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 HSB Dalarna ekonomisk förening 716412-8980  

 

Instruktion om åtgärder mot 

penningtvätt  

 
Antagen av styrelsen 17 december 2012 

 

HSB Dalarna tillhandahåller Betalningsförmedling samt finansiell medelförvaltning som ingår i 

den ekonomiska förvaltningstjänsten åt medlemmar i HSB. Syftet med denna instruktion är att 

HSB Dalarna ska säkerställa att lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism samt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (FFFS 2009:1) efterlevs.  

 

Vad menas med penningtvätt och finansiering av terrorism?  

 

Enligt 1 kap. 5 § punkten 6 a penningtvättslagen avses med penningtvätt sådana åtgärder med 

brottsligt förvärvad egendom som kan medföra att egendomens samband med brott döljs, att den 

brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen 

försvåras samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller 

brukande av egendomen.  

 

Enligt 1 kap. 5 § punkten 6 b penningtvättslagen avses med penningtvätt även åtgärder med annan 

egendom än som avses i punkten a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig 

genom brottslig gärning.  

 
Enligt 1 kap. 5 § punkten 4 penningtvättslagen avses med finansiering av terrorism insamling, 

tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas, eller med vetskap om 

att de är avsedda att användas, för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om 

straff för finansiering av särskild allvarlig brottslighet i vissa fall.  

Penningtvätt är när någon försöker få pengar eller annan egendom som kommer från brottslig 

verksamhet att omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Detta förekommer 

internationellt och över gränserna. Exempel på sådan brottslighet är narkotikahandel, trafficking, 

skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel mm och pengar som härrör sig från sådan verksamhet. 

Det finns inga beloppsbegränsningar för vad som utgör penningtvätt.  

 

Genom att utnyttja HSB:s betaltjänster skulle den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra 

pengarnas brottsliga ursprung. Det finns många tänkbara scenarior för penningtvätt och det 

behöver inte röra sig om kontanta transaktioner utan fakturering eller utbetalningar av medel som 

betalning för tjänster som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska 

ställning eller vad som kan ses som affärsmässigt motiverat.  

 

Risker  

 

Enligt 2 kap. 3 § i FFFS 2009:1 skall Föreningen bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen skall innehålla en analys av 
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företagets kunder, produkter, tjänster samt andra för verksamheten relevanta faktorer såsom 

distributionskanaler och geografiska områden. Det innebär att Föreningen skall göra en 

bedömning av riskerna i enskilda fall och anpassa kontrollåtgärderna efter risken.  

 

Verksamheten  

 

HSB Dalarna tillhandahåller sina betaltjänster till Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i 

HSB Dalarna eller som har sin förvaltning hos HSB Dalarna och verksamhet i Dalarna. 

Bostadsrättsföreningarna äger antingen fast egendom eller innehar tomträtt. Delägare i 

bostadsrättsföreningarna är de som äger andelar i bostadsrättsföreningarna. Till andelen är alltid 

kopplat en nyttjanderätt utan begränsning i tiden till en bostadsrätt. 

 

Samfällighetsföreningar där bostadsrättsföreningarna är delägare. Samfällighetsföreningarna 

förvaltar garage, gemensamma anläggningar mm åt sina delägare.  

 

HSB Dalarna utför inte betaltjänster åt några andra föreningar eller allmänheten. Det ingår således 

inte i HSB:s verksamhet att ta emot eller betala ut likvider vid överlåtelser av bostadsrätter. HSB 

Dalarna har cirka 120 kunder. Samtliga kunder tecknar avtal beträffande de tjänster som HSB 

Dalarna ska utföra åt kunden. Avtalen löper alltid på minst ett år i taget, men oftast under ännu 

längre tid.  

 

Betaltjänster  

 

De transaktioner som HSB utför inom ramen för betaltjänstverksamheten är mottagande av 

aviserade hyror och årsavgifter som betalas in till kunderna en gång per månad från föreningarnas 

medlemmar och hyresgäster. HSB utför även betalningar av föreningarnas räkningar avseende 

driftkostnader inklusive räntor till banker, löner och arvoden till anställda och styrelseledamöter. 

Driftkostnaderna är exempelvis kostnader för avfallshantering, elförbrukning, 

fjärrvärmeförbrukning eller kostnader för underhåll och olika entreprenadarbeten. 

 

De bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Dalarna har samtliga antagit HSB:s 

normalstadgar för bostadsrättsföreningar. En styrelse i en bostadsrättsförening består av minst tre 

ledamöter. Av normalstadgarna följer att firmateckning sker av styrelsen eller två av styrelsens 

ledamöter i förening.  

 

I alla bostadsrättsföreningar sitter i styrelserna en ledamot utsedd av HSB Dalarna. Denna ledamot 

är en anställd i HSB eller annan person med lång erfarenhet av föreningsverksamhet och/eller 

fastighetsförvaltning. Föreningarna är också som medlemmar i HSB Dalarna skyldiga att låta 

föreningens verksamhet granskas av en utomstående revisor utsedd av HSB Riksförbund.  

 

Riskbedömning  

 

Risken att avräkningskontot och därmed kundens verksamhet skulle nyttjas för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism bedöms som liten men dock inte till noll. En risk som har identifierats är 

att en enskild person som företräder kundföretaget skulle kunna tillskansa sig egna fördelar i form 

av uttag av varor och tjänster på kundföretagets bekostnad eller genom att mot förfalskade 

handlingar styra utbetalningar till eget konto. Vidare finns risk för att en enskild person med en 

bostadsrättsförening eller samfällighet som täckmantel tar emot hyror eller avgifter och sedan 

slussar medlen vidare som betalning för tjänster som aldrig utförs.  

 

För att säkerställa att det är behörig företrädare för kundföretaget som lämnar betalningsuppdrag 

och liknande till handläggare, skall underlag för utbetalning eller som verifikat för köp, 
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utbetalning eller annat alltid innehålla skriftlig signatur i original. Kopierat underlag där även 

kopierad signatur finns med ska inte godkännas. Attest kan även ske via elektronisk signatur i 

särskilt system där behörighet och befogenhet är skyddat av lösenord. Behörighet för viss person 

att begära utbetalningar och attestera verifikat för kundföretagets räkning ska anges i datasystemet 

och hållas tillgängligt för alla handläggare som berörs av det specifika kunduppdraget.  

HSB:s rekommendation till bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar är att det ska vara 

två företrädare för kunden som attesterar utbetalningar och verifikat avseende inköp mm.  

 

Vidare bör särskild uppmärksamhet riktas mot risker i samband med transaktioner där 

föreningarna tar emot större inbetalningar som inte härrör sig från sedvanliga 

månadsinbetalningar. Sådana inbetalningar förekommer och behöver inte vara ett tecken på 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. Exempel på sådana inbetalningar är  

 

o upptagande av banklån,  

o kapitaltillskott,  

o nyupplåtelse av bostadsrätt eller  

o försäljning av fastighet och del av fastighet.  

 

Sådana transaktioner är emellertid inte vanliga och ska granskas särskilt enligt punkten 8. 

Om inbetalningar eller utbetalningar uppmärksammas som inte följer kundens normala 

betalningsmönster ska granskning ske enligt punkt 8.  

 

HSB Dalarna har ett begränsat antal medarbetare och ett koncentrerat utbud av produkter. 

Information kan spridas lätt och snabbt varför risknivån bedöms som låg.  

 

Svenska eller utländska distanskunder förekommer inte och inte heller privatpersoner. Risknivån 

bedöms som låg.  

 

Kund som är politiskt exponerad förekommer inte och risknivån bedöms därmed som låg.  

 

Rutin för åtgärder mot penningtvätt  
 
Kundkännedom  

 

1. Identitetskontroll  

 

Det är obligatoriskt att genomföra identitetskontroll vid inledande av affärsförbindelser 

där avräkningskonto och betalningsförmedling ingår. Ansvaret för att identitetskontroll är 

genomförd är den person som har rätt att teckna avtal om administrativ förvaltning enligt 

gällande attestreglemente.  

 

Vid identitetskontroll ska följande rutin användas.  

 

Blanketten Styrelsens sammansättning, firmatecknare och attesträtt,  där 

betalningsförmedling omfattas” ska alltid fyllas i och arkiveras vid identitetskontroll.  

 

Originalet för identitetskontrollen ska arkiveras hos ansvarig för betaltjänstverksamheten 

och en kopia läggs sökbart för handläggare av betaltjänst på datanätverket. 
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Identitetskontroll i kundens närvaro  

 

Fysiska personer 

 

Identitetskontroll ska utföras med ledning av giltiga certifierade identitetskort, andra 

identitetskort som godkänts av bankerna som identitetshandling samt körkort. Kontrollen 

kan även utföras med hjälp av pass som utfärdats efter utgången av 1997.  

 

När det gäller utländska medborgare som saknar ett giltigt certifierat svenskt identitetskort 

enligt ovan, ska identitetskontrollen utföras med ledning av giltigt pass eller andra 

identitetshandlingar utfärdade av en myndighet eller en annan behörig utfärdare, vilka 

visar medborgarskap. Om det bedöms nödvändigt för att säkerställa kundens identitet ska 

ytterligare underlag inhämtas, såsom bankintyg eller andra referenser från kundens 

hemland.  

 

Juridiska personer 

 

Identitetskontroll av en svensk juridisk person och uppgift om legala företrädare för denna 

ska utföras med ledning av registreringsbevis eller, i den mån sådana inte utfärdas för den 

juridiska personen, andra behörighetshandlingar exempelvis bestyrkt protokollsutdrag 

eller genom korrekt fullmakt. Motsvarande ska i tillämpliga delar gälla för en utländsk 

juridisk person.  

 

Den som företräder en juridisk person, ska identifieras på samma sätt som anges ovan i 

avsnittet om fysiska personer. 

 

Identitetskontroll utan kundens närvaro (distanskund) 

 

Identitetskontrollen av fysiska och juridiska personer ska utföras med hjälp av underlag 

eller uppgifter som inhämtas skriftligen eller på annat sätt från kunden eller från någon 

annan samt från egna eller externa register. Sådana externa register kan vara 

kreditupplysningsregister och register hos myndigheter såsom folkbokföringsregister och 

näringslivsregister.  

 

Identitetskontrollen ska utföras genom någon eller en lämplig kombination av 

nedanstående metoder.  

 

namnteckning mot vidimerad kopia av identitetshandling  

uppgifter om personnummer, organisationsnummer, firmatecknare och styrelse, 

adress, arbetsgivare, nummer på identitetshandling mot uppgifter i företagets egna register 

eller externa register  

 

ha kontaktat kunden genom att skicka en bekräftelse till kundens 

folkbokföringsadress eller liknande  

 

annan dokumentation för att styrka en kunds identitet som bankintyg och intyg från 

notarius publicus (eller dess motsvarighet i utlandet), ambassader, konsulat och 

affärspartners utomlands. 

 

Om en kund är utländsk medborgare som saknar giltigt certifierat svenskt identitetskort 

eller annan av bankerna godkänd svensk identitetshandling, eller om en kund är en 

utländsk juridisk person vars legala företrädare är en sådan utländsk medborgare, ska dock 
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en av ovannämnda kontroller vara att inhämta en vidimerad kopia av pass eller en annan 

identitetshandling som visar medborgarskap.  

 

Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom  

 

Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög ska skärpta åtgärder 

vidtas för att uppnå kundkännedom.  

 

Om inte omständigheter i det enskilda fallet visar motsatsen ska hög risk anses föreligga:  

 

1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på 

distans,  

2. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med person i 

politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands, och  

3. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist 

utanför EES.  

 

I ovan nämnda situation, punkten 2, ska kontrollfrågor ställas om varifrån tillgångar som ska 

hanteras kommer. Vidare ska skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen göras samt 

inhämtande av godkännande från behörig beslutsfattare. 

 

I ovan nämnda situation, punkten 3, ska en mer ingående kontroll göras av motparten genom 

exempelvis kontakter med utländska myndigheter. Vidare ska kontroll ske av vilka kontroller 

respektive institut gör för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Godkännande 

ska inhämtas från behörig beslutsfattare och kontroll ska ske av på vilket sätt motparten har 

kontrollerat identiteten av kunder som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och hur 

dessa kunder följs upp. På begäran ska kreditinstitutet kunna lämna relevanta kunduppgifter.  

 

Rutiner för kontroll av EU:s förordningar om restriktiva åtgärder  

 

Vid hantering av nya kunder och när kunderna byter företrädare ska kontroll ske för att 

säkerställa att det inte rör sig om  

 

- personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre 
med terrorister, och  

 

- personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.  

 

De finansiella företagen skall informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts 

enligt sanktionerna och meddela förändringar för dessa konton.  

På EU-kommissionens webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som 

har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot.  

 

För närvarande finns inga svenska bostadsrättsföreningar på sanktionslistan.  

 

Kontroll sker genom sökning på  

 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html  

 

 

 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html


6 
 

Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art 

 

Vid inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art ska en riskbedömning göras i 

det enskilda fallet. I normalfallet torde syftet och arten i det allra flesta fallen framgå när 

betalningsuppdraget lämnas. För bostadsrätters sedvanliga betalningar torde i allmänhet inte kräva 

någon närmare efterforskning av syftet. Om kunden avviker från det förväntade finns anledning 

att ställa frågor om syftet med transaktionen och anteckna svaret.  

 

Rutiner för löpande uppföljning av affärsförbindelser 

 

Pågående affärsförbindelser ska fortlöpande följas upp genom att kontrollera och dokumentera 

huruvida de transaktioner som utförs stämmer överens med den information som inhämtas om 

kunden, dennes affärs- och riskprofil och ursprunget av dennes ekonomiska medel. Handlingar, 

uppgifter och information som tagits fram i samband med sådana kontroller ska hållas aktuella i 

HSB:s interna register och kan behöva uppdateras i samband med att kunden ingår avtal om 

ytterligare produkter eller tjänster inom affärsförbindelsen.  

 

Den löpande uppföljningen görs normalt i samband med den årliga avtalsgenomgången. 

 

För det fall att Föreningen vid uppföljningen av affärsförbindelser hittar avvikelser från vad 

Föreningen känner till om kunden skall Föreningen granska dessa närmare för att sedan bedöma 

om vidare åtgärder krävs.  

 

2. Centralt funktionsansvarig  
 

Centralt funktionsansvarig för rutiner och kontrollsystem i frågor som rör penningtvätt och 

finansiering av allvarlig brottslighet är HSB Dalarnas riskansvarige. 

 

3. Rapportering av misstanke 

 

Den medarbetare som i ett kundärende finner skäl att misstänka förekomst av transaktioner som 

utgör penningtvätt eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet skall omgående anmäla detta 

till den centralt funktionsansvarige, VD eller sin närmaste överordnade chef. Detta gäller även då 

misstanke finns om andra brott än ovanstående exempelvis förskingring och bedrägeri genom till 

exempel förfalskade attester eller fakturor. 

 

Oberoende granskningsorgan, t ex vald revisor ska rapportera till den centralt funktionsansvarige 

eller VD om de upptäcker förhållande som ger skäl att anta förekomst av samma verksamhet. 

  

En medarbetare får inte avslöja för kunden att Föreningen misstänker penningtvätt eller annan 

brottslighet. 

 

Om misstanke kvarstår efter att ärendet har granskats ska en penningtvättsanmälan göras.  

 

Föreningens hantering måste tåla en intern granskning i efterhand och en eventuell prövning i 

domstol. Detta innebär att de åtgärder som utförts och vad som hänt i kontakterna med kunden 

måste dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i minst fem (5) år efter utförd 

granskningsåtgärd.  
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4. Beslutsordning  

Beslut om att lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen enligt 3 kap 1 § penningtvättslagen fattas av 

den centralt funktionsansvarige eller VD.  

Då misstanke uppstår eller då omständigheter i övrigt gör att en handläggare upplever osäkerhet 

om den verksamhet som kunden bedriver, syftet med utbetalningsuppdrag eller liknande ska 

ärendet anmälas till överordnad chef och samråd ske med den centralt funktionsansvarige. De ska 

så snart som möjligt informeras om beloppens storlek, grund för misstanke, inblandade personer 

sam vilket kundföretag som avses. Centralt funktionsansvarig värderar informationen och beslutar 

om att lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen. Om den centralt funktionsansvarige inte är 

tillgänglig ska samma information lämnas till VD.  

5. Bevarande av handlingar  

 

De handlingar som använts vid identitetskontroll enligt ovan skall arkiveras i minst fem (5) år 

efter att affärsförbindelse har upphört med den aktuelle kunden, dock inte kortare än den tid som 

anges i bokföringslagen. Handlingarna ska arkiveras på samma sätt och i den form som är tillåtet 

för räkenskapsmaterial.  

 

Av punkt 8 framgår vilka ytterligare regler som gäller för bevarande av handlingar.  

 

6. Utbildning  

 

Alla anställda som handlägger ärenden där åtgärder enligt penningtvättslagen kan bli  

aktuella ska utbildas om företagets ansvar och interna rutiner i frågor som rör penningtvätt mm. 

Utbildningen ska även omfatta information om gällande regler, föreskrifter och rutiner. 

Information ska lämnas vid introduktion av nyanställda. Uppföljning av utbildningsbehov sker vid 

de årliga utvecklingssamtalen mellan medarbetare och chef. Centralt funktionsansvarig ansvarar 

för att planera och genomföra vidareutbildningar vid behov dock minst en gång per år. Ändringar 

i regler och interna instruktioner om penningtvätt mm publiceras löpande på företagets intranät.  

 

7. Skydd av anställda  
 

HSB ska identifiera och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder som kan uppkomma mot dess 

anställda till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. Mot bakgrund av Föreningens nuvarande verksamhet har Föreningen 

dock gjort bedömningen att några sådana hot eller fientliga åtgärder i dagsläget inte bör kunna 

uppkomma. Det åligger dock den centralt funktionsansvarige att löpande identifiera och analysera 

aktuella frågor. Eventuella incidenter som inträffar skall utredas och presenteras för styrelsen och 

skall även ligga till grund för en bedömning om åtgärder skall vidtas för att skydda medarbetare.  

 

 

8. Granskning av transaktioner  

Transaktioner, och i synnerhet komplicerade eller ovanligt omfattande sådana, ska granskas för att 

kunna upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid kvarstående misstanke om att en 

transaktion kan utgöra led i sådana brott ska ärendet rapporteras i enlighet med punkt 3 och 4 

ovan. Indikationer för att identifiera olovliga utbetalningar eller liknande är i första hand:  
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- Nyttjande av annat betalningssätt än det normala, d v s där kundens företrädare genomför 

utbetalning direkt från bankkonto i stället för att den normala rutinen för fakturabetalning 

tillämpats.  

- Kontanttransaktioner  

-  Underlag där signatur inte är i original utan hela underlaget är en kopia.  

 
- Begäran om direktutbetalningar till särskilt konto.  

- Utbetalning till mottagare som normalt inte förknippas med fastighetsförvaltning eller på 
annat sätt har koppling till kundföretagets verksamhet .  

- Försök att få till stånd utbetalning utan att tillräckliga attester finns på underlaget  

- Stora utbetalningar till tidigare okända betalningsmottagare.  

- Utbetalningar till mottagare som saknar geografisk koppling till vårt förvaltningsområde.  

- Större krediter som återbetalas kort tid efter det att krediten lämnats om detta inte har 

avtalats vid kreditens lämnande.  

 
- Transaktioner från eller till utländska mottagare.  

- Annan avvikande hantering eller transaktioner från normala rutiner.  

 

Granskning av transaktionerna kan ske genom att söka upplysning om betalningsmottagare t ex 

genom bankkontakter eller genom register på Internet mm. För att säkerställa att utbetalning eller 

annan transaktion är förankrad hos förvaltningskunden kan t ex styrelseprotokoll med beslut om 

transaktionen begäras in.  

 

Vid inbetalningar ska samma kontroll göras av inbetalaren som beskrivits ovan. Vidare ska 

underliggande dokument som ligger till grund för inbetalning granskas, exempelvis 

upplåtelseavtal, lånehandlingar och styrelse- eller stämmobeslut.  

 

Vid behov ska granskningen kompletteras med frågor till kunden om transaktionens art och 

varifrån tillgångarna kommer. Svaren ska antecknas.  

 

Granskningen ska dokumenteras i HSB:s interna register och innehålla uppgifter om:  

 

- namn, person- samordnings- eller organisationsnummer och adress,  

- kontonummer eller motsvarande, samt  

- övriga uppgifter som framkommit vid granskning med anledning av misstanke om 

penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

 

Dokumentationen ska sparas i tre år efter utförd granskning eller gallras:  

 

- om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om 

penningtvätt eller finansiering av terrorism,  

 
- om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckt med anledning av de lämnade 

uppgifterna,  



9 
 

- om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de 

lämnade uppgifterna, eller  

- senast tre år efter det att uppgifterna lämnats.  

 

Denna instruktion ska löpande ses över och riskbedömningar och rutiner ska uppdateras samt 

revideras vid behov, dock minst en gång per år.  

___________________________________________________________ 

 

 




