INBJUDAN

Oanade möjligheter
- digital delaktighet
i en föränderlig värld
12 APRIL | 10.00-12.00

SMARTA SAMHÄLLET - UTSTÄLLNINGEN GALLERIA
BOULEVARD, ÖSTRA BOULEVARDEN, KRISTIANSTAD

Välkomna till dialogmöte om
utvecklingen av digitala betaltjänster!
Dagens innehåll

Bakgrund

Leif Trogen, som är senior rådgivare på Svenska Bankföreningen, tar oss med på en resa
genom den digitala utvecklingen - från checkar till
BankID och Swish.
Leif har arbetat i 40 år med finansiell infrastruktur - främst betalningstjänster - i olika
chefsroller inom bank och finans. Fram till januari 2019 var han chef för Finansiell infrastruktur
på Svenska Bankföreningen.

Riksdagen har bestämt att staten ska arbeta för
att alla ska kunna använda de grundläggande
betaltjänsterna*, det vill säga tjänster för att:

Vi välkomnar alla som är intresserade men särskilt representanter för målgruppen äldre och
personer med funktionsvariation.
Vi på Länsstyrelsen Skåne som bjuder in till detta
möte arbetar dels med att bevaka grundläggande betaltjänster*, dels med frågan om mänskliga
rättigheter och tillgänglighet samt även bredbandsutbyggnaden i länet i samverkan med projektet FABS, Fiber till alla i Blekinge och Skåne.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa utvecklingen
och analysera hur alla människor kan använda
de grundläggande betaltjänsterna. Från 2013
har vi också haft uppdrag att när det behövs
ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser. Det
kan vara samarbetsprojekt eller direkta utvecklingsinsatser i landsbygdsområden där marknaden inte tillgodoser samhällets behov. Post- och
telestyrelsen, PTS, beslutar om pengar till dessa
åtgärder.

Datum: 12 april
Var: Smarta Samhället-utställningen Galleria Boulevard,
Östra Boulevarden, Kristianstad
Tid: kl. 10.00 - 12.00 (inkl fika)
Anmälan: E-posta deltagande till Catharina Hellström Engström, catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se eller
ring på 010-224 13 72.
Ange vid anmälan eventuellt behov av teckentolk samt behov
av specialkost. Utställningen Smarta samhället finns på andra
våningen rakt ovanför Coop och Systembolaget. Där finns
rulltrappor men även hiss vid parkeringshusingången.
Om ni får problem att hitta så ringer ni till Catharina som då
hjälper er tillrätta.

Årligen samlas länens rapportering i en skrift
som ni hittar på vår webbplats:
www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjänster

•
•
•

Sköta betalningsförmedling,
att betala och ta betalt
Ta ut kontanter
Sätta in dagskassor på bankkonto för
näringsidkare och ideella föreningar

Sista anmälningsdag 8 april

