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Bra internetsidor med information & hjälp
• Konsumenternas.se, 
• PTS grundläggande betaltjänster, 
• Svenska bankföreningen – att bli bankkund, 

• Dinsäkerhet.se.

Grundläggande 
betaltjänster 
Möjlighet att: 

• Ta ut och sätta in  
 kontanter, 
• betala räkningar, 
• sätta in dagskassor  
 på konto.

Därför arbetar Länsstyrelsen med  
grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande  
betaltjänster motsvarar samhällets behov. 

Det betyder att vi kartlägger behovet av och tillgången till grundläggande  
betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden.

Länsstyrelsen ska även arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
genomförs vid behov på de orter och i den landsbygd där samhällets behov  
inte tillgodoses av marknaden. 

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra parter för att bedöma om det 
finns ett behov av en statlig betaltjänstinsats på en ort eller i ett landsbygds- 
område där marknaden inte löst problemet. 

Hur betaltjänstproblemen kan lösas beror dels på behovet på den aktuella  
orten eller i det aktuella landsbygdsområdet, dels på hur de delaktiga  
parterna vill att lösningen utformas. 

För mer information kontakta
Länsstyrelsen Värmland

Olika alternativ till kontanter 

Det finns numera många olika sätt att betala utan kontanter här är några: 

• Kort att betala med, 
• faktura, 
• internetbanken, 
• mobilbanken, 
• betalappar (till exempel Swish).

Viktigt att komma ihåg när du använder dig av olika alternativ till kontanter är 
att aldrig lämna ut dina uppgifter till någon. Det finns många hemsidor med 
bra tips om vad du ska tänka på när du utför olika ärenden på internet. Följer 
du råden är det lättare att slappna av när du använder digitala betaltjänster.

För den som inte vill använda sig av digitala lösningar finns det fortfarande 
bankkontor och servicekontor där du kan utföra dina ärenden med kontanter.


