick i stället i stor utsträckning ske via Postgirot. Under konflikten försvårades betalningar av att det var mycket svårt för
kontoinnehavare att fylla på sina konton med medel utifrån. Händelsen är intressant bl.a. därför att samhällets sårbarhet visade sig
vara begränsad. Kanske dämpades effekten av att företag och hushåll inte väntade sig att konflikten skulle bli långvarig. Det spekulerades bl.a. i att regeringen skulle komma att ingripa om konflikten visade tecken på att bli svårlöst. Detta kan ha bidragit till
att allmänheten fann sig i betalningsdröjsmål som normalt inte
accepteras.20

5.2

Grundläggande ekonomiska
transaktionsmöjligheter – särskilt i händelse av
förhöjd beredskap

Utifrån ett totalförsvarsperspektiv kan det finansiella systemet utgöra en direkt måltavla eller utnyttjas indirekt för att skapa en s.k.
gråzonsproblematik. Genom att störa eller få det finansiella systemet att bryta samman kan en motståndare t.ex. utöva utpressning,
hota, försöka vilseleda, skapa social oro och hamstring. Detta kan
skada förtroendet för samhällets institutioner eller försvåra effektivt
beslutsfattande och därmed försämra våra förutsättningar att sätta
oss till motvärn.
I totalförsvarets programplan för det civila försvaret 1994/95–
1998/99 var målet för funktionen bank- och betalningsväsende att
nödvändiga betalningar ska i en krigssituation kunna utföras på basis
av fredstida tekniska betalningssystem och – om så skulle krävas –
utan centralt datorstöd och tjänster från vitala samhällsfunktioner.
Det primära behovet av kontanta penningmedel och primära banktjänster skulle, enligt målet, kunna tillgodoses. I funktionen ingick

20

SOU 1995:125, Finansiell verksamhet i kris och krig, s. 106.
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ansvaret för penningmedelsförsörjningen, bank- och betalningsväsendet samt betalningsförmedlingen. Betalningar på annat sätt än
med kontanter skulle kunna utföras inom landet. Allmänheten
skulle kunna använda sig av bankkonto för sina insättningar och uttag av pengar. Ansvaret för betalningsförmedlingen omfattade överflyttning av pengar mellan olika bank- eller postgirokonton.21
Försvarsberedningen konstaterar att de genomgripande förändringar som skett i Sveriges finansiella system sedan avregleringen i
mitten på 1980-talet gör att det saknas relevanta strukturer att falla
tillbaka på i totalförsvarsplaneringen. I sin rapport från december
2017 skriver försvarsberedningen att Sveriges befolkning måste ha
förutsättningar att upprätthålla grundläggande ekonomiska transaktionsmöjligheter genom en tillgång till kontanter, alternativa betalningsmedel eller någon form av statliga krediter. Under höjd beredskap och i krig är detta särskilt viktigt för att upprätthålla försvarsvilja och motståndsanda i samhället. Beredningen skriver också
att staten måste säkerställa hushållens behov av kontanter i samband
med stora störningar i betalningssystemet, t.ex. vid krig.22
Riksbanken menar, i en rapport om bankens e-kronaprojekt, att
den privata marknaden inte kan förväntas ta hela ansvaret för att betalningar fungerar i krissituationer.23
Välfärdsmyndigheterna viktiga för det finansiella systemet
Riksbanken, men också Finansinspektionen och Riksgälden har viktiga ansvar avseende finansiell stabilitet. Försvarsberedningen lyfter
fram att ett antal ytterligare myndigheter som är viktiga för det finansiella systemet och vars verksamhet och transfereringar måste
fungera så långt möjligt även under höjd beredskap och krig: Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.24

21

Proposition 1994/95:47. Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar, s. 5.
Ds 2017:66. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025, s. 187.
23
Riksbanken, 2018. Riksbankens e-kronaprojekt, Rapport 2, s. 2–4.
24
Ds 2017:66. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025, s. 183.
22
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Ökad sårbarhet för långvariga elavbrott och fallerande
elektroniska kommunikationer
Försvarsberedningen noterar att en av de mest påtagliga trenderna i
det finansiella systemet med bäring på totalförsvaret är den snabba
nedgången i kontantanvändning. Fram till mitten av 1980-talet hade
Riksbanken med något undantag kontor i varje län där den förvarade, lämnade ut och tog emot sedlar och mynt. Sedan dess har kontanthanteringen genomgått en kraftig omvandling. Den tekniska utvecklingen med internetbankernas framväxt har lett till att många
bankkontor har slagits igen och alla bankkontor hanterar inte längre
kontanter. Utvecklingen har, konstaterar beredningen, ökat sårbarheten för långvariga elavbrott och elektroniska kommunikationer
som fallerar.25
Det finansiella systemet är beroende av att både elförsörjning och
elektroniska kommunikationer fungerar. Dessutom utgör denna infrastruktur ett mål för en fiende inför och under ett väpnat angrepp.
Det innebär att det, enligt beredningens mening, måste finnas både
en totalförsvarsplanering och övade förberedelser och reservförfaranden för att säkerställa det finansiella systemets grundläggande
funktionalitet även då el och elektroniska kommunikationer slagits
ut.
En längre störning eller ett sammanbrott i det finansiella systemet kommer att utgöra en svår påfrestning för Sveriges befolkning.
Oavsett om det beror på en antagonistisk aktör, naturliga orsaker
eller handhavandefel kan, menar försvarsberedningen, en situation
uppstå där varken el eller elektroniska kommunikationer fungerar
under en längre period. Det saknas idag logistiska förberedelser för
att förse samhället med kontanter, alternativa betalningsmedel eller
krediter och det saknas också krav på beredskap och tillgänglighet
via bankerna redan i fredstid.
Betalningsväsendet under krigsförhållanden
Är Sverige i krig, får regeringen enligt 4 § i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden föreskriva att Riksbanken

25

Ds 2017:66. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025, s. 183.
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skall vara skyldig att inlösa utbetalningskort avsedda för postgirorörelsen och direktutbetalningskort, som utfärdats av statlig eller kommunal myndighet eller annan postgirokontoinnehavare, som fått
medgivande att göra utbetalning med direktutbetalningskort, samt
att sådana kort skall tas emot som betalning till statlig myndighet.
Tillämpningsförordningen beskriver närmare hur lagen ska tillämpas.26
Utgångspunkter för lagen om betalningsväsendet i krigsförhållandet var att betalningsväsende och penningsmedelförsörjning under krig ordnas på sådant sätt, att man så långt som möjligt blir oberoende av kommunikationer av skilda slag. Vidare att det eftersträvas
en sådan enkelhet, att vidmakthållande av betalningsfunktionerna
kräver ett minimum av personal och teknisk utrustning. Därtill att
ska ordningen, vad gäller statliga betalningar, så litet som möjligt avvika från det fredstida systemet.27
Postgirot, som vid den tiden hanterade många av de statliga betalningarna, var organiserat så att all girering var centraliserad till
Stockholm. För beredskapsplaneringen var en viktig planeringsförutsättning att delar av landet kunde bli avskuret. Därför ingick det i
planering att girering skulle kunna decentraliseras till olika delar av
landet.
Utredaren som tog fram det underlag som ledde fram till lagen
menade att ett framtida krig måste förutsättas medföra stora påfrestningar på kommunikationsmedlen. Avbrott i förbindelserna kan,
särskilt om de blir långvariga, försvåra möjligheterna att verkställa
betalningsuppdrag, att betala ut löner osv. Belastningen på de förbindelser som kan hållas öppna kan beräknas bli mycket stor. Ur
psykologisk synpunkt är det betydelsefullt menade utredaren att
brist på pengar inte uppstår och pensioner m.m. kan utbetalas.28
Riksbanken ska, enligt 4 §, vara skyldig att inlösa utbetalningskort. Kravet på Riksbanken ska framför allt ses utifrån att Riksbanken är statens bank och att utbetalningskorten därmed är kan lösas
in mot statens konto hos Riksbanken. Utredaren framhöll att enligt
det föreslagna systemet kommer utbetalningskort och direktutbe-

26

Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december
1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden.
27
Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1963, s. 25; Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1957, s.
29–31.
28
Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1957, s. 18.
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talningskort att få karaktär av betalningsmedel, jämförbara med sedlar och checkar. Riksgäldskontoret menade i sitt remissyttrande att
en ordning med utbetalningskort kunde minska anspråken på kontanta medel. Finansministern framförde i propositionen att det
torde ligga i sakens natur att om Riksbanken har skyldighet inlösa
vissa postala utbetalningshandlingar, övriga banker kommer att, i
den mån deras kassatillgångar gör det möjligt, lämna sin medverkan
för att det föreslagna systemet skall fungera på bästa tänkbara sätt.
Bankoutskottet menade, under Riksdagens behandling, i sitt utlåtande att systemet utformning innebär att utbetalningskort och direktutbetalningskort delvis kommer att få karaktär av betalningsmedel jämförbara med sedlar och checkar. Vidare menade utskottet att
det i propositionen förutsättes att övriga banker —- utan att någon
lagfäst skyldighet härtill föreligger — kommer att lämna sin medverkan till att systemet fungerar på bästa möjliga sätt.29
Bestämmelserna i 1957 års lag överensstämmer inte i alla delar
med hur det finansiella systemet fungerar idag. Flera utredningar
och myndigheter har sedan 70-talet framfört att lagen och förordningen bör moderniseras.30 Riksbanken lämnade den 30 maj 2016 in
en framställan till regeringen om att bl.a. ovan nämnda regleringar
bör ses över.31
Vad gäller näringslivets roll i totalförsvaret fanns tidigare en ordning med särskilt utpekade krigsviktiga företag, s.k. K-företag. För
att klassificeras som krigsviktigt krävdes att det aktuella företagets
produktion av varor och tjänster var av största vikt för totalförsvaret.
K-företagen skulle prioriteras från produktionssynpunkt. Genom
denna ordning skulle viss krigsviktig produktion av varor och tjänster säkerställas. Klassificeringen av K-företag reglerades av numera
upphävda bestämmelser i förordningen (1992:390) om förberedelser
för leverans av varor och tjänster. Av förordningen följer numera i
stället att betalningsansvariga myndigheter ska träffa avtal med företag om att dessa ska tillhandahålla varor och tjänster bl.a. under krig
(2 § samma förordning). I mitten av 1990-talet fanns cirka 11 000 Kföretag.32 Bland de finansiella företagen var bl.a. nästan alla bankaktiebolag, de flesta sparbankerna, Bankgirocentralen AB, nuvarande
29

Bankoutskottets utlåtande nr 36 år 1957, s. 16.
Se t.ex. SOU 1995:125, Finansiell verksamhet i kris och krig.
31
Riksbanken, 2016. Framställning om modernisering av äldre lagar som påverkar Riksbankens
beredskapsansvar, dnr. 2016–00486.
32
SOU 1995:125. Finansiell verksamhet i kris och krig, s. 48.
30
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Euroclear Sweden AB och Nasdaq OMX Stockholm AB K-företag
vid den tidpunkten.
Riksbankens beredskapsansvar
Den parlamentariska riksbankskommittén har fått regeringens uppdrag att bl.a. överväga om lagstiftningen angående Riksbankens beredskapsansvar vid fredstida kriser samt vid höjd beredskap behöver
moderniseras. Utredningen ska göra övervägandena med utgångspunkt i betänkandena Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet (SOU 2011:78) och Svensk kontanthantering (SOU
2014:61) samt med hänsyn tagen till regeringens beslut om att en
sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, prop.
2014/15:109).33
Riksbankskommittén bedömer att frågan om kontanters roll som
betalningsmedel bara utgör en del av de beredskapsfrågor som kommittén ska behandla enligt kommittédirektiven. Kommittén avser
att i slutbetänkandet återkomma till frågan om Riksbankens ansvar
för beredskapsfrågorna, både vad avser den finansiella infrastrukturen och avseende betalningsmedel, samt hur detta ansvar ska tydliggöras i lag.34

5.3

Säkerheten och robustheten i de statliga
välfärdsmyndigheternas hantering av betalningar

Riksgäldens bedömning 2016 var att säkerheten i den statliga betalningsmodellen är god. Inom fyra områden såg Riksgälden ändå att
det fanns behov av riskreducerande åtgärder. Områdena var behörig
företrädare, beloppsgränser, överlåtelse av betalningsverksamhet respektive skydd av återrapporteringsfiler.35
Riksgälden lyfter dock, mot bakgrund av förändringarna i säkerhetsläget och de ökade kraven på civilt försvar, fram en helt annorlunda riskbild i sin rapport 2018 jämfört med 2016. Riksgälden
menar också att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen inom
33
34
35

Utredningsdirektiv 2016:114. Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.
SOU 2018:42. Riksbankens ansvar för kontantförsörjningen och kontanthanteringen, s. 224.
Riksgälden, 2016. De samlade riskerna i statens betalningsmodell – 2016, s. 3–12.

66

Underlagspromemoria

Statens betalningar ska hanteras säkert

betalningsområdet och dess infrastruktur ställer nya krav på säkerheten för aktörerna inom det finansiella området. I sin analys menar
Riksgälden bl.a. att för framtida ramavtalsupphandlingar kan man
behöva överväga krav på bankerna att kunna hantera förhöjd beredskap och också ställa krav utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen för
att hantera skyddsvärd information, men Riksgälden ställer också
frågan om bankerna kan möta sådana krav utan stora investeringar.36
Tidigare ramavtal med banker inkluderade ett krav på beredskapsplan för kris och krig.37 Ett sådant krav finns dock inte kvar i
nuvarande ramavtal.38
Saknas förberedelser och reservrutiner för störningar hos
avtalad bank
Myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar ska,
enligt Riksgäldens föreskrifter, identifiera, avropa och dokumentera
reservrutiner för sina affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag, kommunikationstjänster till och från banker,
36

Riksgälden, 2018. De samlade riskerna i statens betalningsmodell – 2018.
Riksrevisionsverket tecknade 1994 ramavtal med Postgirot och S-E Banken om deras medverkan vid statliga betalningar. När det gäller kris- och krigsförhållanden fanns i avtalet med
S-E Banken följande villkor. S-E Banken ska ha en beredskapsplan för kris och krig. Banken
ska fullgöra de uppgifter som framgår av vid varje tidpunkt gällande regler för betalningsförmedling under krigsförhållanden. S-E Banken deltar aktivt i det bankgemensamma arbetet för
att kunna upprätthålla bankverksamheten utan centralt datorstöd även i en kris- eller krigssituation. Se vidare SOU 1995:125, Finansiell verksamhet i kris och krig, s. 117–118.
38
Riksgälden lämnade 2006 förslag till regeringen om förändringar i betalningsförordningen.
I förslag skriver Riksgälden följande angående en förändring som avser användningen av
checkar vid uttag från statens checkräkning hos Riksbanken. Utan någon mer fördjupad analys
av vilken hotbild som planeringen inför kris och beredskap i allmänhet utgår från i dag synes
dock fokus under det senaste decenniet alltmer har flyttats från den relativt stabila hotsituation som rådde under det kalla kriget där i första hand omfattande krigsinsatser från stormakterna ingick. Dagens hotbild synes innefatta mycket mer än tidigare av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred t.ex. naturkatastrofer och terroristhandlingar. Därmed har förstärkningar och förbättringar av det civila samhället och dess förmåga att möta denna typ av
händelser accentuerats. Även om sådana påfrestningar tillfälligt och lokalt kan få stora effekter
skiljer de sig dock mycket från de effekter som man tidigare såg framför sig vid en öppen
stormaktskonflikt där det kalla kriget övergått i öppna stridshandlingar med i förlängningen
kanske ett totalt sammanbrott i samhällsfunktionerna under lång tid. Planering för att gå
över till manuella rutiner synes därmed ha blivit allt mindre framträdande. Den planering som
i dag görs för att skapa säkerhet i det nationella och internationella betalningssystemet inriktas
framför allt på att skapa s.k. redundans i de data-, telekommunikations- och elsystem som
används. Man bygger ut och dubblerar så att det skapas överkapacitet i driftenheter, kommunikationer, backup m.m. Slås någon enhet ut ska det alltid finnas andra enheter som kan kopplas in. Se vidare Riksgälden, 2006. Förslag om ändringar av Förordning (1994:14) om statliga
myndigheters betalningar och medelsförvaltning, dnr. 2006/143, s. 11–15.
37
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samt betalningstjänster i banker.39 Riksgäldens ramavtal är utformade för att myndigheterna ska kunna avropa tjänster från mer än
en bank, t.ex. genom att olika betalningsflöden hanteras av olika banker eller att en bank är reservbank i händelse av störningar.
Myndigheter med stora betalningsflöden har en bank för svenska
betalningar och en annan bank för utländska betalningar, vilket följer
av hur nuvarande ramavtalsupphandling är utformad. Tidigare hade
vissa stora myndigheter mer än en bank för svenska betalningar med
avsikten att kunna minska sårbarhet och inte vara beroende av en
enda bank. Dock var erfarenheten att det ledde till vissa problem att
hantera bankernas olika tekniska lösningar.
Alternativa utbetalningsvägar i händelse av allvarliga störningar
i betalningssystemet
Inom ramen för Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet arbetar
ett antal statliga myndigheter med frågor om säkerhet i de statliga
betalningsflödena.40 Verksamheten inom samverkansområdet syftar
till att förebygga allvarliga störningar i betalningssystemet och att
minska konsekvenserna av inträffade händelser som kan få allvarliga
samhällspåverkande effekter. Myndigheterna har t.ex. analyserat kritiska betalningsprocesser, viktig infrastruktur och alternativa betalningsvägar.
En utmaning för att åstadkomma robusta lösningar är de stora
volymerna av ärenden och betalningar som myndigheterna hanterar,
vilket försvårar utformning och faktiskt användning av reservrutiner, särskilt manuella reservrutiner. Beroendet till it-system och till
viss del nyckelpersoner är stora i myndigheternas betalningsverksamheter. Därtill finns självklart beroenden av externa leverantörer
av el och elektronisk kommunikation samt i vissa fall it-drift.41
Några myndigheter gjorde 2010, inom ramen för samverkansområdets arbete, en analys av alternativlösningar för utbetalningar.
39

Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 § i betalningsförordningen, RGKFS 2017:1.
SFS 2015:1052. Förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap innebär bl.a. att planeringen för ett antal myndigheter bedrivas inom
samverkansområden. Syftet är att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och
höjd beredskap. Ett av samverkansområdena är ekonomisk säkerhet.
41
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015. Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys
för myndigheterna inom SOES - Slutsatser och lärdomar 2013–2015.
40
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Analysen omfattade utbetalningskort med eller utan saldokontroll,
värdecheckar, konton med kort och kortlösa konton. Myndigheterna förordade att arbetet skulle tas vidare, men förslog inte någon
specifik lösning. Förslagen som presenterades var sådana som borde
kunna vara gemensamma för flera myndigheter.42
I dag finns inget alternativt utbetalningssätt i händelse av allvarliga störningar i det svenska betalningssystemet.

42

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010. Alternativa utbetalningsvägar, Uppdrag inom SOES.

69

6

Skattekontosystemet

In- och utbetalningar av de flesta skatter och avgifter som Skatteverket ansvarar för administreras inom ramen för skattekontosystemet.
Skattekontot finns för att enskilda och företag ska kunna betala
skatter och avgifter till ett och samma ställe och på så sätt också
kunna kvitta återbetalning av skatt mot andra skatter och avgifter.
Skattekonton samlar alla in- och utbetalningar i individuella transaktionskonton. Skatteverket registrerar automatiskt ett skattekonto
för alla som ska betala någon form av skatt eller avgift.
För en privatperson är flertalet av transaktionerna på skattekontot kopplade till inkomstdeklarationen (slutlig skatt) och kommer
oftast vid samma tillfälle. För företag sker det ofta transaktioner på
skattekontot varje månad, t.ex. momsdeklaration och arbetsgivardeklaration.1 Inbetalningar till skattekontot kan göras närsomhelst och
kan endast göras via bankgiro i svensk valuta. Vid inbetalning ska ett
referensnummer anges som är unikt för varje person och företag.
Referensnumret är framräknat från personnummer eller organisationsnummer.
Vissa skatter och andra uppdrag som Skatteverket ansvarar för
hanteras utanför själva skattekontot. Till exempel rot och rut redovisas inte i skattekontot för företagare. Dock används samma it-system som för skattekontosystemet för att hantera de in- och utbetalningar som rör rot och rut.
Vid utformningen av ett eventuellt transaktionskonto behöver vi
överväga liknande frågor som när skattekontot utformades. Till exempel om det ska det utgå ränta på innestående belopp på ett transaktionskonto, preskription av medel som ej kunnat betalas ut respektive om kvittning ska kunna ske mellan fordringar och inbetalningar på transaktionskontot. Administrationen av skattekontot är
1

Skatteverket, 2018, Skattekontobroschyren, SKV 408 utgåva 10, s 3.
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också intressant vid analysen av en tänkt modell med transaktionskonto.

6.1

Skattekontosystemet trädde i kraft årsskiftet
1997/98

Innan införandet av skattekontot hade förändringar gjorts under
många år för att effektivisera systemet för redovisning och betalning
av skatter och avgifter. Trots dessa åtgärder upplevdes systemet som
svårt att överblicka och tillämpa. Framför allt märktes problemen för
den som var näringsidkare och samtidigt arbetsgivare. Men också för
skattemyndigheterna var förfarandet svårtillgängligt och resurskrävande. 2
Exempel på den bristande enhetligheten var att avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter redovisades och betalades på annat sätt än
övriga skatter så som F-skatt, preliminär skatt på ränta och utdelning, kvarstående skatt, tillkommande skatt och mervärdesskatt. Redovisningstidpunkterna var i vissa fall olika. Vidare skulle inbetalningar ske till olika konton. Rutinerna varierade också vad gäller påminnelser, anmaningar och överlämnande till indrivning. En näringsidkare behövde i regel göra mer än 30 skatte- och avgiftsinbetalningar under ett år avseende direkta skatter, arbetsgivaravgifter
och mervärdesskatt. Samtidigt var systemet resurskrävande för
skattemyndigheterna för att handlägga redovisningarna och också
för påminnelser och anmaningar. Betydande arbetsinsatser behövdes
för omföring av medel mellan och inom de olika skatte- och avgiftskontona, samt avstämningar av kontona. Sammantaget var det svårt
att få en samlad bild av redovisningar och betalningar. 3
Mot denna bakgrund föreslog regeringen den 10 april 1997 en
omfattande reform som påverkade i stort sett hela området för
skatte- och avgiftsbetalningar: Ett nytt system för skattebetalningar,
m.m.4.

2
3
4

Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.
Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m, s. 292–294.
Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.
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Utgångspunkter för det nya systemet var enhetlighet,
samordning och förenkling
Regeringens utgångspunkter vid utformningen av det nya systemet
för redovisning och betalning av skatter och avgifter var ökad enhetlighet, samordning och förenkling. Genom enkla och enhetliga förfaranderegler på skatteområdet var syftet att skatteadministrationen
skulle effektiviseras och göras mer resurssnål samtidigt som de enskilda skatte- och avgiftsbetalarna skulle få möjlighet att ha överblick över och kunskap om gällande regelsystem.5
Till stora delar, främst vad gäller införandet av ett system med
skattekonton, innebar förslagen genomgripande förändringar som
påverkade arbetet inom skatteförvaltningen, men också inom exekutionsväsendet. Förslagen påverkade i stor utsträckning också de
skatt- och avgiftsskyldiga, såväl administrativt som ekonomiskt.6
Lagtekniskt innebar förändringen införandet av en ny lag om betalning av skatter och avgifter, skattebetalningslagen. Den nya regleringen innefattade bl.a. ett skattekontosystem, tidpunkter för betalning, debitering och krediter på skattekontot, avstämning av kontot,
ränta, överlämnande till indrivning, obetald skatt, pensionsavgifter,
dödsbos ansvar för skatt och anstånd.
För den enskilde är det lika viktigt att betala varje skatt
En viktig princip för skattekontosystemet är likafördelningsmetoden. Den utgår från att varje betalning av en skatt eller avgift skall
behandlas lika, såsom beskrivits ovan. En inbetalning kan alltså inte
avse en specifik skatt eller avgift. Om endast en viss andel av det
sammanlagt debiterade skatte- och avgiftsbeloppet har betalats, anses varje debiterat delbelopp betalt efter den kvotdel som delbeloppen utgör av de sammanlagda debiteringarna. Tillämpningen av metoden innebar ett delvis nytt synsätt avseende betalningar av skatter
och avgifter. I princip blir det ur den enskildes perspektiv lika viktigt
att betala varje förekommande skatt eller avgift. Även från det allmännas sida blir den principiella utgångspunkten att alla skatte- och
avgiftsbetalningar anses lika viktiga. Regeringen menade också att
5
6

Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m, s. 294.
Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m, s. 529.
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sättet att fördela betalningar av skatter och avgifter leder till att ytterligare förenklingar av det skatteadministrativa förfarandet kan
åstadkommas.7
Skatteredovisning och överskott som inte kunnat betalas
tillbaka
I Skatteverkets räkenskaper är inkomsttitelredovisningen kassamässig, vilket innebär att Skatteverket gör redovisningen när myndigheten fått in betalningen. Eftersom inbetalningar till skattekontot inte kan kopplas till ett visst skatte- eller avgiftsslag, redovisas de
ofördelade. De debiterade beloppen redovisas sedan månadsvis på
respektive inkomsttitel varefter de jämförs med betalda belopp.
Skillnaden mellan debiteringar och betalningar redovisas på en speciell inkomsttitelgrupp med beteckningen Betalningsdifferenser,
skattekonto.8
Ett överskott på skattekontot som inte har kunnat betalas tillbaka, under förutsättning att inget annat än ränta registrerats på
kontot, tillfaller staten efter 10 år. Om det under denna tid registreras någon transaktion på kontot, t.ex. en ny inbetalning, startar en
ny tioårsperiod efter detta datum.9

6.2

Skatteverkets administration av
skattekontosystemet

Skatteverket hanterar framför allt stora volymer av inbetalningar,
men också stora volymer av utbetalningar. En effektiv betal- och likviditetshantering är nödvändig för myndighetens uppdrag.
Skatteverket har, som nämnts ovan, ett eget register med bankoch kontouppgifter för i stort sett alla fysiska och juridiska personer
bosatta i Sverige. Registret hanteras i ett eget it-system. Bankgirocentralen verifierar, vilket också beskrivits ovan, på Skatteverkets
uppdrag att uppgivet konto hör till rätt person.

7

Proposition 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar, m.m, s. 353–354.
Betalningsdifferensen för 2017 var minus 14,1 miljarder kronor enligt Skatteverket årsredovisning för 2017, s. 98.
9
Skatteverket, 2018. Skattekontobroschyren, SKV 408 utgåva 10, sid 12.
8
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Skattekontosystemet får transaktioner från olika skattesystem
För olika skatter har Skatteverket separata system för skatteberäkningar. Dessa system skickar regelbundet transaktioner till skattekontosystemet. Transaktionerna ligger sedan till grund för debitering av skatter på alla skattekonton. Detsamma gäller sådana skatter
och avgifter som en skatt- eller avgiftsskyldig redovisar i en skattedeklaration, såsom avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Slutlig skatt bokför Skatteverket på skattekontot i samband med att skatten debiteras. En ny beräkning av den slutliga skatten eller annan skatt eller avgift bokför Skatteverket på kontot den
dag skatten eller avgiften förfaller till betalning.
It-systemet som administrerar skattekontosystemet hanterar
också anstånd, ränteberäkning, avdrag för skulder hos kronofogden,
m.m.
In- och utbetalningar till och från skattekontot
På ett skattekonto bokförs också varje betalning som en skatt- eller
avgiftsskyldig gör. Om ett skattekonto uppvisar ett underskott efter
den månatliga avstämningen innefattar kontoutdraget för skattekontot en betalningspåminnelse.
Ett överskott på ett skattekonto ska i regel vara tillgängligt för
kontohavaren. Efter nödvändig kontroll ska återbetalningar kunna
göras när som helst under månaden.
När utbetalningar ska ske skickar skattekontosystemet en utbetalningsfil till Bankgirocentralen och samma system hanterar också
återrapporteringsfilerna från Bankgirocentralen. När in- och utbetalningar har skett skickas ekonomisk redovisning till Skatteverkets
redovisningssystem.
It-systemet för skattekontosystemet är över tjugo år
It-systemet som hanterar skattekontot och in- och utbetalningar utvecklades i samband med att skattekonton infördes 1997/98 och är
därmed mer än 20 år gammalt. Systemet fungerar enligt Skatteverket
väl, men är baserat på äldre teknik. Systemet kan behöva moderniseras dels för att underlätta och säkra möjligheter till underhåll, dels
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för att kunna hantera nya tekniska möjligheter såsom realtidshantering av betalningar.
Skatteverket gjorde 2014–2015 en analys av om skattekontot
skulle kunna hanteras i ett standardiserat ekonomisystem. Dock visade analysen att reglerna för skattekontot, t.ex. för ränta och anstånd, ställde sådana speciella krav att det skulle kräva allt för omfattande ingrepp i ett vanligt ekonomisystem.10
Skatteverket startade under 2018 en studie kring om systemen
som hanterar in- och utbetalningar, inklusive kontoadministration,
bör moderniseras.11

6.3

Betala skatten med Swish

Skatteverket införde i oktober 2018 möjligheten att betala in skatt
till skattekontot med Swish, bankernas tjänst för att i realtid betala
med hjälp av mobiltelefon och BankID. Skatteverket uppger att
många har efterfrågat denna funktion och myndigheten ser flera fördelar både för den enskilde och för myndighetens egen administration. För det första upplever många enligt Skatteverket att det är enkelt och smidigt att betala med Swish eftersom den som betalar bara
behöver uppge telefonnummer och belopp. För det andra görs betalningen omedelbart, i realtid, vilket är smidigt för den som betalar
och förenklar Skatteverkets administration. För det tredje ser Skatteverket vem betalningen kommer ifrån och den som betalar kan
därmed undvika att av misstag betala skatt till någon annan persons
skattekonto.
För den som betalar fungerar Swish i realtid och betalarens konto
krediteras, men mottagaren får inte betalningen omedelbart. Förhållandet mellan avsändarens bank och Skatteverket behöver avvecklas
i Riksbankens RIX-system och detta system fungerar inte i realtid,
inte dygnet runt och inte på helger. Staten har därför en viss risk, om
än låg, för de transaktioner som ännu inte har avvecklats. Konkret
innebär det att staten har t.ex. har en risk avseende de betalningar
som sker under en helg fram till avveckling för den händelse att avtalsbanken skulle få finansiella svårigheter.

10
11

Enligt uppgift från Skatteverket 2018-10-29.
Enligt uppgift från Skatteverket 2018-10-26.
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Skatteverket arbetade i ungefär ett års tid med att ta fram denna
nya betalningsmöjlighet och myndigheten tror att det avsevärt kan
förenkla myndighetens administration, särskilt eftersom betalaren
kan identifieras vid betalning varför många felbetalningar kan undvikas. Kontoavstämningar blir också lättare att göra för Skatteverket.
Jämfört med andra alternativ, t.ex. kortbetalning, är Swish relativt
billigt menar Skatteverket, vilket är viktigt eftersom myndigheten
hanterar stora volymer och belopp. Nya betaltjänster utvecklas, men
det är viktigt att de kan erbjuda liknande kostnadsnivåer för att vara
intressanta för Skatteverket.
I dag är det bara privatpersoner som kan betala på detta sätt. I
framtiden kan det enligt Skatteverket vara intressant att se om också
utbetalning kan hanteras med hjälp av Swish, givet att bankerna väljer att erbjuda en sådan funktion.
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7.1

Stora volymer av lön- och leverantörsbetalningar

Förutom samhällsutbetalningar gör de statliga myndigheterna
många löneutbetalningar och leverantörsfakturabetalningar. Statsförvaltningen hanterar årligen cirka 5,5 miljoner leverantörsfakturor
och ungefär lika många leverantörsbetalningar.1 Leverantörsbetalningar hanteras av de flesta myndigheter i ett ekonomisystem, särskilt reskontrasystem eller i e-handelssystem.
Statliga myndigheter gör årligen ungefär 3 miljoner utbetalningar
av löner till ett totalt belopp om cirka 60 miljarder kronor.2 Lönebetalningar hanterar myndigheterna i särskilda lönesystem. Statens servicecenter administrerar ungefär hälften av de statliga lönerna Uppgifter om bankkonton för statligt anställda finns i ett särskilt register
som administreras av ramavtalsbank för lönehantering. Vid byte av
avtalsbank kan registret följa med till den nya banken.

7.2

Övriga myndigheter

För att få en bredare förståelse kring statliga myndigheters betalningar har vi översiktligt kartlagt ytterligare åtta myndigheters betalningar och betalningshantering. Sammantaget upplever de myndigheter som vi varit i kontakt med inte några större problem kring
sina utbetalningar. Myndigheterna menar att felaktiga utbetalningar
och fusk inte förekommer i någon hög utsträckning. Eventuella problem handlar framför allt om rena bedrägerier i form av bluffakturor,
men i vissa fall förekommer också felaktigheter som grundar sig i
felaktigt inrapporterade uppgifter. Myndigheterna upplever dock att
1

Ekonomistyrningsverket, 2015. Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor. Rapport 2015:44.
2
Enligt uppgift från Riksgälden 2019-02-05.
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det är svårt att verifiera att ett bankkonto tillhör rätt mottagare och
att de i hög utsträckning behöver förlita sig på de uppgifter som mottagaren lämnar. Detta gäller i högre utsträckning för utlandsbetalningar och betalningar till privatpersoner eftersom de flesta myndigheterna använder sig av bankgirots och plusgirots internettjänster
för att verifiera sådana kontouppgifter.
Verkställandet av dessa myndigheters specifika utbetalningar regleras endast i ett fåtal fall i lag eller förordning (utöver de regleringar som gäller alla myndigheter). För dessa gäller framför allt att
det finns reglering kring när utbetalningar ska ske i förhållande till
när beslut fattas eller när pengarna ska användas av mottagaren.3
Domstolsverket
I den rättsvårdande verksamheten betalar Domstolsverket ut en rad
olika ersättningar, så som ersättningar till offentliga försvarare, offentliga biträden, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden, vittnen,
tolkar, sakkunniga med flera. I vissa fall betalar Domstolsverket även
kostnader för bevisning och för inställelse till förhandling i allmän
domstol eller Arbetsdomstolen. Beslut om ersättning fattas av rätten
vid respektive domstol. Det sker med stöd av lagstiftningen i främst
Rättegångsbalken (SFS 1942:740). Det innebär att Domstolsverket
verkställer utbetalningen (bl.a. sänder betalfiler, återredovisar), men
beslutar alltså inte om ersättningen.4 Ersättningarna betalas ut på
olika sätt beroende på vad det är för ersättning och vilken roll och
skattestatus som mottagaren har. Den största delen av de rättsliga
biträdena är näringsidkare där betalningen sker till bankgiro eller
plusgiro. Vissa av mottagarna är uppdragstagare, t ex tolkar och då
får de ersättningen via lönesystemet en gång i månaden. En annan
roll som får utbetalningar via lön är nämndemän, t.ex. gjorde Domstolsverket under 2018 närmre 160 000 löneutbetalningar. Den
största delen är till anställd personal men cirka 60 000 var till nämndemän.5

3

Se t.ex. SFS 1973:261. Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid
domstol, m.m., 6 §; SFS 2011:223. Anslagsförordning, 11 §.
4
Enligt uppgift från Domstolsverket 2019-02-21.
5
Enligt uppgift från Domstolsverket 2019-04-30.
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Regleringarna som rör de ersättningar som Domstolsverket betalar ut styr framför allt vem som har rätt till ersättning, för vad ersättning betalas ut samt hur den ska beräknas. Dock regleras även att
den domstol, nämnd eller annan myndighet som beslutar om ersättning ska se till att ersättningen utan dröjsmål betalas till den berättigade.6
Domstolsverket har interna rutiner för sina utbetalningar. De
uppger bl.a. att ersättning i regel betalas ut genom insättning på
bankgiro/plusgiro. Utbetalning med utbetalningskort sker endast i
undantagsfall då mottagaren inte anmält bankgiro/plusgiro eller
bankkonto och det inte går att få fram dessa uppgifter.
Domstolsverket använder i första hand Swedbanks kontoregister
för betalning av skattefri ersättning till kallade personer, så som vittnen, målsäganden med flera. För att komma bort från kontanthanteringen och samtidigt erbjuda ett bra skydd för personer som inställer sig vid rätten och har skyddade uppgifter i målet har Domstolsverket tecknat avtal med Ica Bank AB om s.k. kontantkort.
Domstolsverket sätter årligen in av domstolarna beslutad ersättning
på cirka 1 300 kontantkort som mottagaren kan omsätta till kontanter i en uttagsautomat eller affär.
Domstolsverket menar att en statlig kontohållning skulle underlätta för dem eftersom det skulle innebära att myndigheten inte behövde ha sina egna register och att de inte heller skulle bli lika beroende av en specifik bank. Domstolsverkets bedömning är att de inte
upplever några större problem kring sina utbetalningar.7
Energimyndigheten
Energimyndigheten ansvarar för frågor kring användning och tillförsel av energi och att sörja för en trygg energiförsörjning. Energimyndigheten samordnar arbetet med omställningen till ett ekonomiskt
och miljömässigt hållbart energisystem och verkar för en ökad användning av förnybara energikällor. De stöttar affärsutveckling som
gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, ser
till att goda lösningar kan exporteras och deltar i internationella kli6

SFS 1973:261. Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol,
m.m. 6 §
7
Enligt uppgift från Domstolsverket 2019-02-21.
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matsamarbeten. Energimyndigheten finansierar också en rad verksamheter på energiområdet, bl.a. genom att betala ut olika former av
stöd och bidrag. Det handlar bl.a. om stöd till forsknings- och innovationsprojekt, affärsutvecklingsstöd, solcellsstöd och elbusspremier. År 2018 betalade Energimyndigheten ut närmare 2000 bidrag
till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor samt cirka 15 000 leverantörsfakturor till ett värde av 400 miljoner kronor. Under samma år
verkställde Energimyndigheten 260 utlandsbetalningar. Myndigheten gör främst utbetalningar till företag och organisationer och
har ett intressentregister och leverantörsregister där kontouppgifter
administreras. När en ny mottagare ska registreras genomförs alltid
verifiering av uppgifterna mot plusgirot och bankgirot.
Energimyndigheten upplever inte några större problem kring sina
betalningar, men arbetar aktivt med att förbättra och förtydliga sina
processer och rutiner. De betalningar som kräver mest administration är utlandsbetalningar för utsläppsrätter till länder utanför EU.
Många av Energimyndighetens stöd är kopplade till upparbetade
kostnader hos stödmottagaren och inkomna ekonomiska redovisningar. Uppfyller stödmottagaren inte villkoren som anges i besluten förlorar man rätten till stödet och återkrav kan bli aktuellt.8
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är
förvaltande och attesterande myndighet för Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Genom
fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Under 2018 beslutade Svenska ESF-rådet om 3912 utbetalningar till ett värde av närmare 1,3 miljarder kronor från Europeiska
socialfonden samt 55 beslut om utbetalningar, till ett värde av drygt
18 miljoner kronor, inom Fead. Utbetalningarna sker i huvudsak till
företag och andra organisationer som bedriver projekt inom ramen
för fonderna.9
Utbetalning av stöd sker i efterskott och löpande under projekttiden och för varje utbetalning ska en ansökan lämnas in. Ansökan
8
9

Enligt uppgift från Energimyndigheten 2019-04-05.
Enligt uppgift från Svenska ESF-rådet 2019-04-03 och 2019-04-05.
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ska omfatta stödberättigade utgifter under en period om minst en
kalendermånad och högst tre kalendermånader. Den sista utbetalningen av stöd sker efter att Svenska ESF-rådet har godkänt en inlämnad slutrapport.10
Svenska ESF-rådet får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet. Rådet får lämna förskott med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor för Europeiska socialfonden och
högst 250 000 kr för Fead. Rådet har även rätt att upphäva beslut om
stöd om beslut har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller
ofullständig uppgift från sökanden eller om denne har brutit mot de
villkor som gäller för stödet. Om detta sker ska rådet besluta om
återkrav. Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet
betalades ut. Belopp under 2 000 kr behöver inte återkrävas.11 Under
2018 beslutade Svenska ESF-rådet om 72 återkrav till ett värde av 4,7
miljoner kronor.12
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ansvarar för frågor som rör socialtjänst och hälsooch sjukvård. Det innebär bl.a. att de arbetar med att ta fram och
utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vården och omsorgen,
följa upp och utvärdera vård och omsorg, ta fram föreskrifter och
allmänna råd inom sitt område samt pröva och utfärda legitimationer
för personal inom olika yrkesgrupper. Socialstyrelsen ansvarar även
för att pröva och betala ut olika statsbidrag. Socialstyrelsens betalningar består till stor del av transfereringar till kommuner och landsting samt andra myndigheter och ideella organisationer. Under 2018
betalade myndigheten ut närmare fem miljarder kronor fördelat på
cirka 5000 betalningar. Övriga utbetalningar, såsom löner och leverantörsbetalningar utgör tillsammans knappt en miljard kronor.
Transfereringar är mer administrativt krävande än andra betalningar

10

Tillväxtverket, 2016. Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, TVFS 2016:1, 10 §.
11
SFS 2014:1383. Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, 17 §, 40–41 §§; SFS
2014:1374. Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst
ställt, 12 §, 31–32 §§.
12
Enligt uppgift från Svenska ESF-rådet 2019-04-05.
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och fördelning av medel, dvs. olika former av bidrag som går att ansöka om, kräver mer resurser både vid utbetalning och återrapportering.
Betalningar sker i huvudsak genom bankgiroinsättning, plusgiroinsättning och kontoinsättning. I undantagsfall gör Socialstyrelsen
utbetalning genom utbetalningskort. Alla betalningsmottagare läggs
upp Socialstyrelsens ekonomisystem med kontouppgift. Bank- och
plusgiro verifieras via internet. Större utbetalningar till privatpersoner kontrolleras via telefonkontakt med kontoförande bank, som
oftast kan bekräfta att kontot tillhör rätt mottagare. Socialstyrelsen
genomför också systematiska kontroller, bl.a. kontroll av mottagare,
kontroll via Skatteverket samt i förekommande fall kontroll med
Kronofogden.
Socialstyrelsen upplever inte några större problem kring felaktiga
utbetalningar men det förekommer transfereringar där de begär återbetalning på grund av att mottagarens verksamhet inte uppfyllt bidragets villkor. Problem kan då uppstå om betalningsmottagaren
kommit på obestånd. Uppstår misstanke om fusk gör de en polisanmälan vilket skedde vid ett par tillfällen under 2018. Det finns inte
heller några specifika regelverk kring hur Socialstyrelsen ska verkställa sina utbetalningar.13
Statens jordbruksverk
States jordbruksverk (Jordbruksverket) är regeringens expert- och
förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Myndigheten har bl.a. det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, EU:s havs- och fiskeriprogram och programmet Lokalt ledd
utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Dessutom förvaltar Jordbruksverket det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Det innebär att Jordbruksverket är utbetalande organ för en rad olika stöd inom sitt verksamhetsområde. Den övervägande delen av alla utbetalningar som Jord-

13

Enligt uppgift från Socialstyrelsen 2019-04-11.
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bruksverket genomför ligger inom området EU-stöd. I myndighetens uppdrag ingår även att samordna handläggning av EU-stöd som
länsstyrelserna, Sametinget och Skogsstyrelsen ansvarar för.14
Totalt betalar Jordbruksverket årligen ut stöd om cirka 14,2 miljarder kronor fördelat på ungefär 304 000 betalningar. Majoriteten
av Jordbruksverkets betalningar är till mottagare inom lantbrukssektorn. Dessa går till många olika typer av mottagare, så som individer,
enskilda näringsidkare, handelsbolag, aktiebolag eller ideella och
ekonomiska föreningar. Stöden betalas endast till bankgiro eller ett
bankkonto. Kontonummer kan anmälas antingen via Jordbruksverkets hemsida eller via pappersblankett. Varje år registrerar Jordbruksverket cirka 4500 nya kontonummer och drygt 50 procent av
dessa registreras via en e-tjänst på myndighetens hemsida. För att
anmäla konto via hemsidan loggar man in med BankID på Jordbruksverkets webbplats. I e-tjänsten finns kontroller och verifieringar inbyggda. Om man anmäler konto via blankett ska ansökan
undertecknas av behörig firmatecknare och man ska bifoga kopia av
godkänd ID-handling. Jordbruksverket kontrollerar bankgironummer mot Bankgirots hemsida. Dessutom använder Jordbruksverket
Swedbanks kontoregister. Det används för löneutbetalningar för
egen personal.
Jordbruksverkets betalningar styrs genom särskilda regelverk
inom de olika EU-programmen. Regelverken styr alla steg från ansökan av stöd, utbetalning och återrapportering till EU-kommissionen.15
Statens skolverk
Statens skolverk (Skolverket) är den centrala förvaltningsmyndigheten för det offentliga skolväsendet. Skolverket ansvarar bl.a. för
statlig rektorsutbildning, att stödja fortbildning och viss annan kompetensutveckling, informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet samt administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda
bestämmelser eller beslut. I huvudsak avser Skolverkets betalningar
olika former av statsbidrag som betalas till kommuner och fristående
huvudmän för skola eller förskola. Under 2018 hanterade Skolverket
14

SFS 2009:1464. Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk samt enligt uppgift från
Jordbruksverket 2019-03-29.
15
Enligt uppgift från Jordbruksverket 2019-03-29.
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72 olika statsbidrag som tillsammans omfattade cirka 18 miljarder
kronor. Dessa fördelades över cirka 26 700 betalningar varav 535 var
utlandsbetalningar.
De flesta av Skolverkets bidrag regleras i en förordning, som bl.a.
reglerar förutsättningar för att få ta del av bidraget. Statsbidrag utbetalas (med undantag av utlandsbetalningar) enbart till bank- eller
plusgirokonto. Mottagare av statsbidragen registrerar uppgifter om
organisationen, bl.a. kontouppgifter, i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag. Skolverket har ett leverantörsregister där bidragsmottagare
registreras och Statens servicecenter hanterar leverantörsregistret
och håller det uppdaterat. Kontouppgifter kvalitetssäkras alltid av
Skolverkets handläggare. Under hösten 2018 gjorde Skolverket en
stor översyn av alla uppgifter i e-tjänsten där samtliga användare fick
bekräfta uppgifter eller meddela ändringar. Detta kommer de fortsätta att göra regelbundet för att säkerställa att bidrag betalas till rätt
konto.
Skolverket har inga särskilda regleringar avseende sina betalningar, dock regleras i vissa fall utbetalningsdatum av ett statsbidrags
förordning. Rätten att göra återkrav av statsbidrag regleras för varje
enskilt bidrag. I de flesta fall framgår av förordning eller annat regelverk att Skolverket har rätt att återkräva bidrag som inte nyttjats i
enlighet med bidragets syfte. Skolverket uppfattar inte att det är ett
stort problem att utbetalningar sker felaktigt på grund av felaktiga
eller otillräckliga grunder.16
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen ansvarar för regelgivning, tillståndsprövning och
tillsyn inom transportområdet. Transportstyrelsen ansvarar också
för utbetalning av bidrag och premier, så som klimatbonus för miljöbilar samt hanterar återbetalning av skatter och avgifter. Den
största andelen av Transportstyrelsens betalningar avser fordonsskatt och dessa flöden är i huvudsak automatiserade. Utbetalning av
bonus kräver viss manuell hantering och utmärker sig därför i förhållande till andra betalningar. Transportstyrelsens utbetalningar
sker till såväl privatpersoner som företag och organisationer och de
använder bl.a. Swedbanks kontoregister, Safelink och kontrollerar
16

Enligt uppgift från Skolverket 2019-03-26.
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kontouppgifter bl.a. mot bankgirot och plusgirot. Transportstyrelsen för även kontoregister i sitt leverantörsregister.
Under 2018 genomförde Transportstyrelsen cirka 250 000 utbetalningar via avi, vilket är en relativt stor andel av det totala antalet
betalningar och kan jämföras med drygt en miljon utbetalningar genom kontoinsättning.
Om en felaktig utbetalning skett kan de be om återbetalning, men
återkrav har de endast rätt till vid löne- och leverantörsbetalningar.
Transportstyrelsen upplever inga större problem kring felaktiga
utbetalningar, men arbetar aktivt med att stävja och förhindra fusk i
sina flöden. De finns inte heller några specifika regelverk kring hur
deras betalningar ska verkställas.17
Verket för innovationssystem
Verket för innovationssystem (Vinnova) ansvarar för att bidra till
hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.
Det innebär främst att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. De arbetar också
med att satsa långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. I detta arbete ingår bl.a. att stimulera samverkan mellan företag,
universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och
andra aktörer samt stärka internationell samverkan. Under 2018
gjorde Vinnova cirka 5 400 betalningar till ett värde av ungefär tre
miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Utbetalningar sker till bank- eller plusgiro samt till bankkonto. Kontoregister förs i leverantörsreskontra
och verifieras hos Bankgiro och Plusgiro. De har dock inget sätt att
verifiera personkonton. Flest betalningar görs till universitet och
högskolor, följt av företag och andra organisationer. Forskningsbidragen betalas ut till koordinatorer som i sin tur betalar ut till en eller
flera bidragsmottagare. Inför betalningar begär Vinnova kreditupplysning och alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt. Inga
särskilda regleringar styr verkställandet av utbetalningarna. De har
rätt att begära återbetalning av för mycket utbetalda bidrag.18
17
18

Enligt uppgift från Transportstyrelsen 2019-03-28.
Enligt uppgift från Vinnova 2019-03-22.
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8

Danmark har en samordnande
funktion för alla offentliga
utbetalningar

Danmark har sedan 2005 ett system för samordning av utbetalningar
från stat och kommun.1 Systemet heter NemKonto och administreras av myndigheten Digitaliseringsstyrelsen.2 Systemet hanterar i
stort sett alla utbetalningar från statliga och kommunala myndigheter, inklusive löner, skatteåterbäring, bidrag, leverantörsbetalningar och andra samhällsbetalningar. Systemet fungerar enligt
danska myndigheter mycket bra och förenklar både medborgares
och myndigheters administration.
NemKonto-systemet är reglerat i en särskild lag: Lov om offentlige betalinger. Grunden för systemet är ett samlat register med uppgifter om medborgares, företags och organisationers bankkonton.
Samtliga medborgare över 18 år och organisationer är ålagda enligt
lagen att registrera uppgifter om bankkonto i NemKonto-registret.3
Registrering av ett bankkonto kan göras via e-tjänster på internet
eller via en bank. Samtliga myndigheter som omfattas av offentlighets- och förvaltningslagen i Danmark ska använda NemKonto-systemet.
NemKonto-systemet hanterade 94,2 miljoner utbetalningar under 2018. Utbetalningarna var både från statliga och från kommunala
myndigheter. Kontoregistret har uppgifter om bankkonton för 6,2

1

Inom ramen för Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet, SOES, gjorde några myndigheter
under 2014–2015 en studie av den danska modellen med medborgarkonton och samordnade
utbetalningar: MSB 2014, Slutrapport: Medborgarkonto - En studie av systemet med NemKonton
i Danmark.
2
Läs mer på https://digst.dk/it-loesninger/nemkonto/
3
Lov om offentlige betalinger, beslutad av Folketingen 27 december 2003.
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miljoner individer och organisationer, varav 5,5 miljoner avser individer och 0,67 miljoner avser företag eller andra organisationer. 700
statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga
organisationer är anslutna till systemet. Därutöver använder cirka
1400 privata organisationer systemet för att hämta uppgifter om
konton för utbetalningar, men däremot kan privata organisationer
inte använda systemet för betalningsförmedling.4
Danska myndigheter skickar sina filer med betalningsuppdrag till
NemKonto-systemet med uppgift om när mottagare (personnummer eller organisationsnummer), betalningsdatum och belopp.
NemKonto-systemet kompletterar myndigheternas betalningsuppdrag med uppgifter om kontonummer. Därefter skickas betalningsuppdraget till den bank som ansvarar för betalningsförmedlingen.
De statliga myndigheterna använder alla samma bank och den banken förmedlar medlen från statens konto i Danmarks Nationalbank
(motsvarigheten till Sveriges Riksbank) till betalningsmottagarnas
bankkonton. Kommuner har däremot andra banker och betalningsförmedlare. Staten administreras således inga medel åt kommunerna,
utan agerar ombud för betalningsförmedling.

8.1

Väntekonton

För utbetalningar till personer eller företag som inte registrerat ett
bankkonto finns så kallade väntekonton. Vid utbetalning från en
myndighet till en person som inte registrerat uppgift om bankkonto
hamnar medlen på ett s.k. väntekonto. En myndighets utbetalningar
sker med frigörande verkan när betalningsuppdraget har skickats till
NemKonto-systemet. Pengar finns på väntekontot tills dess att
mottagaren registrerar ett bankkonto i NemKonto-registret. Totalt
finns normalt cirka en halv miljard danska kronor på väntekonton,
men mer vid tider för utbetalning av skatteåterbäring.
Väntekonton kan bara användas av statliga myndigheter.

4

Enligt uppgift från Digitaliseringsstyrelsen 2019-04-05.
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8.2

Danmark har en samordnande funktion för alla offentliga utbetalningar

Systemet hanterar alla utbetalningar - lön,
samhällsbetalningar och leverantörsbetalningar

NemKonto-systemet används för alla utbetalningar, såsom utbetalningar av löner till myndigheters anställda, leverantörsutbetalningar
och vid utbetalning av EU-bidrag till lantbrukare. Den största mängden av betalningar sker i slutet av varje månad och en normal månad
hanterar NemKonto-systemet cirka sex miljoner utbetalningar. Systemet har kapacitet för att hantera över 100 miljoner betalningar per
månad.
För att öka robustheten i systemet och minska sårbarheten används tidsfrister. Utbetalande myndigheter ska lägga in i utbetalningar i systemet i god tid. Därtill kan betalningsuppdrag skickas i
förväg, t.ex. flera dagar innan de ska verkställas. På detta sätt får
myndigheter också bättre möjligheter att i god tid komplettera uppgifter om NemKonto-systemet skulle identifiera några felaktigheter.

8.3

Avdrag

Systemet hanterar också avdrag till kronofogden (i Danmark ingår
kronofogdeverksamhet i myndigheten SKAT). Innan utbetalning sker
en kontroll om mottagaren har en skuld hos kronofogden och om det
går att göra avdrag. I så fall sker ett avdrag från det beslutade beloppet.

8.4

Inga systemövergripande kontroller och ingen
verifiering av bankkontouppgifter

Digitaliseringsstyrelsen planerar för att modernisera systemet eftersom det bygger på en äldre teknisk plattform och att de är för
beroende av en teknisk leverantör. Till exempel har de svårt att med
moderna verktyg göra analyser eller kontroller av betalningar i systemet. Myndigheterna använder inte betalningsinformationen för
systemövergripande kontroller.
Inga kontroller sker heller av att ett bankkonto tillhör den person
som en utbetalning avser. Det är upp till varje person att bestämma
vart de vill ha sin betalning, t.ex. om de vill att betalningen ska gå till
en annan person.
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