Planera för sedelutbytet
I oktober 2015 kommer nya 20-, 50- och 1000-kronorssedlar samt en ny valör,
200-kronorssedeln. Här följer information som kan hjälpa dig att planera för
sedelutbytet. Längst ned hittar du en checklista med ett antal förberedelser.
Anpassning av utrustning och säkerhet
Om du har utrustning för sedelhantering behöver denna anpassas till de nya sedlarna.
Mer information från Riksbanken (pdf).
Se också över värdeskåpen och planera med värdetransportören. Avtala med
maskinleverantören.

Viktiga datum att komma ihåg
I oktober 2015 kommer nya 20-, 50- och 1000-kronorssedlar samt en ny valör,
200-kronorssedeln.




De nuvarande 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni 2016.
I oktober 2016 kommer nya 100- och 500-kronorssedlar, nya 1-och 5-kronorsmynt samt
en ny valör, 2-kronan.
De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna samt alla mynt, utom 10-kronan, blir ogiltiga
efter den 30 juni 2017.

Få påminnelse om viktiga datum
Sms:a riksbanken start till 71120 för att bli påmind om viktiga datum kring sedel och
myntutbytet.

Vad gör man när nuvarande sedlar och mynt blir ogiltiga?
När de nuvarande sedlarna och mynten blir ogiltiga kan man under en period sätta in dem på
bankkonto.
Valör

Sista giltighetsdag*

Sista dag för insättning på
bankkonto

20-, 50-, och 1000kronorssedlar

30 juni 2016

31 augusti 2016

1-, 2- och 5kronorsmynt

30 juni 2017

31 augusti 2017

100- och 500kronorssedlar

30 juni 2017

30 juni 2018

*Efter detta datum går det inte längre att betala med sedlarna eller mynten.

Riksbanken kan, mot en avgift på 100 kronor, lösa in de ogiltiga sedlarna när de inte längre
kan sättas in på bankkonto. Riksbanken löser däremot inte in ogiltiga mynt.

App om sedelutbytet
Riksbanken har tagit fram en app som heter Kolla pengarna. Där får du full koll på Sveriges
nya sedlar och mynt. Lär dig när gamla sedlar blir ogiltiga genom att spela sedelspelet eller
utforska de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för att kunna skilja en äkta sedel från en falsk.

Affisch
En affisch med information om sedel- och myntutbytet skickas ut från Riksbanken till
butikerna i september. Affischen kan du skriva ut eller ladda ned och till exempel lägga upp på
ert intranät/webbplats. Affischen går också att beställa via riksbank.se i september.

Bakom-kassa-kort
Ett informationskort som kassapersonal kan ha bakom kassan och ta fram när det kommer
frågor från kunder. Kortet skickas ut till butiker från Riksbanken i september. På kortet
kommer det att finnas information om sedel- och myntutbytet. Du kan även skriva ut eller
ladda ned och lägga upp det på intranät och/eller webbplats. Kortet går också att beställa via
riksbank.se i september.

Klistermärke att sätta upp i kassan
I september kommer Riksbanken att skicka ut ett klistermärke som du kan sätta upp i kassan
för att visa vilka sedlar som blir ogiltiga efter den 30 juni 2016. Du kan även beställa
klistermärket från riksbank.se i september.

Informationsbroschyr till butiker och hushållen
En broschyr med information om sedel- och myntutbytet skickas ut från Riksbanken till alla
hushåll och butiker i Sverige under september. Broschyren kommer även att finnas på andra
språk, och den går att ladda ned och beställa via riksbank.se i september.

Film om sedelutbytet
Riksbanken har tagit fram en informationsfilm om Sveriges nya sedlar och mynt. Filmen kan
du till exempel visa för dina medarbetare i utbildningssyfte.

Hur ser man att en sedel är äkta?
Sedlarna har nya säkerhetsdetaljer. Du kan vicka på sedeln för att se att den är äkta. Då ser du
bilder som skiftar färg och bilder som rör sig och växlar motiv. Läs mer på Riksbankens
webbplats: riksbank.se/kollapengarna och riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Akta-ellerfalsk/Sakerhetsdetaljer-nya-sedlar/

Rekommendation om öppet köp
Svensk Handel rekommenderar att du ser över erbjudanden om öppet köp inför juni 2016 och
juni 2017 när de nuvarande sedlarna blir ogiltiga. Läs mer på svenskhandel.se/sedelutbytet

Mer information
Läs mer om sedelutbytet på svenskhandel.se/sedelutbytet och på riksbank.se/kollapengarna

Checklista förberedelser


Kontrollera försäkringsvillkoren



Se över värdeskåpen



Planera med värdetransportören



Avtala med maskinleverantören



Ha rutiner för ångerrätt vid kontantköp



Förbered personalen på:
- Växlingsförsök
- Penningtvättsregler
- Säker kontanthantering
- Falska och färgade sedlar
- Hotfulla situationer

