
 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 

 

Policy för  

åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism 

C.09.00.00 

 

Fastställd av styrelsen Ersätter  Dokumentansvarig Informationsklassning  

2021-09-20  2020-11-18  Särskild utsedd   K2  R2  T2  

    befattningshavare 



1 
 

POLICY FÖR ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH 
FINANSIERING AV TERRORISM 
 

1 Inledning 

I denna policy har bolagsstyrelsen för Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) fastställt 

interna regler för hantering av frågor som gäller åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.   

 

1.1 Externa regelverk 

Denna policy styrs av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism jämte Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (FFFS 2017:11) även kallat penningtvättsregelverket. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bolaget har en organisation, metoder och 

rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Penningtvätt 

Process som får pengar eller egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet 

att verka legitimt förvärvat. Syftet med penningtvätt är att dölja var pengarna kommer 

ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från narkotikahandel till 

skenbart lagliga inkomster. 

1.3.2 Finansiering av terrorism 

Finansiering av terrorism innebär att någon stödjer terrorism ekonomiskt. Förutom att 

lämna direkta bidrag till terrorism kan det även innebära att någon samlar in, 

tillhandahåller eller tar emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism. 

2 Allmän riskbedömning 

Bolaget ska dokumentera en allmän riskbedömning. Den allmänna riskbedömningen ska 

baseras på en sårbarhetsanalys av hur Bolagets produkter och tjänster skulle kunna 

utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dokumentet ska fastställas av 

Bolagets styrelse som bilaga till denna policy, och utvärderas och uppdateras minst 

årligen.  

3 Särskilt utsedd befattningshavare 

Bolaget ska utse en särskilt utsedd befattningshavare som ska bevaka Bolagets arbete 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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3.1 Interna riktlinjer 

Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att det finns fastställda regler 

och rutiner som förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism i Bolaget, samt att 

dessa uppdateras minst årligen.   

 

De interna reglerna ska särskilt ange regler för hur Bolaget uppnår kundkännedom. 

Kundkännedomen ska baseras på den allmänna riskbedömningen. 

3.2 Uppföljning 

Den särskilt utsedde befattningshavaren ska kontrollera och följa upp Bolagets 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet ska rapporteras till VD 

minst årligen. Incidenter som berör detta regelverk ska rapporteras till VD så snart de är 

kända.   

4 Centralt funktionsansvarig och oberoende 

granskningsfunktion 

Bolaget ska utse en centralt funktionsansvarig som övervakar och löpande kontrollerar 

att Bolaget fullgör sina förpliktelser enligt gällande regelverk. Den centralt funktions-

ansvarige ska vara placerad inom Bolaget och vara oberoende i förhållande till de 

funktioner som den ska övervaka och kontrollera.  

 

Den centralt funktionsansvarige ska ge stöd och råd samt informera och utbilda 

medarbetarna.  

 

Internrevision utgör en oberoende granskningsfunktion, som i sin granskning av hur 

den interna kontrollen uppfyllts inom Bolaget ska beakta tillämpningen av 

penningtvättsregelverket. 

5 Utbildning och lämplighetsprövning 

Bolaget ska ha ett löpande utbildningsprogram som omfattar åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Samtliga medarbetare som handlägger ärenden eller har 

kundkontakter där bestämmelserna i penningtvättslagen kan bli tillämpliga ska ges 

utbildning inom området. 

 

Bolaget ska ha en rutin för lämplighetsprövning av medarbetare som handlägger 

ärenden eller har kundkontakter där bestämmelserna i penningtvättsregelverket kan bli 

tillämpliga. 

6 Organisation och ansvar 

VD ska fastställa en VD-instruktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism. VD utser rollerna särskilt utsedd befattningshavare respektive centralt 

funktionsansvarig.  
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7 Uppföljning och rapportering 

VD ansvarar för att policyn följs upp och utvärderas minst en gång per år. 

 

Rollen som särskilt utsedd befattningshavare ansvarar för årlig rapportering till 

Finansinspektionen samt rapporter till VD enligt 3.2.  

 

Rapportering från centralt funktionsansvarig sker i samband med funktionen för 

regelefterlevnads del- och helårsrapporter. Avvikelserapportering sker löpande. 

 

 

 

 


