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Internetstiftelsens remissvar på Ett nytt brott om
olovlig befattning med betalningsinstrument (Ds
2020:1)
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi
verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.
Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker
infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige samt
främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Vi ansvarar för
internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av
toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i
syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap
om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället. Vi
tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och
använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som
främjar internetinnovation. Vi stöttar även olika fristående uppdrags- och
forskningsprojekt som på olika sätt gynnar internets utveckling och ger förutsättningar
för internetentreprenörer och utvecklare att ta steget från idéstadie till färdig produkt
eller tjänst. Med våra identitetsfederationer förenklar vi inloggning och höjer säkerheten
i identitets- och kontohantering för både användare och leverantörer av olika tjänster
inom skola, hälso- och sjukvård.
Internetstiftelsen har blivit tillfrågade att lämna remissvar på promemorian Ett nytt brott
om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet
(Ds 2020:1).
Internetstiftelsen delar den bild som presenteras i avsnitt 5 promemorian, att antalet
bedrägerier har ökat och att den tekniska utvecklingen är en bidragande faktor till
ökningen. Många av bedrägerierna skulle kunna förebyggas med större kunskap om
hur internet fungerar och hur brottslingarna går till väga. Internetstiftelsen arbetar aktivt
med att sprida information till konsumenter i syfte att förebygga bedrägerier.
Internetstiftelsen arbetar även för att utveckla samarbetet mellan myndigheter och
konsumentvägledande aktörer.
I promemorian föreslås ett nytt brott, olovlig befattning med betalningsinstrument,
införas i 9 kap. brottsbalken. Genom brottet kriminaliseras olika slags befattningar med
betalningsinstrument (skyddade utrustningar, föremål eller handlingar som ger möjlighet
att överföra pengar eller penningvärde). Internetstiftelsen har inga invändningar mot en
ny bestämmelse i brottsbalken som kriminaliserar olovlig befattning med
betalningsinstrument.
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Stockholm den 21 april 2020

Danny Aerts,
Vd, Internetstiftelsen
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