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om ändring i Länsstyrelsen i Stockholms läns 
allmänna föreskrifter (01FS 2010:01) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism; 

Utkom från trycket 
den 25 november 2015

beslutade den 16 november 2015
(dnr 205-33275-2015)

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen 
(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

dels att ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten” 
i 3 kap. 1 § och 9 kap. 2 § samt i rubriken närmast före 9 kap. 2 §,
dels att det ska införas tre nya paragrafer; 2 kap. 4 § samt 4 kap. 8 och 9 
§§, samt närmast före 4 kap. 8 § en ny rubrik med följande lydelse,
dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 6 och 7 
§§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 § samt 
att rubriken i 5 kap. ska ha följande lydelse. 

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om åtgärder som ett fö-
retag ska genomföra för att förhindra att dess verksamhet utnyttjas för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Föreskrifterna anger bland 
annat vad som avses med riskbaserat förhållningssätt, riskbedömning, 
rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt ut-
bildning och skydd av anställda.  

3 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5, 5 a 
§§ och 2 kap. 7 a § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism.

Övriga definitioner: 



företag: verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 11, 12, 14-16 lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

2 § För att uppfylla kraven ska företaget: 
1. göra en riskbedömning enligt 2 kap. 3 § dessa föreskrifter samt 
utvärdera och uppdatera denna enligt 4 § och
2. skapa rutiner i enlighet med 3 kap. 1 § dessa föreskrifter samt 
3. löpande beakta information om nya trender och mönster som 
används samt metoder som kan användas vid penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

Riskbedömning  

3 § Ett företag ska kartlägga och bedöma riskerna enligt 5 kap. 1 § 
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på 
lämpligt sätt med hänsyn till företagets verksamhet, omfattning och 
komplexitet. Riskbedömningen ska innehålla en analys av företagets 
kunder, produkter, tjänster samt andra för verksamheten relevanta 
faktorer såsom distributionskanaler och geografiska områden.

4 § Riskbedömningen ska regelbundet, minst årligen, utvärderas och 
när det behövs uppdateras. Ett företag ska uppdatera sin riskbedömning 
före införandet av nya eller väsentligt förändrade produkter, tjänster, 
marknader och andra för verksamheten relevanta faktorer. 

3 kap. Rutiner

1 § Ett företag ska ha skriftliga rutiner som utgår från företagets 
verksamhet och riskbedömning. 

Rutinerna ska avse: 

1. upprättande, utvärdering och uppdatering av riskbedömningen enligt 
5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt 2 kap. 3 och 4 §§ dessa föreskrifter
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 § lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
bestämmelserna i 4 kap. dessa föreskrifter, 
3. åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 § lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism samt bestämmelserna i 5 kap. 
dessa föreskrifter,
4. skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 6 och 6 a 
§§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
samt bestämmelserna i 6 kap. dessa föreskrifter, 
5. fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser enligt 2 kap. 10 § lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
bestämmelserna i 7 kap. dessa föreskrifter,  
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6. bevarande av handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits
för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 13 § lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism samt bestämmelserna i 8 kap. 
dessa föreskrifter,
7. granskning av misstänkta transaktioner samt rutiner för uppgiftsskyl-
digheten till Polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism samt bestämmelserna i 9 kap. 
dessa föreskrifter,
8. bevarande av uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning av 
transaktioner enligt 3 kap. 1 b § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism samt 9 kap. 3 § dessa föreskrifter,
9. intern information och utbildning till anställda enligt 5 kap. 1 § lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt be-
stämmelserna i 11 kap. 1 § dessa föreskrifter,
10. skydd av anställda från hot eller fientliga åtgärder enligt 5 kap. 2 § 
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 
bestämmelserna i 11 kap. 2 § dessa föreskrifter, och 
11. internkontroll enligt 12 kap. dessa föreskrifter. 

Företagets rutiner ska uppdateras vid behov. 

4 kap. Grundläggande åtgärder för kundkännedom

Åtgärder som har utförts av utomstående

6 § Ett företag får förlita sig på åtgärder för grundläggande kundkänne-
dom som har utförts av en utomstående enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket 
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism även 
om handlingarna och uppgifterna är andra än de som krävs enligt dessa 
föreskrifter. Detta gäller om åtgärderna vidtas enligt motsvarande krav i 
ett land inom EES samt i ett land utanför EES som anges i 13 kap. 1 § 
dessa föreskrifter. 

7 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § fjärde stycket lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism om att ett företag får förlita 
sig på åtgärder som har utförts av utomstående gäller inte för uppdrags-
avtal eller motsvarande där en uppdragstagare utför en åtgärd som före-
taget annars skulle ha utfört enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism.  

Person i politiskt utsatt ställning

8 § Ett företag ska genom de åtgärder som vidtas enligt 2 kap 3 § tredje 
stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att kunna 
avgöra om kunden eller kundens verklige huvudman är en person i poli-
tiskt utsatt ställning. Uppgifterna kan hämtas in från kunden, externa 
källor eller på annat sätt.  
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9 § Bedömningen av risken enligt 2 kap. 7 b § lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism ska göras på lämpligt sätt 
med hänsyn till relevanta faktorer såsom om kunden utövar något 
formellt eller informellt inflytande, om kunden i sin nya funktion har 
kopplingar till sin tidigare funktion eller nivån på den tidigare funktion-
en.

5 kap. Bestämmelser om förenklad kundkännedom 

1 § Bestämmelserna om grundläggande åtgärder för kundkännedom
gäller
inte för kunder som är offentliga myndigheter eller offentliga organ 
och som uppfyller följande kriterier: 

1. kunden har tilldelats offentliga funktioner genom fördraget om 
Europeiska unionen, fördragen om gemenskaperna eller gemenskapens 
sekundärlagstiftning,
2. kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker,
3. kundens verksamhet och redovisningsmetoder medger insyn, och
4. kunden är ansvarig inför en gemenskapsinstitution eller en medlems-
stats myndigheter, eller om det finns lämpliga kontrollsystem för att 
övervaka kundens verksamhet. 

I ovanstående situationer ska företaget ändå kontrollera en kunds 
identitet på lämpligt sätt.  

6 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom 

1 § Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög ska 
skärpta åtgärder vidtas för att uppnå kundkännedom. Om omständig-
heterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög risk anses 
föreligga i de fall då det rör sig om personer som omnämns i 6 kap. 2 
och 3 §§ dessa föreskrifter.

9 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet 

Granskning av transaktioner 

2 § Ett företag ska lämna uppgifter om misstänkt penningtvätt eller 
finansiering av terrorism till Polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § andra 
stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Uppgifterna ska lämnas över på det sätt som Polismyndighet-
en anvisar. 

3 § Ett företag ska dokumentera de transaktioner som granskats enligt 3 
kap. 1 § första och andra stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Företaget ska dokumentera och bevara 
uppgifter om åtgärder och beslut enligt 3 kap 1 b § lagen om åtgärder 
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mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dokumentationen ska 
förvaras i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 1 § dessa föreskrifter.   

10 kap. Centralt funktionsansvarig

1 § Ett företags styrelse eller verkställande direktör ska utse en centralt 
funktionsansvarig person inom företaget som ansvarar för uppgifts- och 
granskningsskyldighet enligt 3 kap. 1 § första till tredje, femte stycket 
och 1 b § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt 9 kap. dessa föreskrifter. Den centralt funktionsansva-
rige kan utse och delegera befogenheter till en eller flera personer som 
biträder henne eller honom. 

12 kap. Intern kontroll 

1 § Ett företag ska genomföra interna kontroller för att säkerställa att 
dess verksamhet uppfyller lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism, bestämmelserna i dessa föreskrifter samt före-
tagets rutiner rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 december 2015.

MAGDALENA BOSSON

Jenny Stenhammar Gothnier
                                                   Enheten för tillsyn
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