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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län  
 
Sammanfattning av länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet  
Privatpersoner som har intresse för, och möjlighet att, ta del av den digitala 

utvecklingen av nya banktjänster upplever generellt att tillgängligheten till 

betaltjänster är tillfredställande. Detta gäller även grupperna äldre, 

funktionsnedsatta samt nyanlända som har anammat den nya tekniken.  

Statistik35 visar på en ökad användning i samhället av teknik med smarta 

telefoner och surfplattor med appar. Detta bekräftas också av banker, 

studieförbund samt andra organisationer som erbjuder utbildningar på 

området.  

För de individer som ännu inte har teknisk tillgång till, ekonomisk möjlighet 

eller digital kompetens att använda sig av tekniken bedöms tillgängligheten 

inte vara tillfredställande. Tillgängligheten har i vissa kommuner försämrats 

på grund av nedläggning av bankkontor. 

Sedan sommaren 2016 har tolv bankkontor stängts, vilket innebär att en 

fjärdedel av länets kommuner idag saknar lokala bankkontor. Som en 

reaktion på nedläggningarna har ett nätverk bildats bestående av 

kommunalråd från fem kommuner med syfte att lyfta frågan om lokala 

bankkontors betydelse för samhällets utveckling. 

Under året har allmänheten reagerat på olikas sätt, namninsamlingar och 

olika möten har förekommit för att diskutera situationen. Reaktionerna visar 

att närvaron av lokal bank samt fungerande infrastruktur kring 

kontanthantering är efterfrågad och viktig för landsbygdens överlevnad. 

Dessa signaler har förstärkts i takt med att bankkontor och uttagsautomater 

lagts ner och tagits bort.  

Näringslivets reaktioner på nedläggningarna skiljer sig åt beroende på 

närhet till närmaste tätort med bankkontor. Man befarar att nedmonteringen 

                                                

35 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf  

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf
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av lokala bankkontor leder till att även serviceboxar för dagskassor och 

uttagsautomater försvinner. 

Genomförandet av årets bevakningsarbete 
Kommuner som helt blivit utan lokala bankkontor har granskats särskilt 

under året. Kontakt och dialog har genomförts med kommunalråd samt 

tjänstemän inom näringsliv, omsorg och integration.  

Mediabevakning har skett och intervjuer har genomförts med organisationer 

som arbetar i och med de utsatta grupperna. Enkätundersökningar har 

gjorts. 

Möten har hållits med banker och potentiella betaltjänstombud. Kontakt har 

etablerats med andra projekt kring välfärdsteknik för att lyfta in 

betaltjänstfrågan som en del av arbetet. Aktörer har bjudits in för kunskaps- 

och erfarenhetsutbyten.  

Analysverktyget Pipos Betalanalys har använts.   

Betaltjänstsituationen i länet  
Sedan sommaren 2016 har tolv lokala bankkontor stängts i Värmland. En 

fjärdedel av länets kommuner saknar lokalt bankkontor vilket riskerar att få 

konsekvenser för både privatpersoner och näringsliv. Nedmonteringen av 

bankkontor har lett till att ett nätverk har skapats mellan fem kommunalråd 

för att lyfta frågan såväl regionalt som nationellt om lokala bankers betydelse 

för samhällsutvecklingen36. Näringslivets reaktioner på nedläggningarna 

skiljer sig åt beroende på närhet till närmaste tätort med bankkontor. 

Nätverket framhåller att brist på lokal kännedom blir en riskfaktor för 

tillgång till kapital på landsbygd37. Näringslivet framför att de befarar att 

nedmonteringen av lokala bankkontor kommer att leda till att serviceboxar 

för dagskassor försvinner och att kostnader för insättning ökar ytterligare. 

Föreningar och företagare har istället börjat upprätta ett lokalt system av 

byteshandel med växelkassor sinsemellan. Allt fler använder sig av digitala 

betaltjänster vilket skapar merförsäljning, men också nya kostnader i form 

av avgifter för t ex Swish eller Izettle. Synen på tillgängligheten till och 

användandet av betaltjänster är olika beroende på vilken grupp man tillhör:  

 
• I gruppen ej digitala äldre så har tillgängligheten reducerats med 

anledning av att bankkontor och uttagsautomater minskat i länet. 

Fysiska möten med banken värdesätts av många i denna grupp. 

Nedläggning av ett bankkontor kan även medföra ökade kostnader för 

kommuner samt de huvudmän som har en god man. 

 

                                                

36 http://nwt.se/karlstad/2017/06/30/nytt-natverk-for-lokala 
37 https://www.vf.se/nyheter/franvaro-av-banker-hart-slag-mot-bygden/ 

http://nwt.se/karlstad/2017/06/30/nytt-natverk-for-lokala
https://www.vf.se/nyheter/franvaro-av-banker-hart-slag-mot-bygden/


Bevakning av grundläggande betaltjänster 2017 • Länsstyrelsen Dalarna 2017 • 113 

• I gruppen äldre personer ”digitala med tillgång till bredband 

och teknik” anser man generellt att tillgången till betaltjänster ökar.   

 

• I gruppen funktionsnedsatta är situationen densamma som för 

gruppen äldre. De som är digitala har fått bättre tillgång tack vare 

utbudet av tillgänglighetsanpassad teknik. De som inte är digitala 

upplever att situationen försämrats då praktisk hjälp på ett 

bankkontor inte längre är lika tillgänglig. För närvarande genomförs 

ett projekt av ABF i länet med fokus på att utbilda synskadade i den 

digitala tekniken. 

 

• Kunskapsnivån kring betaltjänster i grupperna kvotflykting, 

asylsökande och nyanländ varierar och beror mycket från vilket 

ursprungsland de kommer från. Även här spelar ålder och teknikvana 

en avgörande roll för hur snabbt man kan anamma det svenska 

betalsystemet. Bankerna har medvetet rekryterat personal med 

språkkunskaper för att kunna ge bättre service mot dessa grupper. På 

kommunernas kontakt- och informationscenter som är riktade mot 

nyanlända, är frågor som rör betaltjänster vanligt förekommande. En 

stor del av personalens tid går till att besvara och hjälpa till med 

detta.  

 

Det pågår medvetna satsningar i länet för att öka den digitala kompetensen 

och utbildningar erbjuds kring digitala betaltjänster. Både banker, 

utbildningsanordnare och offentliga organisationer står bakom dessa 

satsningar. Men omfattningen av utbildningar varierar i länets kommuner. 

Därför ser vi att utbildningsbehovet är stort och att en betydande regional 

satsning på folkbildning är önskvärd. 

Infrastrukturen för kontanthantering i länet 
Nedläggning av lokala bankkontor kan påverka infrastrukturen av 

kontanthantering i länet. I Värmland saknar fyra av sexton kommuner 

bankkontor. Då kontoren försvinner finns risk att även serviceboxar och 

uttagsautomater som ligger i direkt anslutning försvinner. Anledningen är 

att värdetransportföretagens säkerhetskrav då inte längre kan garanteras. I 

en av kommunerna har servicebox och all betalningsförmedling helt 

försvunnit under året på grund av nedläggningen av bankkontoret.  

Värdetransportbolagen bekräftar att de påverkas av bankernas agerande 

kring nedläggning och ändrad service, vilket påverkar deras möjligheter att 

upprätthålla sina tjänster och bibehålla sin infrastruktur av serviceboxar och 

logistik. Kontantintensiva företag och föreningar har påtalat risken för att 

det blir allt svårare att sätta in sina dagskassor vilket leder till dyrare eller 

mer tidskrävande lösningar.  

Tillgängligheten till den kontanthanterande infrastrukturen är viktig för 

turismföretagare. Dyra kortavgifter vid köp med utländska kort, att korten 
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inte fungerar samt att det är svårare att ta ut kontanter, kan påverka 

försäljningen hos företagen.  

Totalt har antalet uttagsautomater i länet minskat med sju i jämförelse med 

föregående år, vilket kan vara en indikation på att den kontanthanterande 

infrastrukturen håller på att förändras. 

Konsekvenser av mynt- och sedelutbytet i länet 
Värdetransportbranschen har framhållit att myntutbytet varit problematiskt 

och man har legat efter under en period. Orsaken till förseningen är att man 

trodde att de flesta hushåll gjort sig av med mynten tidigt. Istället blev det en 

form av ketchupeffekt som ledde till enorma ansamlingar av mynt ”liknande 

Joakim von Ankas kassavalv” (kommentar Loomis).  

De kontanthanterande bankerna har upplevt att arbetsbelastningen varit 

väldigt hög under sommaren, framförallt i samband med att giltighetsdatum 

för gamla sedlar och mynt utgick.  

Bland företagen är upplevelsen olika beroende på om man är verksam i stad 

eller på landsbygd. Handlare på landsbygd har inte kunnat följa Svensk 

Handels rekommendationer om att ta emot max 25 mynt per tillfälle då det 

är viktigare att vårda sina kundrelationer. Detta är inte lika kritiskt i 

staden. Inflödet av nya mynt på landsbygd har inte varit lika stort som 

efterfrågan, vilket lett till att företagen fått köpa in nya mynt för att kunna 

erbjuda sådana i växel.   

Många företag inom handel samt värdetransportbolag och banker är 

missnöjda med situationen, eftersom de anser att hela kostnaden för utbytet 

har hamnat på dem.  

Tack vare omfattande informationskampanjer upplever de flesta 

privatpersoner att de haft god kännedom om sedel- och myntutbytet. 

Däremot har många väntat på att lämna in sina mynt och sedlar in i det 

sista, vilket lett till en anstormning de sista dagarna innan giltighetsdatumet 

gick ut. 

För återvändande turister och säsongsarbetare som sparat mynt och sedlar 

från tidigare besök har det kommit som en nyhet att de inte längre är giltiga 

som betalningsmedel. Många privatpersoner har ifrågasatt nyttan av att 

Sverige genomför ett sedel- och myntutbyte då volymen av kontanter ändå 

ständigt minskar. 

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen Värmland har fortsatt sitt arbete kring betaltjänstuppdraget 

utifrån två huvudspår. Dels att öka utbudet av statligt subventionerade 

betaltjänstombud, dels att minska det digitala utanförskapet så att fler kan 

hantera de digitala betaltjänsterna.  
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Ett nytt avtal ska tecknas angående ombudslösning i Lesjöfors. Ett nytt 

ombud har tillträtt i Östmark. Diskussioner förs med potentiella aktörer på 

fyra andra orter i länet.  

Länsstyrelsen anser att betaltjänster bör ingå i ett större sammanhang kring 

välfärdstekniker. Därför har vi under året vid upprepade tillfällen träffat 

projektledare inom sådana projekt och diskuterat frågan. Internt arbete på 

Länsstyrelsen pågår även då betaltjänster ses som en del av 

krisberedskapsarbetet.  

Länsstyrelsen deltog som programpunkt och utställare på Seniormässan 

under våren där betaltjänster diskuterades flitigt. Enkätstudier genomfördes 

i samband med mässan. Deltagande har även skett på mässan Digital senior 

med fokus på digitalisering av samhällstjänster som anordnades av Karlstad 

kommun och Resurscentrum38.  

Projektet Betalbokbussen39 som Länsstyrelsen Värmland genomför i nära 

samarbete med Torsby kommun har ansökt om och beviljats förlängning. 

Slutkonferens av projektet hålls i november 2017 där resultatet ska 

presenteras och spridas. Redan nu kan vi se intressant statistik som pekar på 

att det är framförallt kvinnor som är mest intresserade av att lära sig den 

nya digitala betaltjänsttekniken. Projektet har lett till att ett nytt 

projektsamarbete40 inletts mellan projektet IT-guide och Torsby kommun.  

Under året har olika aktörer bjudits in för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

om utbildningar riktade mot äldre och funktionsnedsatta. Syftet har varit att 

hitta gemensamma nämnare kring hur man bemöter och utbildar individer 

som vill öka sin digitala kompetens. Träffarna har genomförts i dialogform 

där representanter för bank, utbildningssamordnare för funktionshindrade 

och bibliotek deltagit.  

 

Särskilda möten har även genomförts med länets tre största banker för att 

höra om deras syn på eventuella konsekvenser i de orter där man valt att 

stänga sina kontor. Då har vi även diskuterat eventuella förändringar i den 

kontanthanterande infrastrukturen, och fått information om vilka insatser 

bankerna gör i länet för att höja kunskapen om de digitala betaltjänsterna. 

 

Arbetet inom Interregprojektet In for Care,41 där Länsstyrelsen Värmland 

medverkar, pågår fortfarande. Innovation och användarperspektiv är 

                                                

38 http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/digitala-seniormassan/ 
39https://www.torsby.se/upplevagora/bibliotek/bokbussen/betalbokbussen.4.108f9ad31

56b3ea512042575.html 

 
40https://www.torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/e

venemangsarkiv/itguideungdomarlardigitpalordagar.5.4dccf2b515940748fbf3ca7d.ht

ml 
41 http://northsearegion.eu/in-for-care 

http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/resurscentrum/digitala-seniormassan/
https://www.torsby.se/upplevagora/bibliotek/bokbussen/betalbokbussen.4.108f9ad3156b3ea512042575.html
https://www.torsby.se/upplevagora/bibliotek/bokbussen/betalbokbussen.4.108f9ad3156b3ea512042575.html
https://www.torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/evenemangsarkiv/itguideungdomarlardigitpalordagar.5.4dccf2b515940748fbf3ca7d.html
https://www.torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/evenemangsarkiv/itguideungdomarlardigitpalordagar.5.4dccf2b515940748fbf3ca7d.html
https://www.torsby.se/kommunpolitik/sammantradenarendenhandlingarprotokoll/evenemangsarkiv/itguideungdomarlardigitpalordagar.5.4dccf2b515940748fbf3ca7d.html
http://northsearegion.eu/in-for-care
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ledstjärnor inom projektet som går ut på att förbättra möjligheterna för 

andra ledets användare, det vill säga individer som i sitt privatliv eller 

yrkesroll hjälper en annan person att genomföra betaltjänster.  

  

Under hösten 2017 inleddes ett projektarbete med att revidera Värmlands 

regionala serviceprogram (RSP). Betaltjänster bedöms vara del av den 

grundläggande service som är viktig för en regions utveckling både i tätort 

och på landsbygd.  

 

Länsstyrelsen Värmland leder en nationell arbetsgrupp som ska utreda vilka 

digitala hjälpmedel som finns och som kan vara till nytta för de individer som 

behöver hjälpmedel för att kunna använda sig av digitala betaltjänster. 

Syftet med undersökningen är att sprida kunskaperna vidare, främst inom 

länsstyrelsenätverket men även externt. För att höja Länsstyrelsen 

Värmlands kompentens kring området tillgänglighet, så har vi deltagit vid 

Funkas tillgänglighetsdagar under våren.  

 
Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling i länet  
Vi ser en utveckling mot en minskning av antalet lokala bankkontor samt att 

den kontanthanterande infrastrukturen kommer att minska ytterligare. Till 

viss del möts denna utveckling av att fler betaltjänstombud etableras med 

eller utan statligt stöd.  

 

Samhällsutmaningen med en allt mer åldrande befolkning har gjort att 

utvecklingen av digital välfärdsteknik tagit fart. Nya samhällstjänster som e-

hälsa och digitala betaltjänster utvecklas ständigt. Däremot görs för få 

satsningar på att stötta dem som ska nyttja dessa tjänster och för att göra de 

nya tjänsterna användarvänliga och tillgänglighetsanpassade.  

 

Vi ser ett behov av omfattande folkbildande insatser via lokala 

utbildningscenter och ekonomiska bidrag i samma proportion som Hem PC-

reformen för att höja kompetensnivån hos de individer som behöver höja sin 

digitala kompetens.   

 

I samband med satsningar på krisberedskap kommer betaltjänster vara ett 

framtida prioriterat område. 

 

Bevakningsarbetet och rapporteringen har utförts av Anneli Alsterlind och 

Henrik Lindholm 

                                                

 




