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Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende förslag till föreskrifter 
gällande vilka uppgifter som företag som 
tillhandahåller kontanttjänster ska lämna

1 Inledning

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 2 juli 2020 skickat ut ett förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd på remiss. Föreskrifterna och de allmänna råden 
föreslår vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska 
lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas. Remisstiden gick ut den 
20 augusti 2020. 

Nedan sammanställs de huvudsakliga synpunkter som framförts i inkomna 
remissvar tillsammans med PTS inställning till remissinstansernas synpunkter.

2 Inkomna remissvar

PTS har tagit emot remissvar från följande myndigheter, organisationer och 
företag: Bankomat AB, Finansförbundet, Finansinspektionen, 
Kommerskollegium, Konkurrensverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (i fortsättningen MSB), Näringslivets regelnämnd (i fortsättningen 
NNR), Regelrådet, Riksbanken, Svenska Bankföreningen.

2.1 Remissinstanser utan synpunkter på de föreslagna 
ändringarna

Konkurrensverket har inga synpunkter på remissen. 

Kommerskollegium har inga generella synpunkter på förslaget. 
Kommerskollegium bedömer att rubricerat förslag inte omfattas av 
anmälningsplikt enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler eftersom 
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det inte innehåller krav på produkter eller informationssamhällets tjänster. 
Kommerskollegium gör även bedömningen att förslaget inte aktualiserar 
anmälningsplikt enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden.

3 Övergripande kommentarer

NNR vill lyfta att nya rapporteringskrav som inte är absolut nödvändiga bör 
skjutas upp med anledning av att företagen fortfarande har det tufft på grund 
av corona-pandemin. NNR rekommenderar PTS i det fall kommande 
rapportering är nödvändig bör myndigheten överväga om företagens 
uppgiftslämnande ytterligare kan förenklas. Ett förslag är att en första initial 
rapportering med alla uppgifter från berörda företag sker men att uppföljande 
rapporteringar endast fokuserar på avvikelser. 

Svenska Bankföreningen anser att de uppgifter företag ska lämna överlag är 
rimliga. De framför dock att det måste vara möjligt för kreditinstituten att 
lämna uppgifter enligt 4 § även om huvudmännen inte har lämnat sina uppgifter 
enligt 3 §.

Bankomat AB framför att de behöver all information för samtliga 
inrapporterade punkter, samt information om vilka punkter som räknas som en 
inte godkänd punkt och motiveringen till det. De önskar även löpande 
information om vilka kreditinstitut och huvudmän som omfattas av 
föreskrifterna.

Finansförbundet som organiserar de finansanställda verkar för ett kontantfritt 
samhälle. Finansförbundet vill därför att kontanter på sikt ska ersättas av andra 
betallösningar och att lagstiftningen fram till dess ska främja användandet av 
andra betalsätt än kontanter.

Finansinspektionen konstaterar att bestämmelserna i 3 och 4 §§ 
föreskriftsförslaget omfattar uppgifter som behövs för PTS tillsyn. Det noteras 
dock att föreskriftsförslaget saknar bestämmelser som tar sikte på uppgifter om 
användarvänligheten hos platserna för kontanttjänster.

MSB påtalar vikten av att upprätthålla en fungerande kontanthantering för att 
minska sårbarheten vid allvarliga störningar, kriser och höjd beredskap. MSB 
bedömer att föreskrifterna kommer bidra till att förbättra tillgängligheten till 
den grundläggande funktionalitet som är en förutsättning för att 
kontanthanteringen ska kunna upprätthållas vid kris och krig. Det skulle dock 
vara önskvärt att föreskrifterna även omfattar krav på robusthet och resilens.

Riksbanken anser att föreskrifterna bör kompletteras i två avseenden. För det 
första med allmänna råd som avser uppgifter om konsumenters möjlighet att 
sätta in kontanter. För det andra att bestämmelsen i 2 § kompletteras med ett 
förtydligande om vad som avses med kontanter.
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PTS kommentar:

Inrapporteringens syfte är att uppgifterna vid var bestämd tidpunkt ska vara 
aktuella. Uppgifter som har lämnats vid en inrapportering kommer att finnas 
kvar till nästa inrapportering, vilket innebär att endast förändringar eller 
nytillkomna uppgifter kommer att behöva rapporteras. 

Inrapporteringen är oberoende av i vilken ordning kreditinstitut eller huvudmän 
rapporterar.

Pipos är Tillväxtverkets IT-plattform med tillhörande redigerings- och 
analysverktyg. Pipos används inom olika områden, till exempel för att göra 
beräkningar av befolkningens och företagens tillgång till olika typ av service. 
Kontantanalys är den del av Pipos där kreditinstitut och huvudmän rapporterar 
sina uppgifter om platser för kontanttjänster. Frågan om tillgången till 
informationen i Pipos för huvudmännen och kreditinstituten är en fråga som 
ligger hos Tillväxtverket. PTS konstaterar emellertid att det i förarbete (prop. 
2019/20:23 s. 52 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster) 
anges att de institut och filialer som träffas av skyldigheten bör kunna använda 
Pipos. Frågan kommer att avgöras i samråd med PTS.  

Skyldigheten för kreditinstituten att tillhandahålla kontanttjänster kan delas upp 
i en geografisk och en funktionell del (se prop. 2019/20:23 s 36). Den 
funktionella delen av skyldigheten innebär att kontanttjänsten både ska vara 
tillgänglig och användarvänlig. Med tillgänglig avses då rimliga öppettider och 
avgifter och med användarvänlig avses att tjänsten främst ska vara 
användarvänlig för personer med funktionsvariationer. Frågan om tillgänglighet 
och användarvänlighet hos platser med kontanttjänster är under fortsatt 
utredning hos myndigheten. 

Föreskrifterna gäller de uppgifter som PTS i dagsläget bedömer är nödvändiga 
för den regelbundna tillsynen, men hindrar inte att PTS kan komma att samla in 
ytterligare uppgifter vid behov. När det t.ex. gäller tillgänglighetshinder i form 
av avgifter har PTS gjort avvägningen att endast samla in uppgifter om avgifter 
regelbundet via Pipos beträffande kontantuttag. För dagskasseinsättningar har 
PTS istället gjort avvägningen att eventuell tillsyn kring tillgängligheten på 
området bättre kan ske genom särskilda händelsestyrda insatser. Detta eftersom 
avgiftsfrågan präglas av avtalsfrihet mellan marknadens parter och dessa 
avgifter inte är lika angelägna att kontrollera regelbundet som avgifter för 
konsumenter. Andra uppgifter som samlas in när det gäller tillgänglighet 
(exempelvis maxbelopp och öppettider) kommer också att utvärderas och 
eventuellt revideras för att kunna uppnå syftet med inrapporteringen bättre.
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4 Kommentarer på de föreslagna 
uppgifterna som ska rapporteras

4.1 Uppgifter om maxbelopp för kontantuttag och 
dagskasseinsättning

Svenska Bankföreningen påtalar att uppgifter om maxbelopp är känsliga att 
lämna och aggregera. Bankerna vill ogärna lämna uppgifter om vilka maxbelopp 
olika kontor/kassor kan hålla. Skälen till det handlar om säkerhet för bankens 
medarbetare, säkerhet för bankernas kunder samt bankernas arbete med att 
förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

NNR framhåller att redovisning av maxbelopp kan innebära en ökad 
säkerhetsrisk för såväl bankens kunder som personal samt kan innebära en 
ökad risk för penningtvätt.

Bankomat AB tycker att rapporteringen av maxbelopp medför vissa 
komplikationer eftersom det både finns tekniska maxbelopp per transaktion 
både för kontantuttag och insättning samt även specifika maxbelopp för olika 
kortutgivare. 

Finansförbundet anser det är mycket olämpligt att information om 
bankkontorens maxbelopp sammanställs på detta sätt. Det går emot principen 
om riskminimering och innebär istället en ökad risk för rån. 

PTS kommentar:

PTS gjorde en justering redan under den första inrapportering som skedde 
under september 2020 genom att ändra frågan om maxbelopp till att avse lägsta 
maxbelopp per insättning eller uttag, samt även lägsta maxbelopp per vecka när 
det gäller insättning. I de fall lägsta gränser för maxbelopp förekommer ska 
dessa anges och frågan avser inte tekniska gränser. Denna förändring har skett 
med anledning av remissvaren.

4.2 Rapportering av öppettider
Bankomat AB framför att det vore önskvärt om inrapporteringen av öppettider 
kunde förenklas, då det medför en hel del arbete att hålla uppgifterna aktuella. 
T.ex. kan öppettider rapporteras i två olika intervall.

PTS kommentar:

PTS ser över hur inrapporteringen avseende frågan om öppettider kan 
förenklas framöver.
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4.3 Svarstid
Bankomat AB framför att inrapporteringstidpunkten bör vara fastställd med 
god framförhållning och att tid från krav på inrapportering till 
rapporteringsdatum bör vara minst 60 dagar. Förändrade krav på 
inrapporteringsuppgifter bör komma senast 180 dagar innan ny rapportering. 

NNR vill också uppmärksamma vikten av att tillräckligt med tid ges till 
företagen att samla in, sammanställa och lämna de uppgifter som föreskrivs. 

Svenska Bankföreningen vill framhålla att eftersom det krävs en hel del arbete 
med att sammanställa och lämna uppgifter är svarstiden viktig. Två månader 
kan vara en rimlig svarstid.

PTS kommentar:

Myndigheten delar uppfattningen att det är viktigt med en rimlig svarstid för 
kreditinstituten och huvudmännen. PTS noterar att i denna första 
inrapportering gavs det en framförhållning på två månader.

4.4 Aktörernas åtkomst till Pipos
Svenska Bankföreningen framför att åtkomsten till Pipos för bankerna, deras 
samarbetspartners och huvudmän behövs för att ha möjlighet att analysera och 
simulera hur datapunkter förhåller sig till varandra. Bankomat AB önskar 
kontinuerlig tillgång till Pipos funktioner för löpande analyser och simulering. 
Även NNR uttrycker att det finns ett behov hos bankerna att få åtkomst till 
Pipos för att kunna göra egna analyser och samlade lägesbilder.

Finansinspektionen ser ett värde i att överväga möjligheterna att bereda de 
rapporteringsskyldiga företag och relevanta intresseorganisationer åtkomst till 
Pipos analysdel i sådan omfattning att de på egen hand kan genomföra analyser 
om tillgången till platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar. En sådan 
åtkomst bedöms innebära såväl förutsebarhets- som effektivitetsvinster.

PTS kommentar:

Se ovan svar under avsnitt 3.

4.5  Uppgiftsskyldigheten generellt 
Finansinspektionen framhåller att det vore värdefullt med flera 
informationsinhämtningar per år. Med hänsyn till att Finansinspektionen är i 
behov av uppdaterad information även efter det att överlämnande till 
Finansinspektionen har skett, bör det övervägas om informationsinhämtning 
ska ske vid ytterligare tillfällen utöver de som tas upp i konsekvensutredningen.
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5 Kommentarer på 
konsekvensutredningen

NNR anför att när det gäller konsekvenserna av förslaget för små företag så 
anges det i konsekvensutredningen att små företag beräknas lägga 6-9 h per år 
på en årlig rapportering. Myndigheten anger att det innebär försumbara 
kostnader. NNR vill uppmärksamma att den rapportering som föreslås må 
tyckas medföra liten börda för små företag men den adderar ytterligare till den 
redan omfattande administration till följd av olika regelverk som åläggs banker 
och kommer därför att upplevas betungande. Detta då små företag normalt sett 
inte har möjlighet att ha särskilda resurser för att hantera administrationen utan 
måste ta resurser från den löpande verksamheten/produktionen.

PTS kommentar:

Myndigheten konstaterar att konsekvenserna för vissa företag kan vara 
kännbara och myndigheten beaktar kontinuerligt vikten av att föreskriften ska 
vara proportionerlig.  

6 Avslutning

PTS gör en justering i sitt förslag till föreskrifter när det gäller 3 § 4 som 
kommer att strykas helt. Detta med anledning av att bedömning gjorts att det är 
överflödig information att ta in.
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