
MYNDIGHETEN 

1 (2) 
Remissyttrande Dok.bet. PID169473 

Version 1.0
2019-01-28 Dnr/ref. VER 2018-336 

SVERIGES RIKSBANK 

SE-103 37 Stockholm 


Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2 (DNR 2018-01005) 

Pensionsmyndigheten har tagit del av remissen och lämnar svar i första hand med 
utgångspunkt i hur förslagen och bedömningarna påverkar myndighetens verksamhet. 

Myndigheten ställer sig generellt positiv till förslagen, men menar också att syftet med 
att införa e-krona behöver tydliggöras ytterligare. Vi ställer oss positiva till en fortsatt 
och fördjupad utredning, och vill särskilt betona vikten av dialog och samverkan med 
berörda myndigheter kring utformningen av e-kronakonceptet. Nedan sammanfattas 
våra kommentarer. 

Behovet av en e-krona sett utifrån myndighetens verksamhet 

Pensionsmyndigheten betalar årligen ut ca 350 miljarder kronor till medborgarna i 
form av pension och andra förmåner. En kontobaserade-krona skulle kunna innebära 
att staten bygger upp en parallell infrastruktur till det nuvarande bankbaserade 
systemet, vilken skulle kunna användas av Pensionsmyndigheten och staten i övrigt 
för olika typer av betalningar. Pensionsmyndigheten kan med det underlag som 
presenterats inte bedöma konsekvenserna av hur en kontobaserad e-krona påverkar 
exempelvis finansiell stabilitet, konkurrens och kostnader, och har därför svårt att ta 
ställning till de förslag som presenteras. En fortsatt analys av förslaget bör enligt vår 
uppfattning diskuteras med den pågående utredningen om samordning av statliga 
utbetalningar från välfärdssystemen. 

En värdebaserade-krona skulle potentiellt kunna utgöra en alternativ lösning för 
utbetalningar av förmåner i en krissituation där det normala betalningssystemet inte 
fungerar. Någon realistisk lösning för utbetalningar om det bankbaserade 
betalningssystemet inte fungerar finns inte idag. Det gäller i synnerhet om e-kronan, 
på motsvarande sätt som kontanter, ska fungera även när internet eller elförsörjning 
inte fungerar. En värdebaserade-krona skulle kunna innefatta en uppbyggnad av en 
parallell infrastruktur för betalningar, vilket sannolikt är kostsamt. Förslaget har 
kopplingar till arbetet med att utveckla och förbättra totalförsvaret och det civila 
försvaret, och vi ser stora fördelar i att den utreds i ett sådant sammanhang. 

Fortsatt arbete 

Pensionsmyndigheten är positiv till förslaget att fortsätta utreda e-kronan, både utifrån 
ett värdebaserat och ett kontobaserat perspektiv. Det är viktigt att i nästa steg än mer 
precisera syftet med e-kronakonceptet utifrån vad den avser att lösa och i vilket läge 
lösningen ska fungera. Utredningen bör dock ske i ett bredare sammanhang och 
inkludera hela den statliga sektorn. Myndigheten ser gärna att nästa steg i 
utredningsarbetet inkluderar en estimering av lösningens kostnad och intäkter i 
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relation till nytta, i fonn av exempelvis minskad störningskänslighet i 
betalnings infrastrukturen. 

Rapporten beskriver de utmaningar som finns med dagens teknik för att hantera 
betalningar offline. Det finns dock redan idag offlinelösningar för korttransaktioner. 
Det fortsatta arbetet bör beakta dessa lösningar som ett sätt att begränsa risken för att 
e-kronor används bedrägligt i större omfattning. Det är kritiskt att skydda såväl den 
centrala lagringen av e-kronor, kommunikationen vid transaktioner samt användarnas 
säkerhet. Myndigheten ser därför att nästa steg i utredningsarbetet bör inkludera 
analyser av användarvänliga lösningar med hög säkerhet. De kommande analyserna 
bör även beakta utmaningen i att kunna möta långvariga störningar i elnätet eller 
elektronisk kommunikation, där även betalterminaler slutar att fungera. Vi ser även 
stora fördelar med en fördjupad dialog med den statliga utredningen om samordning 
av statliga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 
produktägare Lars Pettersson. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Kent 
Larsson samt juristen Toni Nastev deltagit. 
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