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Delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)
Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta,
inget att erinra mot förslagen och bedömningarna i betänkandet, utöver vad som
följer nedan.
Kapitel 12 Ingripanden och sanktioner
Utredningen föreslår att ett särskilt sanktionssystem införs i lagen (2010:751)
om betaltjänster för efterlevnaden av de föreslagna kraven på att vissa institut
ska tillhandahålla kontanttjänster i en rimlig utsträckning. Finansinspektionen
utövar tillsyn över betaltjänstlagen (se 8 kap. 1 § samma lag). En förutsättning
för att Finansinspektionen ska ingripa är enligt lagförslaget att Post- och
telestyrelsen dessförinnan har underrättat inspektionen om att ett bolag eller
institut har åsidosatt sina skyldigheter. Enligt förvaltningsrätten finns det en risk
att ett sådant sanktionssystem blir otympligt och därmed svårt att tillämpa i
praktiken. Det kan ifrågasättas om ansvaret behöver vara delat på flera
myndigheter eller om det ska ligga främst på en myndighet, förslagsvis
Finansinspektionen som redan idag utövar tillsyn över betaltjänstlagen.
Förvaltningsrätten ser positivt på att frågan om ansvarsrollen utreds och
analyseras närmare i det fortsatta arbetet.
Förslagen i övrigt framstår som genomtänkta och ändamålsenliga utifrån syftet
med delbetänkandet och innehåller inga uppenbara tillämpningsproblem.
I betänkandet föreslås vidare att beslut om föreläggande och sanktionsavgift får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten noterar att rätten
till domstolsprövning för berörda institut tillgodoses i förslagen, vilket är bra.
Betänkandet innehåller dock ingen analys över hur förslagen kan komma att
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påverka domstolarna. Konsekvenserna för de allmänna förvaltningsdomstolarna
och frågan om behov av eventuellt ytterligare medel bör därför utredas närmare
i det fortsatta arbetet.

______________________
Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Anna Önell. Föredragande har
varit förvaltningsrättsfiskalen Catharina Nordler.
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