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2020-08-20  Post- och telestyrelsen  

pts@pts.se  

 

Bankföreningens synpunkter på Post- och telestyrelsens förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag enligt 9 kap. 3 § 

första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster ska lämna och till vilken 

myndighet uppgifterna ska lämnas. 

 

Svenska Bankföreningen som har beretts tillfälle att yttra sig över Post- och 

telestyrelsens (PTS) förslag till föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter 

företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken 

myndighet uppgifterna ska lämnas vill med anledning av det lämna följande 

synpunkter. 

 

1. Bankföreningen anser att de uppgifter som företag ska lämna överlag är 

rimliga. Att lämna uppgifter en eller två gånger per år är en lämplig frekvens. 

Eftersom det kan krävas en hel del arbete med att sammanställa och lämna 

uppgifter vill vi framhålla att det är viktigt att svarstiden, dvs tiden från 

utfärdandet av föreläggande om att uppgifter ska lämnas till sista dagen för 

att lämna in uppgifter, inte blir för kort. Två månader kan vara en rimlig 

svarstid.  

 

2. För att kunna göra egna analyser och få en samlad lägesbild behöver 

bankerna, deras samarbetspartners och huvudmän åtkomst till Pipos med 

möjlighet att analysera och simulera hur datapunkter förhåller sig till 

varandra. Utan egen åtkomst med möjlighet att analysera och simulera data 

ingen samlad lägesbild. Utan sådan åtkomst till Pipos blir det svårt för 

bankerna att skapa sig den överblick av tillgången till kontanttjänster i landet 

som lagstiftaren förväntar sig att bankerna ska ha. Det blir även svårare att 

agera proaktivt, givet ledtiderna för att etablera kontantinfrastruktur. 

 

3. Uppgifterna gällande öppettider, avgifter och maxbelopp är nya uppgifter som 

företagen tidigare inte har rapporterat till Tillväxtverket.  

 

Bankföreningen vill understryka 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 
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för bankens medarbetare, säkerhet för bankens kunder samt bankernas 

arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.  

 

Branschen har gjort stora ansträngningar de senaste tio åren med att stärka 

kontanthanteringskedjan från Riksbanken via värdetransportbolag till 

uttagsautomat. Bankföreningen utgår ifrån att ingen intressent vill öka risken 

för de som arbetar med kontanter.  

 

Det är därför önskvärt att bankerna i stället kan bekräfta att ett visst belopp 

kan tas ut eller sättas in med svarsalternativ ja eller nej. Att lämna uppgifter 

om ett maxbelopp för t ex en dagskasseinsättning kan dessutom vara 

kundindividuell information som är sekretessbelagd.  

 

4. Enligt förslaget till föreskrifter är det två grupper av företag som ska lämna 

uppgifter. Dels är det de så kallade huvudmännen, som ska lämna uppgifter 

enligt 3 § i de föreslagna föreskrifterna, och dels är det vissa kreditinstitut 

som ska lämna uppgifter enligt 4 §.   

 

Bankföreningens uppfattning är att det måste vara möjligt att lämna uppgifter 

för kreditinstituten enligt 4 § även om huvudmännen inte har lämnat sina 

uppgifter enligt 3 §. Uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och 4 § måste alltså vara 

oberoende av varandra. Om uppgiftsskyldigheten enligt 4 § skulle vara 

beroende av att huvudmännen först lämnade uppgifter enligt 3 §, skulle en 

fördröjning eller underlåtenhet från någon av dessa huvudmän i så fall kunna 

medföra att kreditinstituten skulle bli förhindrade att uppfylla sin 

uppgiftsskyldighet enligt 4 § inom rätt tid. 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Peter Göransson 

 


