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POLICY OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH 
FINANSIERING AV TERRORISM 
 

1 Inledning 

I denna policy har bolagsstyrelsen fastställt övergripande regler för hantering av frågor 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Bolagets verksamhet är sådan att regelverket om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism blir tillämpliga för bolaget. Enligt Finansinspektionens 

föreskrifter ska ett sådant bolag fastställa interna regler, så kallade instruktioner, för 

att förhindra penningtvätt och finansieringen av terrorism. Dessa övergripande regler 

är upprättade mot bakgrund av bolagets verksamhet och kundstruktur. 

 

Bolaget ska vidta alla rimliga och lagstadgade åtgärder för att förhindra att 

verksamheten utnyttjas för penningtvätt. 

2 Särskilt  utsedd  befattningshavare 

Bolagets verksamhet är av en sådan storlek och art att bolaget ska utse en särskilt 

utsedd befattningshavare för penningtvättsfrågor. Befattningshavaren ska vara en 

person som är medlem av ledningsgruppen eller VD. 

 

Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för följande moment, vilka 

specificeras av VD i verksamhetsinstruktionen.  

 

2.1 Allmän riskbedömning 

En allmän riskbedömning ska regelbundet, dock minst årligen, utvärderas och vid 

behov uppdateras. Riskbedömningen ska tas fram av den särskilt utsedde 

befattningshavaren för penningtvättsfrågor och fastställas av VD. 

 

2.2 Interna riktlinjer 

Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att det i bolaget finns fastställda 

regler och rutiner med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt 

uppdatera dessa vid behov, dock minst årligen.  

 

De interna reglerna ska särskilt ange regler för att uppnå kundkännedom, vilka ska 

baseras på den allmänna riskbedömningen av bolagets kunder. 
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2.3 Uppföljning 

Den särskilt utsedde befattningshavaren ska kontrollera och följa upp att de 

åtgärder som företaget beslutar om genomförs i verksamheten. 

3 Centralt  funktionsansvarig  och oberoende 

granskningsfunktion 

Bolagets verksamhet är av en sådan storlek och art att bolaget ska utse en centralt 

funktionsansvarig som övervakar och löpande kontrollerar att bolaget fullgör sina 

förpliktelser enligt penningtvättsreglerna. Den centralt funktionsansvarige ska vara 

placerad inom företaget och vara oberoende i förhållande till de funktioner som den ska 

övervaka och kontrollera.  

 

Den centralt funktionsansvarige ska ge stöd och råd till chefer och anställda i deras 

strävan att efterleva dessa regler, samt informera och utbilda berörd personal. 

 

Internrevision är den oberoende granskningsfunktion som i sin granskning av hur den 

interna kontrollen uppfyllts inom bolaget, ska beakta tillämpningen av regelverket mot 

penningtvätt. 

4 Utbildning  och  lämplighetsprövning 

Det ska inom bolaget finnas ett löpande utbildningsprogram som rör åtgärder mot 

penningtvätt och terrorism. Alla anställda som handlägger ärenden eller har 

kundkontakter där bestämmelserna i penningtvättslagen kan bli tillämpliga ska ges 

utbildning inom området. 

 

Det ska även finnas en rutin för lämplighetsprövning av dessa personer som 

handlägger ärenden eller har kundkontakter där bestämmelserna i penningtvättslagen 

kan bli tillämpliga. 

5 Organisation och ansvar 

VD ska fastställa en verksamhetsinstruktion om åtgärder mot penningtvätt och 

terrorism samt utse en särskilt utsedd befattningshavare och en centralt 

funktionsansvarig för området. VD äger medge att dessa personer delegerar 

befogenheter till en eller flera personer som biträder dem. 

6 Rapportering 

I rapporteringspolicyn A.04.00.00 anges vilken rapportering som ska ske utifrån denna 

policy. 


