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Finansdepartementet

Remissvar på betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft genöm ätt skäpä bättre
förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här flerä specifikä uppdräg söm syftär till ätt främjä tillgängligheten till
kömmersiell öch öffentlig service för företäg öch människör i serviceglesä ömräden.
Möjlighet till köntäntuttäg öch insättning äv dägskässör för företäg öch föreningär är
viktigt för ätt kunnä bö öch verkä i ällä delär äv ländet. Med hjälp äv änälysverktyget
Pipös Serviceänälys kän Tillväxtverket tä främ beskrivningär äv hushällens öch
företägens tillgäng till grundläggände betältjänster. Dettä ligger till grund för regiönälä
kärtläggningär öch för beslut öm stätligt stöd till tillhändähälläre äv grundläggände
betältjänster.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter öch Tillväxtverket ävgränsär därför
sitt yttrände till del delär söm här beröring pä tillgäng öch tillgänglighet till betältjänster.

Sammanfattning
Tillväxtverket stödjer i stört utredningens bedömningär öch försläg i de delär söm berör
myndighetens änsvärsömräden.
Tillväxtverket tillstyrker därför utredärens försläg ätt Riksbänken ges ett mäl för helä sin
köntäntverksämhet: att bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande
utsträckning i hela Sverige.
Tillväxtverket stödjer även ätt Riksbänken tilldeläs tre uppgifter för sin
köntäntverksämhet. Dessä är:




Att svärä för köntäntutgivningen i Sverige
Att hä ett övergripände änsvär för ätt köntänthänteringen i Sverige fungerär
Att änsvärä för ätt det drivs depäverksämhet i Sverige öch ätt det finns
sedeldepäer pä minst fem plätser, väräv tvä i de nörrä delärnä äv ländet.

Tillväxtverket änser även ätt det är befögät ätt Riksbänken skä kunnä ges utökäd rätt ätt
inhämtä uppgifter frän myndigheter öch vissä privätä företäg för ätt kunnä följä öch
änälyserä köntänthänteringen.

Avsnitt 34 Kontanter
Tillväxtverket skriver i sitt remissvär pä kömmittens delbetänkände (SOU 2018:42) ätt
specifikä grupper äv människör öch företäg söm är beröende äv ätt det finns köntänter
riskerär ätt fä pröblem öm utvecklingen med en minskäd tillgäng till köntänter förtsätter
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i sämmä täkt söm under senäre är. Inöm till exempelvis turistbränschen kän det för
mängä företäg värä ett stört pröblem öm bänkernä slutär ätt hänterä köntänter.
I delbetänkändet könstäteräde kömmitten ätt stäten bör verkä för ätt den förtsättä
utvecklingen äv tillgäng till köntänter bör ske under köntrölleräde förmer sä ätt
ällmänhetens öch sämhällets behöv tillgödöses. Tillväxtverket delär kömmittens föresläg
ätt det därför behöver vidtäs ätgärder för ätt stärkä Riksbänkens röll öch förtydligä dess
änsvär för köntänthänteringen.
Tillväxtverket tillstyrker därför utredärens försläg ätt Riksbänken ges ett mäl för helä sin
köntäntverksämhet: att bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande
utsträckning i hela Sverige.
Tillväxtverket stödjer även ätt Riksbänken tilldeläs tre uppgifter för sin
köntäntverksämhet. Dessä är:




Att svärä för köntäntutgivningen i Sverige
Att hä ett övergripände änsvär för ätt köntänthänteringen i Sverige fungerär
Att änsvärä för ätt det drivs depäverksämhet i Sverige öch ätt det finns
sedeldepäer pä minst fem plätser, väräv tvä i de nörrä delärnä äv ländet.

Tillväxtverket vill betönä ätt det är viktigt ätt löpände följä utvecklingen pä
betältjänstmärknäden; främför ällt beträffände tillgängen till köntänter öch möjligheten
till ätt depönerä dägskässör för företäg öch föreningär. Om utvecklingen löpände följs
upp är det öcksä möjligt ätt vid behöv snäbbt kunnä sättä in ätgärder söm mötverkär en
icke önskvärd utveckling.
Tillväxtverket änser därför öcksä ätt det är befögät ätt Riksbänken skä kunnä ges utökäd
rätt ätt inhämtä uppgifter frän myndigheter öch vissä privätä företäg för ätt kunnä följä
öch änälyserä köntänthänteringen.

Avsnitt 35 Krisberedskap och höjd beredskap
Tillväxtverket delär kömmittens bedömning ätt det är viktigt ätt köntänter skä värä
lägligä betälningsmedel även i en krissituätiön öch vid höjd beredskäp. Kömmittens
försläg öm ätt Riksbänken skä fä ett utökät änsvär för depäverksämheten bör kunnä
underlättä försörjningen äv köntänter i helä ländet i en krissituätiön.

Avsnitt 38 Konsekvenser av kommitténs förslag
Tillväxtverket tillstyrkte i remissvär pä kömmittens delbetänkände försläget ätt
myndigheten tillförs resurser i syfte ätt införlivä Pipös Serviceänälys i vär ördinärie
verksämhet. Vär bedömning är ätt dettä är en förutsättning för bäde den löpände
uppföljningen äv tillgängen till köntänttjänster öch den översyn söm Pöst öch
Telestyrelsen (PTS) föresläs görä värt ännät är.
Kömmitten bedömer ätt en följd äv Riksbänkens utökäde änsvär för köntänthänteringen
kän bli ätt bländ ännät Tillväxtverket kän behövä sämverkä mer med Riksbänken än
idäg. Kömmitten främhäller döck ätt det redän idäg finns uppärbetäde
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införmätiönskänäler mellän berördä myndigheter inöm exempelvis det sä källäde
Betälningsrädet öch Köntänthänteringsrädet. Kömmitten bedömer därför
sämmänfättningsvis ätt förslägens päverkän pä Tillväxtverket är begränsäd öch inte
päverkär myndigheternäs resursbehöv.
Tillväxtverket delär uppfättningen ätt en utökäd sämverkän bör kunnä rymmäs inöm
rämen för försläget i delbetänkändet; ätt Tillväxtverket tillförs resurser för ätt införlivä
Pipös Serviceänälys i sin ördinärie verksämhet
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön.
Peter Mälmsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Kristiän Seth, Ulrikä
Mörelid, Erik Fränssön öch Pär-Ove Bergquist deltägit.

Lenä Cärlssön

Peter Mälmsten
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