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Sammanfattning 

Det senaste decenniet har den svenska betaltjänstmarknaden förändrats 

kraftigt. Kontanter används allt mindre och digitala betaltjänster ökar. 

Under året har covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av 

kontantomsättningen i samhället. Vi bedömer att pandemin har gjort att det 

blivit svårare att betala med kontanter jämfört med tidigare år. 

Övergången till digitala tjänster genomsyrar samhället i stort och kräver 

digital kunskap. Detta gäller inte minst betaltjänster som har digitaliserats i 

stor utsträckning. För många människor förenklar och förbättrar denna 

utveckling vardagen. Liksom tidigare år bedömer därför en majoritet av 

länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för 

privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. 

Samtidigt lyfter många av de organisationer och privatpersoner som 

länsstyrelserna har kontakt med, att det blir allt svårare att vara delaktig i 

samhället för de individer som inte är digitala. Det påverkar resandet med 

kollektivtrafik, inköp av varor och tjänster som kräver digitala betalningar 

och myndighetskontakter. Tillgången till betaltjänster varierar med 

användaren. Vi kan se att svårigheter att utföra grundläggande betaltjänster 

i högre utsträckning finns bland äldre, hos personer med 

funktionsnedsättning, asylsökande och nyanlända. I dessa grupper är 

kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Den 

digitala delaktigheten är även lägre jämfört med andra grupper. 

Majoriteten av länsstyrelserna bedömer att situationen för äldre har 

försämrats under året. Detta uppges framförallt bero på pandemin och att 

möjligheten att betala med kontanter har försämrats. Samtidigt verkar den 

digitala delaktigheten ha fått en skjuts framåt under året. Exempelvis har 

vissa kommuner köpt in surfplattor till äldreboenden för att boende ska 

kunna kommunicera med sina anhöriga utan fysisk kontakt. Det har i sin tur 

medfört att en del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken har blivit 

motiverade till det. 

Liksom tidigare år bedömer länsstyrelserna att dagskassehantering är ett 

område som brister i tillgång, både för föreningar och företag. På grund av 

covid-19 har dock många företag och föreningar hanterat mindre kontanter 

och därmed inte haft behov att lämna dagskassor i samma utsträckning som 

tidigare. 

För att betaltjänstsituationen ska vara tillfredsställande för så många som 

möjligt krävs fortfarande både en fungerande kontantinfrastruktur och 

tillgängliga digitala lösningar. I dagsläget har länsstyrelserna beslutat om 

statligt stöd till 50 betaltjänstombud i hela landet. Arbetet med att inrätta 

ombud på orter där behov finns pågår kontinuerligt. Flera länsstyrelser 

bedriver även regionala informations- och utbildningsinsatser för att öka 
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kunskapen om hur man använder digitala betaltjänster. Med anledning av 

pandemin har dock många aktiviteter fått ställas in eller planeras om. I de 

fall det varit möjligt har utbildningar genomförts digitalt. Andra exempel på 

lösningar är informationsbroschyrer och utbildningsfilmer. 

Arbetet med digital delaktighet är en central samhällsfråga som är bredare 

än länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag. Det pågår viktiga satsningar runt 

om i landet för att öka den digitala kompetensen men vi ser att 

utbildningsbehovet fortsatt är stort. Vi bedömer därför att det är nödvändigt 

med en satsning på folkbildning för att höja den generella digitala 

kompetensen. Särskilt fokus bör läggas på grupperna äldre, personer med 

funktionsnedsättning samt asylsökande och nyanlända. 

Slutligen vill vi understryka att tillgången till betaltjänster är angelägen 

både i ett vardagsperspektiv och i ett krisperspektiv. Arbetet med hur 

betalningar hanteras i en krissituation är viktigt för att säkerställa att 

alternativ finns redo och kan användas när så krävs. 
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Bakgrund 

Riksdagen beslutade 2007  att  lagen om  grundläggande kassaservice skulle 

avskaffas.  Därmed avvecklades  Svensk  kassaservice som  utförde kassa-, 

bank- och  plusgirotjänster.  Bakgrunden till  beslutet var att nya  lösningar 

hade vuxit  fram på betaltjänstmarknaden.  Detta minskade behovet  av  

manuella tjänster  för förmedling  av  betalningar och  kontanthantering1.  Det 

av  riksdagen  beslutade politiska  målet  är  att  alla i samhället  ska ha  tillgång  

till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.  Med  grundläggande 

betaltjänster  avses  tjänster  för att:  

•  sköta betalningsförmedling,  exempelvis  betala räkningar  

•  ta ut  kontanter 

•  sätta  in dagskassor  på  bankkonto  för  företag  och föreningar  

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande 

betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Vi ska särskilt titta på hur 

tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med 

funktionsnedsättning. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen 

för företag och föreningar. Från och med 2013 har länsstyrelserna möjlighet 

att, när det behövs, ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser. 

Resultatet av  bevakningen och stöd- och  utvecklingsinsatserna  ska  redovisas  

årligen i  en rapport  till  regeringen. Länsstyrelsen i Dalarnas  län an svarar för  

rapporteringen.  I  uppdraget ingår  även att  arbeta stödjande och 

samordnande  gentemot  övriga län sstyrelser i  syfte att  kvalitetssäkra  och 

effektivisera  genomförandet.  Genom  denna  rapport  redovisar  länsstyrelserna  

utvecklingen  av  tillgången till  grundläggande  betaltjänster  20202.  

1  Betänkande 2006/07:TU16, proposition 2006/07:55.  
2  Regleringsbrev för budgetåret 2020  avseende länsstyrelserna. Förordningen  

(2017:869) om bevakning  av grundläggande betaltjänster.  
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Kontanthantering och betaltjänster i Sverige 

Under året har covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av 

kontantomsättningen i samhället. Länsstyrelserna bedömer att detta är en 

kombination av ett antal faktorer. Under pandemin har vi till exempel sett 

att butiker, banker och restauranger inte har tagit emot kontanter med 

hänvisning till covid-19. Vidare har inställda föreningsevenemang, fysisk 

distansering för personer i riskgrupper och att många människor har 

undvikit att handla i butiker bedömts påverka kontantomsättningen. Det 

finns även en viss rädsla hos konsumenter för smittspridning. 

Riksbankens  undersökning  ”Så  betalar svenskarna  2020”  visar att vi  allt 

oftare  betalar med  kort  eller Swish  i stället för  kontanter.  En utveckling s om 

har förstärkts  under coronapandemin.3  Statistik f rån  Bankomat  och  ICA-

banken visar  att  antal  uttagstransaktioner  minskat under året.  Enligt 

Bankomat  har  kontantuttagen under första  halvåret 2020  minskat  med 18  

procent jämfört med  första halvåret  2019.  ICA  Banken uppger  att  antalet 

uttagstransaktioner  i ICA:s  uttagsautomater  är omkring  20–25  procent lägre  

än f öregående  år,  beroende på  månad. Ä ven antal transaktioner  av  uttag  i 

kassan h os  ICA  har  gått ned  med omkring  25  procent4.  

Den minskade kontantomsättningen under året har även påverkat 

värdetransportverksamheten, då efterfrågan av transporttjänster och 

uppräkning har minskat. Värdetransportbolaget Loomis uppger att de ser en 

nedgång i kontantomsättningen över hela landet på grund av covid-19. 

Gränshandeln och större nöjesfält har tappat särskilt mycket. Omsättning 

från banker har minskat mest, följt av småkunder samt statlig och 

kommunal verksamhet. 

I september meddelade Handelsbanken att de planerar att stänga kontor och 

gå från 380 kontor till omkring 200 i slutet av 2021. Hur detta kommer att 

påverka tillgången till betaltjänster återstår att se när det står klart vilka 

kontor som stängs. Flera länsstyrelser befarar dock att det kommer att få 

konsekvenser om kontor läggs ned, eftersom Handelsbanken är en av få 

banker som tillhandahåller både kontanterhantering och personlig service. 

Dagligvarubutikerna fortsätter att vara viktiga nav för boende och företag på 

landsbygden. Butikernas roll för människor har möjligen blivit ännu 

viktigare under pandemin. Flera har erbjudit hjälp med att handla och även 

hitta betallösningar för människor i riskgrupp som isolerat sig hemma. 

3  https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-betalar-svenskarna/sa-

betalar-svenskarna-2020/  
4  Uttag i kassan avser kontantuttag upp till 2000 kronor som kunder i ICA-banken, 

Swedbank,  Handelsbanken och Länsförsäkringar Bank kan göra i ICA-butiker.  
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Sammantaget bedömer länsstyrelserna att pandemin har gjort att det blivit 

svårare att betala med kontanter jämfört med tidigare år. Vi vill betona att 

det för många individer är viktigt att, såväl offentliga som privata aktörer, 

erbjuder möjligheten att betala med kontanter. 

Det är i första hand marknadsaktörer som ska tillgodose tillgången till 

grundläggande betaltjänster i Sverige. Men under det senaste decenniet har 

den svenska betaltjänstmarknaden förändrats kraftigt. I takt med att banker 

och andra betaltjänstaktörer minskat sitt utbud av kontanttjänster och 

betalningsförmedling har tillgången till grundläggande betaltjänster 

minskat. Även antalet aktörer på marknaden har reducerats. Kontantkedjan 

i dag är beroende av ett fåtal privata aktörer vilket kan göra den sårbar. 

Länsstyrelserna bedömer att enskilda aktörers beslut kan få kännbara 

konsekvenser vad gäller tillgången till betaltjänster och även påverka 

prisbilden. 

De statliga  stödinsatserna  är beroende av  att  det finns  en fungerande 

kontantinfrastruktur  i Sverige.  Mot denna bakgrund har  länsstyrelserna i  

tidigare  rapporter  bedömt  att  den  strukturella förändring  som  pågår  inte 

längre kan v ägas  upp  med punktinsatser  i  form  av  ombudslösningar med  

statligt stöd. A ndra  åtgärder  är  nödvändiga  för  att  Sverige  ska  kunna  behålla 

en rikstäckande  kontantinfrastruktur.  De senaste  åren  har en utredning- och  

lagstiftningsprocess  pågått för att  säkra  tillgången till  kontanttjänster.  De  

nya lagstiftningskraven,  som  träder  i kraft  vid  årsskiftet, inn ebär  att  banker  

och andra kreditinstitut5  ska säkra tillgången till uttagsmöjligheter  och  

platser för  dagskasseinsättning  över  hela  landet. Sy ftet är att  behålla 

    

       

        

         

   

      

      

       

     

 

     

           

    

    

  

 

 

  Foto: Josefine Eklund 

5 Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder 

kronor. 
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möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har 

svårt att använda andra betalningssätt. Post-och telestyrelsen (PTS) ska 

enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att 

erbjuda kontanttjänsterna. Det återstår att se hur denna nya lagstiftning 

påverkar tillgången till kontanttjänster under åren framöver. 

Länsstyrelsernas bedömning av tillgången till grundläggande 
betaltjänster  
Pandemin har lett till förändringar under året, både vad gäller betalningssätt 

och möjlighet till personlig service. Exempelvis har vissa banker anpassat 

sina öppettider och hur man tar emot besökare för att minska risken för 

smittspridning. Det kan innebära att de som tidigare fått hjälp på 

bankkontor har fått hjälp på andra tider eller digitalt i de fall det har varit 

möjligt. 

Vid sidan av detta har även den generella minskningen av antal 

serviceställen där det är möjligt att utföra grundläggande betaltjänster 

fortsatt. Samtliga länsstyrelser bedömer att det finns geografiska områden 

eller orter i länen med bristande tillgång till grundläggande betaltjänster. 

Fem länsstyrelser bedömer att det är fler områden än tidigare år som har 

problem. 

Privatpersoners tillgång till betaltjänster  
Liksom tidigare år  bedömer  en majoritet  av  länsstyrelserna,  18  av  21,  att 

tillgången till grundläggande betaltjänster  för privatpersoner i allmänhet är  

tillfredsställande.6  Detta  motiveras  i  huvudsak  av att  många idag  kan o ch vill 

använda digitala betaltjänster.   

Tillgången till  betaltjänster  varierar  dock  med  användaren.  Svårigheter att 

utföra  grundläggande  betaltjänster  finns  i högre utsträckning  bland  äldre,  

utrikesfödda  och hos  personer med  vissa  funktionsnedsättningar.  Detta är 

inte homogena  grupper  sett  till hur  de  utför  sina betaltjänster,  men  vi kan  se 

att kontantanvändningen är  högre och behovet  av  personlig  service  större 

jämfört med  andra  grupper.  15  av  21  länsstyrelser  bedömer  att  situationen  

varken  är tillfredsställande för  gruppen  äldre  eller för  personer med  

funktionsnedsättning.7  Dessa  bedömningar grundas på att  antal  platser för 

kontantuttag  och betalningsförmedling  generellt har  minskat  och  att  

möjligheten  till  personlig s ervice har försämrats.  Även den  ökade  

digitaliseringen  kan  utgöra ett  problem.8   

6 Motsvarande siffra i fjol var 17 av 21 länsstyrelser som bedömde att tillgången för 

privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. 
7 Motsvarande siffror i fjol var 15 av 21 länsstyrelser som bedömde att tillgången inte 

var tillfredsställande för gruppen äldre och 16 av 21 som bedömde att tillgången inte 

var tillfredsställande för personer med funktionsnedsättning. 
8 Läs mer om digital delaktighet i avsnittet ”Digitala betaltjänster”. 
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Majoriteten av 

länsstyrelserna 

bedömer även att 

situationen för äldre 

har försämrats under 

året. Detta uppges 

framförallt bero på 

pandemin och att 

möjligheten att betala 

med kontanter har 

försämrats. Många 

äldre som är i 

riskgruppen har fått 

hjälp av anhöriga, 

volontärer eller 

hemtjänsten för att handla. I de fall äldre handlat i exempelvis 

matvarubutiker upplevs svårigheter att kommunicera genom de plexiglas 

som satts upp i kassorna. Kontaktlösa betalningar med betalkort och den 

höjda beloppsgränsen gör transaktioner generellt sett snabbare, men minskar 

det sociala samspelet. Utsattheten i att inte kunna be om hjälp som i vanliga 

fall blir påtaglig på många sätt. 

De utmaningar som personer med funktionsnedsättning ställs inför när det 

gäller grundläggande betaltjänster varierar. Personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar kan ha problem att hantera betalkort, då kontanter 

ger en bättre förståelse för pengar. För personer med nedsatt syn kan det 

handla om svårigheter att se och känna på uttagsautomaternas knappar och 

skärm. Liksom tidigare år återstår arbete för att anpassa den fysiska miljön 

till personer med funktionsnedsättning. Det kan fortfarande vara svårt för en 

rullstolsburen person att nå upp till en uttagsautomat, även om situationen 

har förbättrats då det finns automater som är anpassade i nivå. Även 

butikernas betalterminaler kan upplevas som otillgängliga vad gäller 

utformning eller placering. 

I  avsnitten  nedan tittar  vi närmare  på  statistik  över tillgängligheten  till 

grundläggande betaltjänster.  Vi  vill  understryka att  länsstyrelsernas  

sammanställning av   statistik  i denna  rapport  inte kan an vändas  för  att 

bedöma  tillgängligheten till  kontanttjänster i  enlighet med  den  nya 

lagstiftningen.  Den statistik  som länsstyrelserna har tagit fram ur Pipos  

Serviceanalys  och som  redovisas  i  avsnittet nedan inklu derar till exempel 

inte uttag  av  kontanter  i kassan  i  ICA-butiker9.  Det  är  PTS som  ansvarar för 

att övervaka  att  bankerna upp fyller  kraven om att erbjuda kontanttjänster.  

9 ICA-butiker erbjuder insättning och uttag av kontanter för kunder i ICA-banken. 

Kunder i Swedbank, Handelsbanken, och Länsförsäkringar Bank kan också göra 

kontantuttag i samtliga ICA-butiker upp till 2 000 kronor. 
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Kontantuttag  
Tittar vi  på  statistiken  för kontantuttag s er vi  att det  idag  finns  2  952 ställen  

för kontantuttag.10  Jämfört  med  förra  året  har  antalet  ställen där  det  är  

möjligt att  ta ut kontanter  minskat med  omkring  250 och  jämfört med  2011  

har det skett  en minskning  med  drygt 2  200 ställen. 32 tätorter11  i Sverige 

har längre  än 25   kilometer  till  närmaste  kontantuttagsmöjlighet  vilket är  en 

ökning  med  två  tätorter  sedan förra  året. L iksom tidigare  har  de  sex  orter  

som  har  längst  till kontantuttag  45  kilometer  eller längre.  Alla ligger i  

Norrbottens  län.  Allra längst har Kangos  i Pajala kommun  där man har 66  

kilometer till närmaste  kontantuttag.  

Diagram 1 visar antal ställen för kontantuttag i Sverige, en jämförelse över tid mellan 
åren 2011–2020. Statistiken är hämtad ur Pipos Serviceanalys, Tillväxtverket. 

Under hösten har Bankomat aviserat att man sätter upp nya 

kontantautomater på 22 orter i Sverige. Tolv av dessa är nyetableringar på 

orter som idag saknar kontantautomat. Fem av nyetableringarna kommer att 

placeras i Jämtlands län. Övriga planeras till Norrbottens, Värmlands, 

Västerbottens och Västernorrlands län. På resterande tio orter byts de gamla 

uttagsautomaterna ut mot nya som också har insättningsfunktion. Bankomat 

framhåller att satsningen görs inför att den nya lagstiftningen träder i kraft 

vid årsskiftet. 

Utöver att ta ut kontanter över disk eller via uttagsautomater finns även 

möjligheten att ta ut kontanter i dagligvarubutiker i samband med köp. 

10 Uttagsmöjligheter hos ICA-butiker inkluderas inte i den statistik som 

länsstyrelserna har tagit fram ut Pipos Serviceanalys. 
11 Länsstyrelserna har utgått från Statistiska centralbyråns (SCB) definition av 

tätort. Enligt SCB:s definition har en tätort en sammanhängande bebyggelse med 

minst 200 invånare. 
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Denna kontantuttagsmöjlighet gäller endast i mån av kontanter i kassan och 

inkluderas inte i den statistik som redovisas ovan. 

Betalningsförmedling  
Under  2020  har möjligheten att  betala  räkningar med personlig  service 

fortsatt  att minska.12  Det  finns  idag 1   223 ställen  för  betalningsförmedling  

runt om i  landet.  Sedan  förra året  har  det  skett  en minskning  med  drygt 90  

ställen.  Jämfört  med 2011  har antalet  ställen  där det är möjligt att  betala  

räkningar  mer än  halverats.  Minskningen  är  procentuellt sett relativt  jämt 

spridd  mellan län en.  112 tätorter  i  Sverige  har  längre än 25   kilometer till 

närmaste betalningsförmedling.   

Diagram  2  visar antal  ställen  för betalningsförmedling  i  Sverige,  en  jämförelse  över tid  

mellan  åren  2011–2020.  Statistiken  är hämtad ur Pipos Serviceanalys,  Tillväxtverket.   
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Eftersom allt färre ställen erbjuder möjlighet att betala räkningar med 

personlig service blir situationen sårbar för de som av olika anledningar inte 

vill eller kan använda digitala betaltjänster. I likhet med tidigare år är det 

också många som får hjälp av närstående, mer om detta längre fram i 

rapporten. Men för en del personer finns inga närstående som kan hjälpa till. 

De kan då välja att utföra sina betaltjänster över disk, vilket blir kostsamt. 

12 Betalningsförmedling definieras i Pipos som permanenta inrättningar för 

betalningsförmedling såsom institut eller filialers kontor, i vilka konsumenter kan 

betala räkningar.   
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”Det blir ju fullständigt fel om de som är äldst och klarar sig sämst ska få 

de dyraste kostnaderna för att kunna sköta sin ekonomi. Ofta har de 

också de lägsta pensionerna.” 

Företrädare för en pensionärsorganisation i Södermanlands län 

Många är beroende av att bankerna fortsätter tillhandahålla girobetalning. 

Det visar till exempel en undersökning som Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

genomförde under en husbilsturné i länet. Av de äldre som länsstyrelsen 

pratade med uppgav 40 procent att de betalade sina räkningar via 

girobetalning. Vi vill understryka vikten att dessa tjänster finns kvar och 

inte blir för kostsamma för den enskilda användaren. 

Länsstyrelserna har identifierat asylsökande och nyanlända som sårbara 

grupper vad gäller möjligheten att betala räkningar. Som vi rapporterat om 

tidigare, har inte alla tillgång till bankkonto eller internetbank. Personen blir 

då beroende av kassatjänster över disk för att på egen hand kunna betala 

räkningar. Detta är både kostsamt och kan vara svårt, när tillgången till 

tjänsterna minskar. Många tar istället hjälp av släkt och vänner. Vi har även 

tagit emot signaler om att privatpersoner mot ersättning betalar andras 

räkningar. 

Situationen för företag och föreningar  
Länsstyrelserna bedömer att dagskassehantering  är ett  område  som brister  i  

tillgång,  både för  föreningar och  företag  i  glest befolkade  områden.  

Statistiken visar  att  det  i dagsläget  finns  970  ställen  som  erbjuder 

dagskasseinsättning  i landet.  Jämfört med  201613  har det  skett en halvering  

av  antalet  ställen  där  det är  möjligt att  lämna  in dagskassor.  Det finns  idag  

93  tätorter  som  har  längre än 25   kilometer  till närmaste  

dagskasseinsättning.  De 17  tätorter  som har  mer än  40  kilometer till 

närmaste dagskasseinsättning  finns  i Dalarnas,  Gävleborgs,  Jämtlands,  

Norrbottens,  Västerbottens och Västernorrlands  län.  Allra längst  har 

Gäddede  i Jämtlands  län  med 130  kilometer  till  närmaste  

dagskasseinsättning.  

  

13 Denna statistik finns endast tillgänglig från 2016 i Pipos. 
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Diagram 3 visar antal ställen för dagskasseinsättning i Sverige, en jämförelse över tid 
mellan åren 2011–2020. Statistiken är hämtad ur Pipos Serviceanalys, Tillväxtverket. 
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Något färre  länsstyrelser än  i fjol,  12  av  21,  bedömer  i  år  att  situationen för 

såväl föreningar  som  företag  i  glest befolkade  områden  inte  är  

tillfredsställande14. På  grund av  covid-19  har  många föreningar inte kunnat 

genomföra sin ordinarie  verksamhet  med till exempel  aktiviteter  och  

försäljning.  Det innebär  att  man  hanterat mindre kontanter och  därmed inte 

haft behov  att lämna dagskassor i  samma  utsträckning  som tidigare.   

Tillgängligheten till den 

kontanthanterande infrastrukturen 

är viktig, inte minst för 

besöksnäringen. Dock bedöms den 

låga andelen utländska turister i år 

ha minskat företagens kontantinflöde 

och därmed även minskat behovet av 

dagskasseinsättning. Normalt sett 

har dock Sverige många utländska 

besökare, som gärna betalar med 

kontanter. Att som företag kunna 

upprätthålla en bra servicenivå 

gentemot sina kunder genom att ta 

emot kontanter kan innebära 

praktiska problem. Till exempel vad 

gäller förvaring av kontanter, långa 

avstånd till insättning samt tillgång 

14 Motsvarande siffror i fjol var 14 av 21 länsstyrelser som bedömde att tillgången 

inte var tillfredsställande för företag i glest befolkade områden och 13 av 21 som 

bedömde att tillgången inte var tillfredsställande för föreningar. 
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till växelkassa och olika valutor. Länsstyrelsen i Norrbotten beskriver att de 

företagare i länet som anser att tillgången till betaltjänster inte är 

tillfredsställande, motiverar detta med att utländska turister vanligtvis 

betalar med kontanter. Detta gör att företagarna upplever svårigheter med 

dagskasseinsättning eftersom många banker inte längre hanterar kontanter. 

Två företag beskriver exempelvis att de har 20 mil till närmsta bank som tar 

emot dagskassor. 

” Problemet är mynthanteringen, ingen som tar emot dem. Förra 

hösten hade jag fem tusen i mynt och ingenstans att göra av dem. 

Fick till svar på banken att »du får handla upp dem«.” 

Företagare i Uppsala län 

I fjol lyfte vi i rapporten att den minskade kontanthanteringen var påtaglig i 

Västerbottens län särskilt vad gäller insättning av dagskassor. Detta gäller 

fortsatt i år. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att en nedlagd 

servicebox i någon av inlandets centralorter medför direkta konsekvenser på 

tillgänglighet och service. Som en direkt följd av avvecklade serviceboxar har 

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutat om stöd till tre ombud som 

tillhandahåller insättning av dagskassor. Dessa ligger i centralorterna 

Bjurholm, Vilhelmina och Vännäs. 

Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att den generellt största 

betaltjänstproblematiken i länet finns i Stockholms skärgård, som är länets 

mest utsatta glesbygd. För boende och verksamma är restiden lång, ofta med 

flera byten, till närmaste bank som har kontanthantering. Företag och 

föreningar är extra utsatta, sett till deras möjlighet att sätta in dagskassor. 

Länsstyrelsen har därför de senaste åren genomfört en upphandling av 

värdetransporter. Leverantören har under sommarsäsongen hämtat upp 

dagskassor och lämnat växelkassor på totalt tio öar, där Länsstyrelsen har 

lokaliserat de största behoven. Det är färre företagare än föregående år som 

valt att nyttja tjänsten till följd av minskade kontantmängder. Uppföljningen 

visar att leverantören hämtat cirka 40 procent mindre kontanter jämfört med 

föregående år. Dock är det höga summor som företagarna lämnat in. Om inte 

upphandlingen genomförts skulle de själva transporterat kontanterna långa 

sträckor till närmaste servicebox. 
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Digitala betaltjänster 

Övergången till digitala tjänster genomsyrar samhället i stort. Allt fler 

tjänster, både offentliga och privata, kräver digital kunskap. Detta gäller inte 

minst betaltjänster som har digitaliserats i stor utsträckning. För många 

människor förenklar och förbättrar denna utveckling tillgången till olika 

tjänster. Samtidigt lyfter många av de organisationer och privatpersoner som 

länsstyrelserna pratar med, att det blir allt svårare att vara delaktig i 

samhället för de individer som av olika anledningar inte använder digitala 

lösningar. Det påverkar resandet med kollektivtrafik, inköp av varor och 

tjänster som kräver digitala betalningar. De flesta myndighetskontakter 

kräver e-legitimation. Det behövs fler tillgänglighetsanpassade lösningar, 

dialog med betaltjänstaktörer samt information och utbildning för att 

tillgängligheten till betaltjänster ska anses tillfredställande för alla i 

samhället. 

Länsstyrelsens  bevakning  visar  att  det finns  faktorer som kan  påverka  

möjligheten  att  vara  digitalt  delaktig.  Till  exempel kan b egränsade 

ekonomiska  resurser,  otillräcklig  kunskap,  en upplevd  otrygghet  eller teknik  

som  inte  är  tillgänglighetsanpassad,  vara  hinder för att  inte  använda  digitala 

betaltjänster.  Bristande  mobiltäckning  kan  också påverka  möjligheten  att 

använda digitala betaltjänster.  Forskning15  visar  att en  person  som  idag  

använder  digital  teknik  ändå i framtiden  kan h amna  i  ett digitalt  

utanförskap.  Detta  kan  till exempel  bero på minskat socialt nätverk,  sämre  

ekonomi eller  funktionsnedsättning  till följd  av  stigande  ålder.   

Enligt Internetstiftelsens delrapport om digitalt utanförskap16  är det  de  

äldsta  i  samhället  och  personer med  funktionsnedsättning  som  lever  i  störst 

digitalt  utanförskap. C oronapandemin  som bland annat  innebär  fysisk  

distansering  och  begränsning i   resandet, ha r ytterligare  försvårat för  dessa  

grupper  och  visar sårbarheten för  de  som  inte  är digitalt  delaktiga.    

Den digitala delaktigheten hos utsatta grupper  
I länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster tittar vi särskilt 

på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med 

funktionsnedsättningar. Vi ser att svårigheter med att utföra grundläggande 

betaltjänster finns i högre utsträckning i dessa grupper samt hos grupperna 

asylsökande och nyanlända. 

15 Projekt Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy leds 

av Tobias Olsson vid Lunds universitet tillsammans med Ulli Samuelsson, 

Jönköpings universitet och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet 

finansieras av Forte. 
16 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/ 
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Bland äldre personer  kan v i se att  det  

främst  är  de  allra  äldsta som har 

svårighet  med, och   ibland en  ovilja  

och ointresse  mot, at t använda digital 

teknik.  Länsstyrelserna  ser också en 

osäkerhet  kring  att  hantera mobila  

enheter,  såsom  smarta  telefoner och 

läsplattor. I  Internetstiftelsens  

delrapport  om digitalt  utanförskap 

framgår  att av  de som är 76  år eller  

äldre  behöver  6 av  10  hjälp med  att  

skaffa  ett Mobilt  BankID  vilket  är  en 

förutsättning  för att  kunna ta del  av  

digitala betaltjänster.  

Den digitala  delaktigheten har  dock  

fått  en skjuts  framåt i  och med 

rekommendationer om  fysisk  

distansering  under pandemin.  Som  
Foto: Josefine  Eklund  

exempel  kan  nämnas  att den  största  

andelen nya  användare  av  Swish är i  åldern  66+. Vissa kommuner  har  också  

köpt in  surfplattor till äldreboenden för  att  boende ska  kunna kommunicera 

med  sina  anhöriga  utan  fysisk  kontakt.  Det har  i sin tur  medfört  att  en  del  av  

de som  hittills  inte  lärt  sig  den nya tekniken  nu  har blivit motiverade  till att  

göra det.  De som  av  olika anledningar  inte har  möjlighet  att  använda den 

digitala tekniken  har  däremot  upplevt  att  situationen  försvårats  av  

pandemin,  eftersom  social distansering  och  isolering  inneburit  att  de  har haft 

svårt  att  uträtta  ärenden.  

”  Användningen av  kontanter  har  generellt minskat hos  oss  men den 

digitala utvecklingen måste  ha g ått framåt minst 5  år  under Corona,  

alltså  många  fler är  digitala och de som  tidigare inte  varit  det på 

grund av  att  de  inte  velat har  blivit  tvingade.”  

 Person  på Funktionsrätt Jönköping    

  

    

     

     

     

       

   

     

      

     

Personer med funktionsnedsättning är en grupp där förutsättningarna för att 

vara digital varierar stort beroende på vilken funktionsnedsättning det 

gäller. Det finns självklart också individuella skillnader. För vissa personer 

med funktionsnedsättning ser vi att den nya tekniken lett till förbättrade 

möjligheter att utföra betaltjänster. Till exempel lyfter Länsstyrelsen i 

Örebro län, att de under sina utbildningstillfällen med personer med 

synskada, har uppmärksammat att de som känner sig trygga med den 

digitala tekniken föredrar den och tycker att det fungerar bättre än 
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kontanter.  För  andra har övergången till  digitala  tjänster  försvårat 

situationen.  Länsstyrelsen i  Skåne  rapporterar  till  exempel  om  att  det vid 

försäljning a llt oftare används  betalterminaler  med pekskärm  vilka är  

omöjliga att  använda om man är  gravt  synskadad.  Flera  länsstyrelser  

rapporterar att  problematiken  verkar  vara störst bland personer med  

intellektuella  funktionsnedsättningar.  Detta bekräftas  av  Begripsams  studie  

som  undersökt  hur  personer med  funktionsnedsättning  använder internet17. 

Begripsam framhåller  att  diagnoser,  funktionsnedsättningar  och  svårigheter 

som  kan  relateras  till  språk  och  intellektuell  förmåga är  de  som skapar de  

största  svårigheterna  och det största  digitala utanförskapet.   

Begripsams s tudie  visar även  att  blinda  och  dövblinda ofta rapporterar  stora  

svårigheter.  Det tyder  enligt Begripsam  på  att det  också  kan  finnas  problem 

med  tekniska  konstruktioner,  eftersom  de två  grupperna använder 

hjälpmedel som  är  beroende av  korrekta  tekniska konstruktioner.   

”Eftersom jag har problem med armarna och inte kan använda dem 

och de har infört QR-kod som ska fotograferas med mobilen så kommer 

jag inte in på internetbanken mm nåt mer. Det är flera inloggningar 

som blivit så. Har varit i kontakt med banken (Swedbank) och de kan 

inte göra nåt åt det. Jag styr datorn med fötterna.” 

Svarande i Länsstyrelsen i Norrbottens läns enkätundersökning 

Några av de slutsatser som Begripsam lyfter fram i studien är att det finns 

en betydande digital klyfta mellan personer med funktionsnedsättning och 

personer utan funktionsnedsättning. Klyftan etableras i unga år och verkar 

bestå livet ut. Många behöver hjälp av någon annan för att utföra vissa 

moment och ofta tycks behovet av hjälp vara kopplat till specifika situationer, 

som att identifiera sig eller att betala räkningar, e-handla och liknande. 

Vidare bedöms det vara ett stort problem att inte kunna identifiera sig 

digitalt, för att till exempel utföra bankärenden. En tredjedel av personerna 

med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt. 

Såväl länsstyrelsernas bevakning som studiens resultat visar att det finns 

stora utmaningar att hantera för att möjliggöra för en digital delaktighet på 

lika villkor för personer med funktionsnedsättning. 

Som vi har beskrivit i tidigare bevakningsrapporter är digitala betaltjänster 

en utmaning även för asylsökande och nyanlända. I år lyfter exempelvis 

Länsstyrelsen i Västmanlands län hur kommuner och frivilligorganisationer 

rapporterar om att asylsökande och nyanlända har stora problem med att 

17 https://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2020/06/SMFOI_rapport_200616.pdf 
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hantera digitala tjänster. De anger att språket är svårt då nyanlända ännu 

inte hunnit gå klart svenska för invandrare (sfi). Även brist på erfarenhet av 

digitala tjänster från sina hemländer kan utgöra problem. Ansvariga för 

samhällsorientering samt stödundervisning för nyanlända menar att även om 

de har ett avsnitt i undervisningen om hur man betalar räkningar så behövs 

det även personer i de nyanländas vardag som kan hjälpa till första 

gångerna. Coronapandemin och den efterföljande bristen på 

samhällsorientering har varit ett bekymmer för nyanlända som ännu inte har 

hunnit gå kursen. 

”Helt plötsligt hör de av sig och vill betala två räkningar, de inser 

inte själva att det är en räkning och en påminnelse. Samt att 

räkningen är dagar från att gå till kronofogden. Det hände inte före 

Coronauppehållet.” 

Svarande vid en integrationsenhet i Västmanlands län 

Länsstyrelsen  i  Uppsala län be dömer att  tillgången till  betaltjänster för 

asylsökande  och  nyanlända har  försämrats  under året.  När  nyanlända  vill 

öppna  bankkonto  kan  banker  kräva tolk  för att  individen ska  kunna be svara 

obligatoriska  frågor.  Vissa  tolkförmedlingar  har med hänvisning  till  covid-19 

valt att  inte erbjuda platstolkning,  vilket  ytterligare försvårat för  

målgruppen att öppna  bankkonto  och  skaffa BankID.   

Flera länsstyrelser  rapporterar om  att  de  svårigheter med  betaltjänster som  

nyanlända kan  möta  under  etableringsfasen,  även finns  kvar  på  längre sikt.  

Vi ser  till exempel  att detta kan  bero  på  bristande kunskaper i  svenska, att 

det  inte  finns  lämplig  information  eller  att personen  är  ovan v id  att använda 

digitala lösningar.   

Behov av utbildning för att öka den digitala delaktigheten  
Det finns många personer som är i behov av mer information om hur de ska 

komma igång med, använda och hantera nya digitala betaltjänster, allt från 

internetbanker till andra innovativa betallösningar. Flera länsstyrelser gör 

insatser för att öka den digitala delaktigheten. Under 2020 har man på grund 

av pandemin tvingats ställa om fysiska informations- och utbildningstillfällen 

till alternativa insatser och aktiviteter. Dessa insatser beskrivs närmare 

längre fram i rapporten under rubriken Länsstyrelsernas utvecklingsinsatser. 

Länsstyrelsernas erfarenhet är att det finns ett stort behov av 

informationsmaterial, både direkt till målgrupperna, och till personer och 

aktörer som hjälper andra att utföra betaltjänster. Länsstyrelsernas 

arbetsgrupp för informationsinsatser har därför, tillsammans med PTS, 
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kartlagt tillgången till lättillgänglig o ch användbar information  om digitala 

betaltjänster.  Studien gjordes  av  Stelacon.  Målgrupper  för studien var  

personer  som har svårigheter med  betalningar  till  följd av  den  snabba  

digitaliseringen  –  däribland äldre,  personer  med funktionsnedsättning  och 

nyanlända.  Med  denna  kartläggning ha r länsstyrelserna  i  dialog  med övriga  

samverkansaktörer,  påbörjat arbetet med  att  identifiera  vilket 

informationsmaterial  och vilka  insatser som behövs  för att  öka 

tillgängligheten till  betaltjänster.  

Studien  visar att många besökare på bibliotek,  medborgarkontor och  olika 

utbildningsträffar  har  låg  digital  mognad  och  det behövs  information  som 

beskriver  hela  kedjan  för att komma igång me d digitala betaltjänster.  Det 

finns  ett behov  av  att informationen  inte  enbart  förklarar den specifika  

tjänsten  utan  förklarar  tjänstens  förutsättningar som  e-postkonto,  

Googlekonto  med mera  för att  till  exempel  kunna s kaffa en  betalapp.  Studien  

visar också  att  information som  idag  finns  om digitala betaltjänster,  

framförallt om  säkerhet,  integritet och avtalsvillkor,  oftast  är  skriven  på 

svenska.  Detta  förutsätter  att  läsaren redan  har kunskap  om  vissa digitala 

och legala  begrepp.  Här  finns  det  tydliga  behov  av  att  utveckla 

målgruppsanpassad information. Språken  dari, tigrinj a  och  arabiska  är de  

språk  som många nyanlända talar, men  även på våra nationella  

minoritetsspråk.  Dessutom  skulle  det underlätta att förenkla  det  befintliga  

språket  till mer  lättläst  svenska.  Vissa  delar av  informationen b ehövs  även i 

tryckt format  då många,  framförallt äldre,  lättare tar till sig  informationen  

på det sättet.  Både  banker  och  betaltjänstleverantörer  behöver  fortsätta 

arbeta med  att förbättra tillgängligheten  till sina tjän ster.  De  behöver  

säkerställa att  säkerhetsaspekter  om  tjänsterna tydligare  lyfts f ram,  är 

lättare  att  hitta och förstå samt  utformade  på  ett  tillgänglighetsanpassat 

sätt.  Studien visar att  det behövs  fortsatt arbete med att  förbättra  

tillgängligheten till  information  och  att tillgång till   filmer  och  demos  skulle 

underlätta förståelsen  och möjligheterna  för fler att börja använda  digitala 

betaltjänster.   

Biblioteken har en  viktig  roll  för  att öka  den  digitala kunskapen hos  

medborgarna  och minska den  digitala  klyftan  i  samhället. Många  människor 

vänder  sig  till biblioteken  för att  exempelvis  få  hjälp med användningen av  

digitala e-tjänster och digitala betaltjänster.  Biblioteken erbjuder  i  många 

fall även  möjligheten att låna  dator med  internetuppkoppling.  Det  stöd  

biblioteken ger varierar  från  kommun till kommun.  För att  främja digital 

kompetens  hos  allmänheten satsar  regeringen  på ett nationellt digitalt  

kompetenslyft för  bibliotekspersonal. Projektet  heter Digitalt  först  och  drivs  

av  Kungliga biblioteket tillsammans  med  de  regionala 

biblioteksverksamheterna och   kommunernas  folkbibliotek.18    

18 https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/digitalt-forst/om-

projektet.html 
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Att hjälpa närstående med digitala betaltjänster  
Vi har konstaterat  att  när  möjligheten  till  personlig  service minskar ökar 

hjälpbehovet  och  de  anhörigas ansvar.  För att kartlägga  hur belastningen ser  

ut hos  nära  anhöriga har en  undersökning i   enkätform tagits f ram  av  

länsstyrelsernas  arbetsgrupp  Digitala hjälpmedel. Und ersökningen  

genomfördes  tillsammans med  Anhörigas  Riksförbund under  sommaren 

2020.   

Enkätundersökningen  har totalt  202 respondenter varav  78  procent av de  

svarande  var kvinnor.  91  procent  av d e svarande är  över 46 år  och  flest 

svaranden  finns  i åldersgruppen 76–85  år.  Nästan hälften  av  de  svarande 

hjälper  sin  make/maka/partner  med  digitala  betaltjänster  och  enstaka  

hjälper exempelvis  syskon eller en  vän.   

Resultatet visar  att  den  enhet  som flest  hjälper  till med  är  dator,  tätt  följt av  

smart telefon.  Stöd för  användning  av  surfplatta är  betydligt lägre.  Den 

betaltjänst som  flest hjälper  till  med  är räkningsbetalning,  något  som 59 

procent uppger. Av  de svarande är  det 36  procent som  hjälper  till att  betala 

för varor  och  tjänster  på nätet  och  32  procent  som hjälper  till  att  ta  ut  

kontanter. Flera  personer svarar  att  de  även är  behjälpliga  i 

myndighetskontakter.  Enkäten visar  även att  23  procent  ger stöd för  att 

ladda ner/installera  en app såsom  BankID,  Swish med  mera vilket  kan  

jämföras  med  Internetstiftelsens  rapport  om  att nästan var  femte svensk  

behöver hjälp  att installera BankID.   

Vad gäller omfattning i tid 

så lägger 40 procent av de 

svarande upp till en timme 

per vecka för att bistå med 

hjälp enbart inom digitala 

betaltjänster. 28 procent 

lägger mellan en till tre 

timmar i veckan för dessa 

tjänster. Flera nämner att 

framtidsfullmakten har 

underlättat hanteringen av 

annans ekonomi. 

Att anhöriga gör stora 

insatser, både för individen 

och samhället, är tydligt. En 

fråga ställdes därför om huruvida digitala lösningar försvårar eller förenklar 

när hjälp ges för att genomföra betalningar. Merparten av de svarande anser 

att det förenklar. Samtidigt lyfts problem som att integriteten påverkas och 

att självständigheten för den närstående har minskat. Andra aspekter är att 

den anhöriga hjälper till på ett sätt som inte är lämpligt, exempelvis 

använder någon annans kod. Vissa upplever även en rädsla för att göra fel. 

Foto: Agneta Olsson 

    

    

    

    

    

  

  

   

   

  

  

 

  

   

  

    

     

       

        

     

        

          

 

22 • Länsstyrelserna • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 



    

     

     

     

    

     

         

  

 

 

 

  

Med anledning av den pågående pandemin fick respondenterna möjlighet att 

i fritext lämna ytterligare synpunkter om digitala betaltjänster och hur det 

har påverkat behovet av hjälp. De flesta upplever att situationen inte har 

påverkats. Ett fåtal påtalar svårigheterna med att betala räkningar när man 

inte längre kan ses fysiskt vilket har resulterat i påminnelseavgifter. Någon 

lyfter att Swish är bra för att betala andra som hjälper till att handla. 

Lagstiftning kring digitala betalningar och tillgänglighet  
I  likhet med  tidigare rapporter  vill vi  lyfta  behovet av  att  förbättra  tillgången 

till e-legitimation.  En statlig  utredning ha r föreslagit att  införa ett  statligt 

identitetskort  och en statlig  e-legitimation.  Bakgrunden  är  den  ökade  

digitaliseringen  som gör att det blir  allt  svårare att  klara  sig  i samhället utan  

tillgång  till  en  e-legitimation.  Det är därför viktigt att  alla  ges  möjlighet att 

skaffa  en säker  e-legitimation.  Utredningens  förslag  har varit ute på remiss,  

men regeringen har ännu  inte  presenterat  något förslag  till lagstiftning.  

Under  hösten har den nya lagen om tillgänglighet till digital  offentlig  service  

börjat gälla  för befintliga webbsidor.19  Lagen innehåller bestämmelser som 

innebär att  tjänster och  information som  en  offentlig a ktör tillhandahåller 

genom en  webbplats s ka vara tillgänglig.  Digital tillgänglighet  innebär att 

ingen ska hindras  från  att använda  digital service på grund  av  

funktionsnedsättning.  Förhoppningen  är  att  den nya lagen  ska förbättra 

tillgängligheten,  i  varje fall för  de  grupper  som använder  hjälpmedel och där  

den tekniska konstruktionen bli r bättre  om  man följer lagstiftad  standard.  

Förra året  antogs  det europeiska  tillgänglighetsdirektivet20.  Direktivet 

innebär att  en rad konsumentprodukter och tjänster  kommer  att  omfattas  av  

krav  på digital  tillgänglighet.  Det gäller exempelvis  persondatorer,  smarta 

telefoner,  betalterminaler i  handeln,  internetbanker,  uttagsautomater  och e-

handel.  Direktivet  ska  införas  i  svensk  lag  senast 2022  och  kraven kan  börja  

gälla tidigast  2026.  Regeringen tillsatte  i våras  en utredare  som  ska se  över  

om det  behövs  ändringar i svensk  lag.  Utredningen ska vara  färdig  i maj  

2021.  Förhoppningen  är  att  denna  nya lagstiftning  ska förbättra  

möjligheterna för  personer som  idag  har svårt  att utföra  grundläggande 

betaltjänster  på  grund  av  brister  i tillgängligheten.  Till exempel  för  personer 

med  synskada,  då kraven bland  annat  innebär  att självbetjäningsterminaler  

och läsplattor  även  ska  ha text -till-tal-teknik  och möjliggöra  användning av   

egna  hörlurar.   

19 Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 

september 2018. 
20 EU-direktiv (2019/882) om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 
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Digital infrastruktur  
Avgörande för tillgängligheten till digitala  

betaltjänster  är  att  tillräcklig  täckning o ch 

kapacitet  finns  över hela landet, äv en i  de  

mest glesbefolkade  delarna. De  flesta  

tjänster som  är  kopplade till  grund-

läggande betaltjänster kräver  i första  hand  

stabilitet  och  är  mindre  beroende av  

bandbredd. D e flesta  län uppger  att mobil- 

och fibertäckningen är  relativt bra,  men  

att det  samtidigt finns  områden som  

saknar tillfredsställande uppkoppling  och  

har bristande mobiltäckning.     

Målen för  den  svenska bredbands-

utbyggnaden är  högt ställda.  Marknaden 

har nått långt  men  för att nå  målen Foto: Mostphotos  

kommer  det även  fortsatt  att  krävas  bredbandsstöd.  Därför  har  regeringen 

gett  PTS  i uppdrag at t utlysa 650  miljoner  kronor i  stöd  med start 2020. 

Medlen  fördelas  på tre  år.  Hittills  under  året  har PTS utlyst  136  miljoner 

kronor i  bredbandsstöd  som  fördelas  till  fyra  regioner:  Blekinge,  Värmland,  

Västernorrland  och  Västra Götaland. S tödet riktas  till  glesbefolkade  områden  

där PTS  bedömer  att kommersiella aktörer  inte  kommer att  bygga ut 

bredband  under de närmaste tre åren.   

Regeringens  bredbandsstrategi innehåller  tydliga mål för  alla  medborgare 

och företag  i Sverige.  De viktigaste målen i strategin är  följande:  

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 

PTS bedömer  att  målet  inte kommer  att uppnås  för  2020  och prognostiserar  

att utfallet kommer att ligga runt 86–87  procent.  

Länsstyrelsernas  bevakning bek räftar att  idag  utför  många  sina  betaltjänster  

via en mobil  enhet,  och då krävs  tillräcklig  täckning och  stabilitet.  

Coronapandemin har tydligt visat  att  tillgången till  snabb  och  säker  

uppkoppling  är  central för att  kunna  upprätthålla näringslivets  verksamhet  

och samhällsfunktioner.   
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Betaltjänsters sårbarhet 

Tillgången till  betaltjänster  är  angelägen både i  ett  vardagsperspektiv och i  

ett  krisperspektiv.  Som länsstyrelserna  har konstaterat  i tidigare  rapporter  

leder  utvecklingen  på betaltjänstmarknaden till nya utmaningar  när det 

gäller frågor  kring  betalningssystemets s årbarhet. Me d ökad  användning  av  

digitala betaltjänstlösningar ökar såväl individens som  samhällets ber oende 

av  fungerande elförsörjning och  stabila elektroniska  kommunikationer.  I  takt 

med  att  kontanthanteringen minskar försämras  möjligheterna att använda 

kontanter som ett  alternativt betalmedel  vid kris.  Vi  bedömer  att  frågor om 

betaltjänsters  sårbarhet är  viktiga at t lyfta.  Det finns  behov av   analys  och 

samverkan  på såväl nationell,  regional  som  lokal nivå för  att  möta 

utmaningarna.   

Som vi  sett  under året har pandemin  medfört  att det  har blivit svårare att  

betala med  kontanter.  Riksbanken  lyfter i  en  debattartikel upp hur detta kan  

bli ett problem för  Sveriges  beredskap. D e menar att om banksektorn  och 

handeln inte hanterar  kontanter  under normala förhållanden  är  det svårt att  

tro att  de  skulle  ha  förmåga att  göra  det i  tider av  höjd beredskap eller i 

andra krissituationer.  Riksbanken  betonar att  kontanter  behöver få en 

starkare  legal  ställning  än i  dag och   uppmanar  staten  att vidta åtgärder.  21  

Länsstyrelserna har under  året  fortsatt  att  lyfta kopplingen  mellan  

betaltjänster  och  krisberedskap.  Processledarna för  grundläggande 

betaltjänster  runt  om i  länen har  under  de  senaste  åren  samarbetat med 

bland annat  forskare från  Högskolan  i  Skövde  i  projektet ”Om betalsystemet  
kraschar”22.  Flertalet  länsstyrelser har bjudit in aktörer från  olika sektorer  i  

länet, ex empelvis  dagligvarubutiker  och  banker,  till  att  i spelform  diskutera 

tänkbara  konsekvenser  utifrån  ett scenario kopplat till  kortbetalningsstopp.  

Under  spelet  har  möjliga åtgärder och effekter  av  de föreslagna  åtgärderna 

diskuterats.  På  grund  av covid -19  har  projektet  fått skjuta upp  den 

slutkonferens  som  skulle ägt rum  i november  2020. Länsstyrelserna har dock  

tagit del av  några slutsatser  och  rekommendationer från  projektet.  En  viktig  

slutsats  enligt forskningsprojektet är förmågan att   erbjuda  flera  

betalalternativ.  Bland  de elektroniska  betalningsmedlen dominerar  

bankkort.  Om  detta  betalningsalternativ av   någon anledning  skulle  sluta 

fungera är det viktigt att  kunna  erbjuda  flera olika betalalternativ.  Om man 

bara hänvisar till exempelvis  kontanter eller  Swish,  är risken  överhängande 

att dessa alternativ överbelastas  och  slutar  fungera de  också.  En viktig  

kommunikationsåtgärd  för  till exempel  butiker,  apotek  och bensinstationer, 

är att brett  tillgängliggöra information  om  möjliga betalningssätt. Vidare 

21 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/LAJzd9/stark-skyddet-for-vara-kontanter-

riksdagen 
22 Projektet CCRAAAFFFTING är ett samarbete mellan forskare från 

Mittuniversitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och företaget Combitech. 
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framhåller  projektet att  en störning  i  kortbetalningssystemet behöver 

hanteras  av  en  mängd olika aktörer,  såväl kommunala,  regionala,  centrala 

och offentliga  som  privata.  De  genomförda spelen har tydligt  visat på  

vinsterna  med att  olika aktörer samverkar med  varandra  vid  denna  typ av  

samhällsstörning.  Det  är även viktigt  med kunskap  om  potentiella 

utmaningar  med att använda olika betalningsformer.  En  lösning  som  är bra  

inom området  betalningsalternativ  kan v ara negativt inom ett  annat 

område.23  

Liksom tidigare år  har  vi 

även under  2020  sett 

exempel  på  

betalningssystemets  

sårbarhet. Vissa bankers  

internettjänster,  

kortbetalningar,  

betaltjänsten Swish  och  

BankID  har haft  

driftstörningar.  Det  har  

även förekommit 

störningar i  form  av  

kortare strömavbrott  som 

påverkat möjligheten  till 

kortbetalningar.  Vi  

konstaterade  i förra årets  

bevakningsrapport  att  

bankverksamhet  och  finansmarknadsinfrastruktur  faller  under  definitionen  

av  samhällsviktiga  tjänster.  Enligt Finansinspektionen räknas  inte BankID  

och Swish dit.  Vi  kan  dock k onstatera  att  det såväl för  individer,  näringsliv  

som  samhället i  stort  är  viktigt att dessa  tjänster fungerar.  Myndigheten för 

samhällsskydd och Beredskaps  (MSB)  rekommendation  är  att  ha  flera  olika  

betalningsmedel  tillgängliga,  och  ha  tillräckligt  med kontanter  tillgängliga så  

att man klarar sig i   minst 72  timmar.  24  

Frågan om   krisberedskap har  ingått  i  Riksbankskommitténs  översyn,  där ett  

slutbetänkande med  förslag  till ny  Riksbankslag lämna des  till  regeringen i 

november  201925.  Förslaget har  varit  på  remiss  och bereds f ör närvarande i 

Regeringskansliet. Ut redningen föreslår  att  Riksbankens  ansvar  för 

krisberedskap  och  vid  höjd beredskap förtydligas och utökas.  Målen för 

verksamheten ska  vara  att allmänheten ska  kunna göra nödvändiga 

betalningar även  under  fredstida  krissituationer och  vid  höjd  beredskap,  att  

sårbarheten i fråga om betalningar ska begränsas  och  att  Riksbanken ska  ha  

    

 

23  Laere et al (2020). Om betalsystemet  kraschar. Slutrapport. Högskolan i Skövde.  
24  https://www.svd.se/sa-skyddar-du-dig-nar-banken-havererar  
25  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2019/11/sou-201946/  
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en god  förmåga att  hantera sina u ppgifter  även under  fredstida  

krissituationer och vid höjd beredskap.  

Frågor om betalningssystemets  motståndskraft  är även  aktuella  inom ramen  

för Riksbankens  e-kronaprojekt.  Projektet  undersöker  möjligheten  att  ge ut 

en digital centralbankspeng,  en så kallad  e-krona.  En e-krona  skulle  ge 

allmänheten  tillgång til l ett  digitalt  komplement till kontanter  där  staten 

står  som garant för  pengarnas  värde. Ur   ett krisberedskapsperspektiv skulle 

en e-krona  kunna v ara  ett  eget separat  system  och därigenom  stärka 

betalningssystemets  motståndskraft  enligt  Riksbanken. Det  har ännu  inte 

tagits nå gra beslut  om att ge  ut  e-kronor.  
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Länsstyrelsernas insatser 

Från och  med 2013  har  länsstyrelserna  haft  uppdraget  att  vid  behov  ta  

initiativ till  regionala  stöd- och  utvecklingsinsatser  för att  förbättra 

tillgången till grundläggande betaltjänster.  Insatserna  görs  både genom att 

ge stöd till  betaltjänstombud samt genom andra utvecklingsinsatser,  

exempelvis  information  och utbildning  kring  digitala betaltjänster,  ofta  med  

fokus  på digital  delaktighet.  Vi  sammanfattar  länsstyrelsernas  arbete  med  de  

regionala  insatserna  nedan.  

Länsstyrelserna bedömer att det  inom  betaltjänstområdet finns  behov  av  

samverkan  på alla nivåer i  samhället.  Den  snabba utvecklingen  inom  

området gör det allt  viktigare.  Den kunskap  som länsstyrelserna  har om 

regionala  förhållanden  och länsstyrelsernas  utpekade målgrupper  är  

efterfrågad  och  viktig att  föra  fram till  myndigheter,  departement och andra 

aktörer.   

Arbetet med att inrätta betaltjänstombud  
Länsstyrelserna har möjlighet att med  hjälp  av  medel  från PTS  finansiera 

lösningar  på  de  orter där samhällets beh ov  inte  bedöms  vara  tillgodosedda av  

kommersiella  aktörer.  Detta sker genom att  ge  stöd till  betaltjänstombud.26  

Vi vill understryka att dessa stödinsatser är beroende  av  att det  finns  en 

fungerande  kontantkedja i  Sverige.   

I  dagsläget  har  länsstyrelserna  beslutat  om statligt stöd till 50  

betaltjänstombud i  hela  landet. Sedan   redovisningen i  förra 

bevakningsrapporten  har fem  nya ombudslösningar beviljats  statligt stöd och 

två  betaltjänstombud  har avslutats.  Utöver detta har  länsstyrelser även 

fattat  beslut  om  att förlänga några pågående stödinsatser.  I  punktlistan 

nedan går  att  utläsa hur många  statligt  finansierade  betaltjänstombud  som 

finns  i respektive län27.   

•  Västerbottens län:  10  

•  Norrbottens län: 6  

•  Västernorrlands län:  5  

•  Dalarnas län: 4   

•  Jämtlands län: 4   

•  Gävleborgs län: 3   

26  I Förordning  (2014:139)  finns bestämmelser om statligt stöd till tillhandahållare av 

grundläggande  betaltjänster.  
27  Utöver dessa ombudslösningar har Länsstyrelsen i Stockholms län   

genomfört  en upphandling  av  värdetransporter  för 2020.   
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• Kronobergs län: 3 

• Värmlands län: 3 

• Gotlands län: 2 

• Södermanlands län: 2 

• Västra Götalands län: 2 

• Östergötlands län: 2 

• Hallands län: 1 

• Kalmar län: 1 

• Skåne län: 1 

• Örebro län: 1 

Arbetet  med  att  inrätta  ombud på  orter  där  behov  finns  pågår kontinuerligt.  

Vilka tjänster som erbjuds  varierar  och  bedöms  från fall  till  fall utifrån en 

analys  av  behovet i området och i dialog  med  det tilltänkta ombudet. V issa  

ombud  tillhandahåller  samtliga grundläggande  betaltjänster.  I  andra  fall 

består  insatsen av  en uttagsautomat.  Det  finns  även tjänster  som erbjuder  

insättning  av  dagskassor och  möjlighet till  kontantuttag  genom så  kallade 

recyclingmaskiner.  Kontanterna  cirkuleras  då  mellan insättning  och uttag.  

Under  året  har  till exempel  Länsstyrelsen  i Hallands  län  beslutat om  stöd  till 

en recyclingmaskin  hos  ett  ombud  i  Ätran  i Falkenbergs  kommun.  

Länsstyrelsen  beviljade  den  statliga  stödinsatsen då  både  ett  bankkontor,  en  

servicebox och   en  uttagsautomat stängts  på orten de  senaste åren.  Insatsen  

kommer  att  öka tillgången till  kontantuttag  för såväl  den  aktuella  tätorten  

som  den  omgivande landsbygden. I  Örebro län  har Länsstyrelsen  beslutat om 

statligt stöd till ett  betaltjänstombud  i Grythyttan,  Hällefors  kommun.  

Ombudet  är ett  av  de betaltjänstombud som under 2019  fick  sitt  

Kassagiroavtal  uppsagt. Länsstyrelsen  beslutade om statligt stöd till  

ombudet bland annat  mot bakgrund  av  att avståndet  till  närmsta  plats f ör  

räkningsbetalning  skulle ha bl ivit alltför lång  utan  denna  ombudslösning.  

Vad gäller  effekterna  av län sstyrelsernas  stödinsatser ser vi att  de  förbättrar  

tillgängligheten till  grundläggande betaltjänster.  Till exempel beskriver 

Länsstyrelsen  i  Västernorrlands  län  att antalet  bankkontor  i  länet  successivt 

har minskat  och  att  nedskärningar är  tydligast i inlandskommunerna.  

Länsstyrelsen  bedömer dock  att  antalet  stödberättigade  betaltjänstombud 

bidrar  till  en  upprätthållen service  och  att ombuden får ses  som  en  

nödvändighet  för att hela länet  skall  kunna  fortsätta att utvecklas.  

Stödåtgärderna  möjliggör en  geografisk  spridning  av  alternativa lösningar 

och  att avstånden  hålls  på en  rimlig nivå  för  merparten  av  länsborna.   
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Tabellen nedan visar en länsvis sammanställning över hur många personer som skulle 
få längre till kontantuttag om de statligt finansierade betaltjänstombuden togs bort på 
de orter som inte har någon annan uttagsmöjlighet. Statistiken är hämtad ur Pipos 

Serviceanalys i november 2020. 

Län 
Antal kilometer längre 

per person i genomsnitt 

Antal personer som får längre till 

kontantuttag 

Dalarna 26,4 1579 

Gotland 12,2 3006 

Gävleborg 14,0 3571 

Jämtland 31,0 6776 

Kalmar 7,7 1623 

Kronoberg 10,3 12 463 

Norrbotten 41,6 6260 

Södermanland 13,0 2542 

Värmland 19,5 3345 

Västerbotten 16,0 3301 

Västernorrland 16,1 6442 

Örebro 7,4 1502 

Östergötland 16,7 1363 

Summa 17,8 53 773 

Av tabell en  ovan  framgår länsvis  hur många som skulle få längre till 

kontantuttag  om  de  statligt finansierade betaltjänstombuden  togs  bort  på de 

orter  som  inte  har  någon annan ut tagsmöjlighet.  Sammantaget  har  de  

beviljade betaltjänststöden till kontantuttag  ett upptagningsområde som 

omfattar  drygt  53  700  fasta invånare.  Utan betaltjänststöden hade samtliga 

dessa haft  längre till  kontantuttagsmöjlighet och i vissa  fall  mycket långt.   

Motsvarande  beräkning  för  betalningsförmedling  visar  att  utan  de  statligt 

finansierade  ombudslösningarna s kulle  omkring  81  000 invånare i  

genomsnitt  få mer  än  16 kilometer  längre  väg  till närmaste 

betalningsförmedling.  Längst skulle de boende  i  Norrbotten (38  kilometer),  

Dalarna  (30  kilometer)  och Västerbotten  (24  kilometer)  få.   

Närvaron av  ett  ombud  kan äv en  ge en  miljövinst  genom  lägre 

koldioxidutsläpp.  Eftersom förbindelserna  i kollektivtrafiken  ofta är  dåligt 
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utbyggda på gles- och landsbygd behövs  bil för  att  ta sig ti ll annan  ort för att 

ta del av  den service som behövs.  Det finns  även en jämställdhetsaspekt  vad 

gäller tillgänglighet till  betaltjänster  för äldre.  De allt  längre avstånden till  

banker  och  betaltjänstombud beräknas  få  större konsekvenser för  äldre 

kvinnor  i glesbygd än  för äldre män.  Dels  finns  det  fler  äldre kvinnor över 80  

år  i  glesbygd  och  dels  saknar  äldre  kvinnor  körkort  i  högre  grad  än äl dre 

män.  Äldre  kvinnor har  även generellt  lägre  inkomst  än  män och därmed  

större ekonomiska  begränsningar när det  gäller att införskaffa  den  teknik 

som  behövs  för att  utföra betaltjänster  digitalt.28   

Flera länsstyrelser  arbetar uppsökande och kontaktar potentiella  ombud för 

att informera  om  möjligheten.  Liksom tidigare  år kan v i dock  konstatera att 

det  kan  vara svårt  att  etablera  lösningar.  Arbetsuppgifterna  som  

betaltjänstombud kan  ibland betraktats  som relativt betungande,  

tidskrävande och innebär inte  någon ekonomisk  vinst. A rbetet  betraktas mer  

som  en samhällelig  tjänst åt butikens  närområde. Ä ven oro  för ökad rånrisk 

kan  påverka  upplevelsen och  viljan att vara  ombud.  

Länsstyrelsernas utvecklingsinsatser  
Länsstyrelserna bedriver en  rad  regionala informations- och  

utbildningsinsatser  för att öka  den  digitala  kompetensen  och  användandet av  

digitala betaltjänster.  Det finns  en god samverkan mellan   länsstyrelserna,  

där de samarbetar  i  olika former  och  tar del av  varandras  informations- och  

utbildningsmaterial.  Detta görs  bland  annat av  Kustlänsgruppen29  och  av  

länsstyrelserna  i Skåne,  Västra  Götalands,  Örebro och  Värmlands  län.  Ett  

annat exempel  är  samverkan  mellan d e  fyra nordligaste länen,  det vill  säga 

Norrbotten,  Västerbotten, Jämtland  och  Västernorrland,  som har  tagit fram  

och använder en  gemensam  betaltjänstenkät. R egelbunden samverkan  finns  

även bland  andra  län.   

Länsstyrelserna samverkar  också med  andra  aktörer i samhället på både 

lokal,  regional och nationell nivå,  och  initierar  insatser i olika  former.  Med  

anledning  av  Coronapandemin  har  dock  många informations- och 

utvecklingsinsatser fått  ställas  in eller  planeras  om. I   de fall det  varit  möjligt 

har aktiviteter  genomförts  digitalt.  I andra fall  har länsstyrelserna planerat 

om arbetet  och istället för fysiska  möten exempelvis  skickat ut 

informationsbrev,  spelat in  utbildningsfilmer eller  tagit fram broschyrer.  

Utmaningen  är  att  nå  de som inte  är digitala  och  som behöver hjälpen allra 

mest.  Mer om länsstyrelsernas  regionala  utvecklingsinsatser  går att  läsa om i  

respektive Länsstyrelses  bevakningsrapport  i bilaga 1.  Några  exempel  på 

aktiviteter  anges  nedan.  

28  Länsstyrelsernas rapport 2015:13. Hur betaltjänstproblematiken påverkar 

jämställdhet.  
29  Länsstyrelserna i Blekinge,  Gotlands,  Kalmar  och  Södermanlands län.  
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Mot  bakgrund av  

digitalt  utanförskap 

inom äldregruppen  

har länsstyrelserna  i 

Blekinge,  Gotlands,  

Kalmars  och  

Södermanlands  län  

(Kustlänsgruppen)  

utvecklat  ett  

utbildningsmaterial  

och en  utbildning  

inriktad på digitala  

betalningar.  

Utbildningarna  

fokuserar på frågor  

som  till  exempel  Mobilt  BankID,  Swish och  betala räkningar digitalt.  Covid-

19  har inneburit  en  stor  förändring  i arbetet med utbildningarna.  Efter  att 

pandemin bröt ut upphörde  alla klassrumsutbildningar och länsstyrelserna  

fick  göra  om utbildningskonceptet  till  webbinarium via  Skype.  Under  hösten  

spelas  dessa  in som  informationsfilmer.  Tanken  är att  filmerna  ska  vara lätta  

att ta till sig o ch sänka tröskeln  att prova  på digitala betalningar.  Filmerna 

kommer  att  kunna an vändas  av  alla  länsstyrelser  och  kan  förhoppningsvis  

bidra som en  opartisk  kanal för att  stödja dem  som  vill veta mer  om  och 

kanske  börja  använda digitala betaltjänster.  

Länsstyrelsen  i  Dalarnas län  bedriver  ett  tvåårigt projekt som syftar till att  

öka den digitala  delaktigheten framförallt i grupperna  nyanlända  och  äldre.  I  

och med  pandemin  har det  varit svårt  att genomföra  många  av  de planerade  

fysiska  träffarna och utbildningstillfällena.  Projektet har  under året  bland 

annat arbetat  med att tillgänglighetanpassa och översätta  

informationsbroschyrer.   

Länsstyrelsen  i  Skånes  län tog un der  vår och sommar  fram  manualer för 

smarta mobiler med  guidning  i att  beställa  BankID, Swish med  mera.  Dessa  

marknadsfördes ti ll pensionärsorganisationer,  FUB,  biblioteken med  flera.  I  

samarbete  med Länsstyrelsen  i  Dalarna kommer manualerna  att  översättas  

till ett  tiotal olika  språk.  Under  sommaren erbjöd också Länsstyrelsen Skåne,  

via Utbildningsforum,  en hjälplinje  för äldre  och andra  utsatta  målgrupper  

där de kunde  få  svar på  vissa digitala betaltjänstfrågor.  Länsstyrelsen  

samverkar  med Funka Nu AB  i  ett  projekt för  att ta fram  en  webbplattform 

som  ska  ge människor  med  kognitiv funktionsnedsättning  färdigheter  i att  

handla på  internet.  

Länsstyrelsen  i  Stockholms län   driver  projektet  Mer  Digital  i Stockholms  

skärgård,  som  syftar  till att  öka den digitala  delaktigheten bland äldre  i 

länets  skärgårdskommuner. Under 2020  har  fysiska träffar  inte  varit  möjligt 

i önskad  omfattning  till  följd av  situationen  med Covid-19.  I  syfte  att  nå ut 

till målgruppen med  information och väcka intresse  för digitala  tjänster 

Foto: Mostphotos  
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under  rådande pandemi,  då  dessa är  än  mer viktiga att   kunna t a del av,  har  

ett  arbete  påbörjats  med att utveckla  en  podd.  Podden kommer att  gå  under  

ämnet  digitalisering oc h rikta sig  till  seniorer i  Stockholms  län,  med  extra 

fokus  på Stockholms s kärgård. B etaltjänster kommer att vara  fokus  i  ett  av  

totalt  fyra  planerade  avsnitt.  

Länsstyrelsen  Uppsala  län och   Region Uppsala  planerade  att  genomföra 

utbildningar  för äldre  om digital säkerhet under hösten  2020.  Dessa blev  

inställda på grund av  pandemin.  Istället har  de erbjudit tre  digitala kurser  

om säkerhet  på  nätet under september 2020,  genom Länsstyrelsen Örebro 

läns  projekt.  De  fysiska  träffarna  planeras  att genomföras  under  2021.  

Länsstyrelsen  i  Värmlands  län ra pporterar att  de under årets  första  månader 

hann  genomföra  flera utbildningsinsatser  för äldre och individer med  annat 

modersmål än  svenska.  Jämfört med  föregående år  har dock  betydligt  färre 

insatser  än t idigare  genomförts  vilket  dels  beror på  gällande  restriktioner 

men även  på  en rädsla hos målgrupperna  att  delta på vissa  event.  Mot  

bakgrund  av  detta  har  Länsstyrelsen  under hösten  planerat om  arbetet och  

andra aktiviteter har  genomförts.  Bland annat har insatser  tydligare  riktats  

till de som stödjer sina  anhöriga med dessa  tjänster  och  hur  de  kan  informera  

om hur  individen  själv  kan g å  till  väga för att  genomföra exempelvis  digitala 

betalningar.   

Länsstyrelsen  i  Västmanlands  län ha r under  året arbetat  med att  stödja 

Västmanlands L änsbildningsförbund (VLBF)  med att höja  kompetensen för  

grupper  i digitalt utanförskap.  Framförallt  är  det  äldre,  personer  med  

funktionsvariationer,  asylsökande  samt  nyanlända som  hamnat  i  ett  digitalt 

utanförskap.   

Länsstyrelsen  i  Västra  Götalands län ha  r genomfört utbildning  för nyanlända 

i samverkan  med  flera kommuner  i länet.  Utbildningen hålls  på arabiska  

eller lätt  svenska.  Utbildningsmaterial  från Länsstyrelsen Örebro län  och 

från portalen  ”Information Sverige” har också spridits  till  aktörer i länet och  

landet.  Flera aktiviteter i samverkan  med  andra aktörer till  exempel 

dialogmöten,  medverkan på seniormässor,  föreläsningar om  betaltjänster och  

medverkan  på kampanjveckorna  för digital  delaktighet  fick  ställas  in  på 

grund av  covid-19.   

Länsstyrelsen  i  Örebro  län  driver pilotprojektet  ” Kunskap att  välja”30  för att 

nå  personer som  befinner sig  i ett  digitalt  utanförskap.  Målgruppen är äldre  

personer.  I  projektet har  de  även utbildning  för  synskadade  och  

sverigefinnar.  I  år  har  de också  tagit  fram  inspirations- och  

informationsfilmer  samt testat ett  koncept  där information  blandas  med 

30  Kunskap att välja –  ett  tvåårigt pilotprojekt för att  nå ut med kunskap  att välja om 

man vill använda digitala betaltjänster eller inte till de personer som inte är digitalt  

delaktiga och  själva inte söker hjälp på exempelvis ett biliotek.   
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musikunderhållning,  för att väcka intresse för  digitala betaltjänster på ett  

Coronaanpassat  sätt.  Länsstyrelsen i  Örebro  har även arrangerat ett  

webbinarium med Polisen, där fokus  var att  få  kunskap  om  bland  annat hur  

man skyddar  sig  mot bedrägerier.  

Länsstyrelsen  i  Östergötlands  län  har tagit  fram en  strategi  för arbetet med 

grundläggande betaltjänster.  Strategin g äller för åren  2019–2021  och  

innehåller  mål  och  aktiviteter  kopplade till  digital,  fysisk,  geografisk  och 

kunskapsmässig til lgänglighet.  Under  året har studenter  från Linköpings  

Universitets  mastersprogram i  statsvetenskap,  som en  del i  utbildningen, 

fördjupat sig  i  betaltjänststrategin.  Studenterna har arbetat fram  förslag  på 

insatser  och  initiativ som kan g enomföras  inom  strategiarbetet.  

Flera länsstyrelser  har de senaste åren  deltagit  i eller  arrangerat rollspels- 

och datorsimuleringen  CCRAAAFFFTING,  resilient betalningssystem,  ”Vad  
händer om  betalsystemet kraschar.  Under  2020 har Länsstyrelserna  i 

Dalarnas  och Kronobergs  län  genomfört  denna  krisberedskapsövning.  

Länsstyrelsen  i  Västerbottens  län  fick s tälla  in sin övning  på grund av  covid-

19.    

Organisation av arbetet  
Samtliga  länsstyrelser har uppdrag  att  bevaka  hur  de grundläggande  

betaltjänsterna  motsvarar samhällets  behov  och vid behov  ta  initiativ  till 

stöd- och utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen i Dalarnas  län ha r ett  särskilt  

uppdrag  att  samordna och stödja  länsstyrelsernas arbete  med 

betaltjänstuppdraget31.  Stödfunktionens  uppgifter innebär  att:   

• utgöra ett stöd till övriga länsstyrelser i arbetet med betaltjänstuppdraget 

• representera länsstyrelserna nationellt och samarbeta med aktörer på 

nationell nivå 

• bidra till att upprätthålla och utveckla länsstyrelsernas arbetsmetoder och 

kompetens inom området 

• initiera och stödja arbetsgrupper och pilotprojekt samt ta hand om 

resultaten från dessa 

• årligen sammanställa en ekonomisk redovisning av det föregående årets 

stödbeslut 

• årligen sammanställa en bevakningsrapport 

Stödfunktionens arbete sker i nära samarbete med övriga länsstyrelser och 

PTS. Stödsamordnarna har regelbundna avstämningsmöten med PTS för att 

bland annat diskutera aktuella frågeställningar samt gemensamma 

aktiviteter och projekt. Ledningen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar 

31  Förordning (2007:825 §  64), Regleringsbrev för budgetåret 2020  avseende  

länsstyrelserna.  
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för styrningen av stödfunktionen. Avstämningar sker vid behov på 

länsrådsgruppens möten. 

En stödgrupp är knuten till stödfunktionen. Stödgruppens uppdrag innebär 

att i samverkan med stödsamordningsfunktionen planera och utveckla 

betaltjänstarbetet under året, exempelvis genom konferenser, arbetsgrupper, 

och andra aktiviteter. Under hösten läggs stort fokus på arbetet med 

årsrapporten. Stödgruppen består av deltagare från sju länsstyrelser. I 

stödgruppen för 2020 ingår länsstyrelserna i Kronobergs, Jämtlands, 

Södermanlands, Värmlands, Västra Götalands, Örebro samt Östergötlands 

län. Länsstyrelsen i Örebro län har under året ansvarat för den nationella 

nyhetsbevakningen. 

Inom ramen för länsstyrelsens stödsamordningsuppdrag har ett arbetssätt 

för att bidra till samverkan och kunskapsspridning mellan olika nivåer i 

samhället utvecklats. Länsstyrelsernas arbete följer en årscykel och 

innehåller aktiviteter och hållpunkter som är gemensamma för samtliga 

länsstyrelser. Arbetssättet är väl förankrat och bedöms vara uppskattat. I 

arbetet skapas synergier på ett naturligt sätt mellan länsstyrelsernas 

bevaknings- och utvecklingsuppdrag då aktiviteter inom de båda uppdragen 

samordnas när det är lämpligt. 

Vi bedömer att samarbetet mellan myndigheter, organisationer och 

betaltjänstaktörer på nationell nivå fungerar bra. Länsstyrelserna har 

regelbundna möten med exempelvis Riksbanken, Tillväxtverket, PTS, 

Svenska bankföreningen och Sparbankernas riksförbund. Stödfunktionen vid 

Länsstyrelsen i Dalarnas län deltar i Svenska betalningsrådet, som leds av 

Riksbanken. Stödfunktionen är även ordförande i rådets arbetsutskott för 

betaltjänsters tillgänglighet. 

Vad gäller samarbetet på regional nivå lyfter de flesta länsstyrelser i sin 

rapportering upp ett gott samarbete med de aktörer som ansvarar för de 

regionala serviceprogrammen i respektive län. Flera länsstyrelser har även 

utvecklat samarbetet med kommunerna kring betaltjänstfrågor, både när det 

gäller dialog vid etablering av betaltjänstombud och insatser kring digital 

delaktighet. 

Länsstyrelsernas arbetsgrupper 
Länsstyrelserna har sett behov av att ytterligare vidareutveckla arbetet med 

stöd- och utvecklingsinsatser för att kunna möta den snabba utvecklingen på 

betaltjänstmarknaden och de konsekvenser den skapar. Länsstyrelserna har 

fem identifierade utvecklingsområden för ett fördjupat arbete framöver. 

Arbetet med dessa frågor bedrivs inom de fem arbetsgrupperna Pipos 

serviceanalys, Förordning och föreskrifter, Informationsinsatser, 

Betaltjänstlösningar och teknik och Digitala hjälpmedel. Samtliga 

arbetsgrupper har bedrivit arbete under 2020 och planerar att fortsätta 

under det kommande året. 
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Pipos serviceanalys 

Gruppen har under året haft en kontinuerlig dialog med Tillväxtverket och 

varit behjälpliga i deras utveckling av kartdatabasen Pipos. Gruppen 

fungerar som en länk mellan användare och utvecklare för att göra sektionen 

om betaltjänster i Pipos så användarvänlig som möjligt. Nya versioner och 

funktioner i kartdatabasen har testats av arbetsgruppen. Tillväxtverket har 

tillsammans med arbetsgruppen bland annat arbetat med göra en översyn 

över delar av det statiska underlaget i kartdatabasen. Under våren bidrog 

arbetsgruppen med kunskap och synpunkter gällande begreppsdefinitioner 

inför införandet av skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla 

betaltjänster. Utbildningar i form av webbinarier har anordnats under hösten 

inför rapportskrivandet. Kartor och diagram i de regionala rapporterna har 

tagits fram av arbetsgruppen. Tillväxtverket uppdaterade Pipos 

Serviceanalys med aktuell statistik om betaltjänster den 20 september. 

Arbetsgruppen består av representanter från länsstyrelserna i Östergötland 

(gruppledare) och Dalarnas län. Under första halvåret deltog också en 

representant från Västra Götalands län. 

Förordning och föreskrifter 

Arbetsgruppen har fortsatt arbetet med att förtydliga och omarbeta 

vägledningsdokumentet som fungerar som ett stöd i länens handläggning av 

betaltjänstärenden. De tidigare framtagna mallarna för ansökan och 

utbetalning av medel för betaltjänstombud har reviderats. Arbetsgruppen har 

informerat övriga länsstyrelser om materialet på nationella möten och via 

Projectplace. Det framtagna materialet är inte slutgiltigt utan kommer 

regelbundet att ses över och vid behov omarbetas. I samband med 

revideringar av materialet ska nya informationsinsatser genomföras så att de 

senaste versionerna är tillgängliga och kända. Arbetsgruppen har under året 

bestått av representanter från länsstyrelserna i Dalarnas (två personer från 

februari, varav en gruppledare), Norrbottens och Skåne län. 

Informationsinsatser 

Under året har arbetsgruppen för informationsinsatser arbetat med att följa 

upp den kartläggning över informationsmaterial om grundläggande 

betaltjänster som genomfördes tidigare år. I det arbetet har gruppen 

arrangerat två dialogmöten med olika aktörer. Det första syftade till att lyfta 

goda exempel och även belysa vilka problem som finns inom området. Det 

andra syftade till att fördjupa och arbeta vidare tillsammans med olika 

aktörer för att kunna förbättra och tillvarata den information om 

betaltjänster och digitala tjänster som finns, samt att lyfta vilka områden 

som vi behöver jobba vidare med. Informationsbehovet är stort hos många 

aktörer, samtidigt som det tas fram mycket bra material som vi behöver 

hjälpas åt att sprida i olika forum och använda. Vi ser ett behov av ökad 

samverkan på området och planerar därför att följa upp frågorna med 

fortsatta dialogmöten under 2021. I arbetsgruppen för informationsinsatser 

ingår representanter från länsstyrelserna i Örebro (gruppledare), Dalarnas, 

Skåne och Västra Götalands län, samt två representanter från PTS. 

36 • Länsstyrelserna • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 



    

 

     

    

      

   

        

   

     

        

         

    

       

    

      

      

    

      

       

 

 

         

     

       

      

      

     

     

       

        

      

      

   

       

   

      

Betaltjänstlösningar och teknik 

Gruppen har under året uppdaterat och presenterat matriser över 

tillgängliga betaltjänstlösningar som ska fungera som ett stöd för 

länsstyrelserna i arbetet och bedömningen av stödinsatser. Ett 

informationsmöte om detta arrangerades via Skype för alla länsstyrelser 

under våren. I matrisen ombudslösningar, finns tjänster för 

betalningsförmedling, kontantuttag, dagskasseinlämning och 

värdetransporter presenterade. Det finns också en lösningsorienterad matris. 

Där beskrivs olika målgruppers behov och förslag på lösningar på problem 

som de kan tänkas ha, exempelvis småföretagare och föreningar. Slutligen 

finns nu också en informationsbroschyr som Länsstyrelsen i Skåne tagit 

fram. Denna presenterar olika betaltjänstlösningar och lämpar sig väl att 

förmedla, exempelvis till dagligvarubutiker eller potentiella ombud för 

betaltjänstlösningar. Denna matris innehåller även ett beräkningsverktyg för 

att se vilken betaltjänstlösning som lämpar sig bäst i det aktuella fallet. 

Arbetsgruppen består i nuläget av representanter från länsstyrelserna i 

Södermanlands län (gruppledare) Västra Götalands län och Västerbottens 

län. En representant från PTS ingår också i arbetsgruppen. 

Digitala hjälpmedel 

I början av året träffade gruppen betaltjänstaktörer och diskuterade 

tillgänglighetsfrågor bland annat kopplat till e-legitimation. Även frågor om 

samverkan kring användargrupper lyftes. Vidare har en enkätundersökning 

genomförts nationellt i samverkan med Anhörigas Riksförbund. Målet var att 

ta reda på vilket ansvar anhöriga tar inom betaltjänster i de fall stöd behövs. 

Resultatet av denna redovisas i rapporten under avsnittet ”Att hjälpa 

närstående med digitala betaltjänster”. Gruppen har även fått utbildning i 

vilka digitala hjälpmedel som finns i Windows operativsystem och 

utbildningen finns tillgänglig för övriga länsstyrelser att ta del av. 

Länsstyrelsen Skåne ingår i ett samverkansprojekt med Funka Nu AB där 

arbetsgruppen ingår som referensgrupp. Målet med projektet, som fått medel 

genom PTS Innovationstävling, är att skapa en webbplattform där personer 

med kognitiv funktionsnedsättning på ett tryggt och lekfullt sätt ska kunna 

träna att köpa varor online. I arbetsgruppen ingår representanter från 

Länsstyrelserna i Skåne (gruppledare), Dalarnas, Värmlands och Örebro län. 
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Avslutande reflektioner  

Tillgången till kontanttjänster har stadigt minskat de senaste åren. 

Förhoppningen är att den nya lagstiftningen kommer att bromsa upp 

utvecklingen, men det är inte säkert att denna åtgärd är tillräcklig. Därför är 

det angeläget att följa tillgången och behovet av grundläggande betaltjänster 

de närmaste åren. Vi vill också understryka att betaltjänster inte kan ses 

som en enskild fråga vare sig det gäller kontantinfrastruktur eller digitala 

betalningar. Betaltjänster är en del av den samhällsviktiga servicen och är 

som sådan viktig, inte minst för landsbygdsutveckling. 

Mycket av den fysiska kontanthanteringen har redan ersatts av digitala 

betalningar och tekniken utvecklas väldigt fort. För många människor 

förenklar och förbättrar detta vardagen. De grupper som av olika anledningar 

inte kan använda den nya tekniken riskerar att hamna utanför samhället. 

Arbetet med digital delaktighet är en central samhällsfråga som är bredare 

än länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag. Allt fler tjänster kräver 

grundläggande digital kunskap. Vi bedömer att en stor utmaning framöver 

blir att identifiera de människor som inte är digitalt delaktiga och hitta 

lösningar för dem. 

Det pågår viktiga satsningar runt om i landet för att öka den digitala 

kompetensen. Såväl länsstyrelser, regioner, folkbildningsförbund, 

pensionärsorganisationer som privata aktörer står bakom dessa satsningar. 

Men vi ser att utbildningsbehovet är stort. Vi bedömer att det är nödvändigt 

med en satsning på folkbildning för att höja den generella digitala 

kompetensen. Särskilt fokus bör läggas på grupperna äldre, personer med 

funktionsnedsättning samt asylsökande och nyanlända. Det är också 

önskvärt att ansvaret för att öka den generella digitala kompetensen 

förtydligas, både på nationell, regional och lokal nivå. 

För att stötta övergången till digitala betalningar kommer det också att 

krävas teknisk utveckling med fokus på betaltjänsternas användarvänlighet. 

Tillgång till säker och tillgänglighetsanpassad e-legitimation är även en 

central fråga. 

För att betaltjänstsituationen ska vara tillfredsställande för så många som 

möjligt krävs fortfarande både en fungerande kontantinfrastruktur och 

tillgängliga digitala lösningar. Samtidigt behöver arbetet med hur 

betalningar kan hanteras i en krissituation fortsätta, för att säkerställa att 

alternativ finns redo och kan användas när så krävs. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Blekinge län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  gör  bedömningen att tillgången till de grundläggande 

betaltjänsterna  är  tillfredsställande i  länet. Sa mma  bedömning  gjordes  förra  

året. F ör  de  flesta  invånare och  verksamheter tycks  användningen  av  

betaltjänster  fungera  bra. Det  finns  dock  fortfarande många som  upplever att  

det  finns  svårigheter och där  olika insatser  kan  behöva genomföras.  Årets  

bevakningsarbete  har främst fokuserat på gruppen pensionärer.   

Digitaliseringen  öppnar  möjligheter  för dem  som vill  och  kan  följa  med  

utvecklingen.  Samtidigt  kan  den  också vara  ett  hinder  för  många.  Den  kan  

upplevas  som  svårbegriplig och  krånglig o ch alla kanske inte kan,  vågar eller 

vill ta  till  sig  den.  Detta  framkommer  i årets  bevakning.    

Tillgången till  betaltjänster  i  länet  har  minskat  något jämfört  med förra året.  

Tre ställen  för kontantuttag  har  försvunnit och ett  för  dagskassahantering.  

Service-ställena  finns  framförallt  i länets  södra  delar.  Där  har också 

bredbands-utbyggnaden hunnit  längst.  Utbyggnadstakten  för fiber på  

landsbygden  har  under  året varit ganska  låg.   

Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har genomförts  via  en enkätundersökning  med 

pensionärsföreningarna  PRO,  SPF  och SKPF  med uppföljande 

telefonintervjuer.  Vidare har  intervjuer gjorts  med  representanter från 

föreningarna  DHR  och  SRF s amt  med  representanter  från  kommuner  och 

Region Blekinge.  Huvudfokus  i årets  bevakning ha r varit gruppen  äldre 

invånare.   

Tillväxtverkets  analysverktyg  Pipos  har  använts f ör  att få en  bild  av  hur 

infrastrukturen för  betaltjänsterna ser  ut  i länet samt  förändring  jämfört  

med  tidigare år.   

Slutligen har en  kontinuerlig  omvärldsbevakning  via massmedia genomförts.  
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Betaltjänstsituationen i länet 
Det  gångna  året har  i  stor utsträckning f ärgats  av  rådande coronasituation 

som  påverkat  länet inom många områden,  däribland de grundläggande betal-

tjänsterna.   

Statistik  som  Bankomat AB  tagit fram  visar på  ett  minskande  uttag  från  

uttagsautomater och där den  stora  minskningen delvis  verkar  bero på  covid-

19.  Minskningen  var 18  procent  mellan  första  halvåret 2019  till första 

halvåret 2020.  Då  tog varje invånare  i Blekinge i snitt ut 555  kronor.  Siffran 

för hela riket var 546  kronor.      

Som en del i  årets bev akningsarbete  gjordes  en  enkätundersökning  som 

skickades ti ll olika  pensionärsföreningar.  Svarsfrekvensen  var dessvärre inte 

så stor  och  med  det  i  beaktande framkom bland  annat följande i  enkäten:  

• På frågan om problem upplevs vid uttag från kontantautomater 

svarade majoriteten nej. Några erhållna kommentarer till frågan: De 

flesta har bankkort, men inte alla. Landsbygden saknar 

uttagsautomater. Möjligheten finns till viss summa kontanter hos byns 

ICA-affär. 

• På frågan om problem upplevs vid betalning av räkningar var svaren 

både jakande och nekande. Några erhållna kommentarer: Troligtvis 

kan många betala räkningar digitalt, övriga är hänvisade till brevgiro, 

hjälp från anhöriga eller god man. Många av de äldre medlemmarna 

hanterar inte datorer eller smartphones. Många använder fortfarande 

brevgirot. 

• Övriga blandade kommentarer från enkäten var: 

”Önskemål  om  att  kunna betala  med  kontanter,  men  överlag fungerar 

digitala betaltjänster bra.  En  tredjedel  av våra medlemmar  är  

digitaliserade,  övriga fått det   svårare  att  utföra betaltjänster.  Många 

är  irriterade över förändringar  som skett,  många äldre  har  ej  tillgång  

till  den  digitala  världen”  

” Åldersspannet  på  våra  medlemmar är  mellan 65  och  100 år,  väldigt  
många är  inte  digitala.  De  som  inte kan  använda digitala tjänster 

måste  ges  möjlighet  att  fungera i  samhället.  Det finns  alltför få  

automater  där mynt  kan lämnas”  

”I Sverige är  kontanter  lagliga  kontantmedel,  men kan  avtalas bort.  
Vad görs  åt detta?  Vad innebär  de nya reglerna  för kreditinstitut  att  

tillhandahålla kontanttjänster?  Våra  medlemmar  och andra  finner  det  
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fel  att  bankerna inte hanterar  kontanter.  Vad  händer  om  det  digitala 

systemet slås  ut?”   

”Studiecirklar  har  bedrivits,  bl  a  om hur  man kan använda  sin dator,  
platta  och  telefon  för  att  hantera bankärenden.  Utbildning  med egna 

utbildare och andra  har  bedrivits.  Swedbank h ar haft  utbildning  för  

våra  medlemmar,  bl  a om bank-ID,  säkerhet.  IT-Café  har tillsammans 

med äldreförvaltningen  bedrivit  datorutbildning”  

”Många  har  svårt  att  komma  till  bank  eller  automat p  g  a karantäns-

bestämmelser.  Större  försiktighet  i  olika  situationer p g  a Corona  och  

då inte  lättare  för äldre vid kontanthantering.  Pågående  datorkurs  fick 

avbrytas p g  a Corona”   

Årets bevakning har dessutom genomförts via telefonintervjuer med främst 

äldre personer samt föreningar. Nedan presenteras exempel på synpunkter 

som framfördes: 

”Vid  föreningsevenemang  kan för  mycket mynt  erhållas,  dock finns för  få 

automater  för insättning.  Utbildningar i  bl  a datoranvändning  har  hållits,  

men avbrutits p g  a Corona.  Uppfattar de  yngre  pensionärerna som  relativt 

teknikinriktade.  Som liten förening  känns Swish-kostnaden  onödigt dy r.  Ta 

ut/sätta in kontanter i  offentlig  automat  otäckt,  är alltid två”  

”Våra medlemmar har skilda  funktionsnedsättningar,  svårt  att  generalisera  

problem,  men  kan ibland t ex  uppleva  problem med utformning  eller  placering  

av  betalterminaler  (DHR)”  

”På det stora hela fungerar betaltjänsterna väl. Betalar allt över autogiro. 

Använder kort som fungerar mycket bra. Vill ha så lite kontanter som möjligt. 

Finns mycket bakterier på dem och det är ohygieniskt att hantera dem. 

Betalning med blankett går också bra. Vill inte ha tillbaka kontantsystemet, 

eller ha kontanter hemma. Man skall rätta sig efter tiden och alla som har 

möjlighet skall lära sig nya tekniker eller t ex använda autogiro” 

”Teknikutvecklingen  går för fort.  Har  dator,  men vågar inte flytta  pengar  

mellan  konton.  Barnen hjälper  till.  Flyttar  de  blir  det  stora  problem.  Kan vara  

svårt  att  hantera  touch-funktionen  på  mobilen,  blir  ”darrigare” med  åren.  Har  

ej dator och inget behov av  någon  heller,  använder  inte Swisch.  Finns ett  

fodral  av  aluminium  att f örvara t  ex VISA-kortet i  som gör  så  det  inte  går  att  

skanna  av  kortet”    

Kommentarerna ovan visar alltså både en positiv och negativ bild av hur 

betaltjänsterna upplevs idag. Målet är naturligtvis att så många som möjligt 

ska kunna bemästra dessa och då är kanske ett ökat antal 

utbildningsinsatser en väg att gå. 
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Infrastrukturen för kontanthantering 
Det  finns  år 2020  48  ställen i  länet  där  det är möjligt att göra  kontantuttag  

via uttagsautomat, ba nkkassa  eller över disk  hos  ombud.  År  2019  var siffran  

51  precis  som  år  2018.  Karlskrona har under  året  förlorat  två  kontantuttag  

och Sölvesborg ett. Serv icen finns  i alla kommuner.  Det är framförallt längs  

sydkusten  som  det är  möjligt att ta  ut  kontanter.  Endast  Sparbankerna i  

Olofström,  Sölvesborg och Karlshamn  tillhandahåller bankkassa.   

Bankkontor  finns  i  länets s amtliga  kommuner.  Inga bankkontor  har  

avvecklats  under  året.  Handelsbanken har aviserat  att de ska  stänga 180 av  

sina  kontor i Sverige fram till slutet av  2021,  osäkert  var.  I  Blekinge finns  

Handelsbanken på fyra ställen.   

I  länet finns  19  ställen för tjänsterna dagskassahantering  via  servicebox,  

insättningsautomat,  bankkassa  samt  över  disk  hos  ombud. Å r  2019  var 

siffran 20.  Lokaliseringen av tjän sterna är  ungefär som för  

kontantuttagstjänsterna.  

Möjligheten  till  kontantuttag f inns  i länets  alla  tätorter med  fler  än 30 00 

invånare.  I  övrigt  ser tillgängligheten till kontantuttag i   länet ut  enligt  

följande:  146  501 personer har  mindre  än 10   km körväg  till närmsta  

kontantservice,  12  425 personer  har mellan  10–20  km och 621  personer 

mellan 20–30  km.  Ingen person  har längre än  30  km till en plats  för  

kontantuttag.  

Det  finns  aktörer  i  länet  som  upphört  med kontanthantering  på grund av  

covid-19.  Hur  betalsituationen bl ir efter pandemin vet  vi ingenting o m.  

Förutom  denna  omständighet finns  det ingenting  idag  som  pekar  på  att 

butiker i  någon större  utsträckning s lutat  att  hantera kontanter.     

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Enligt PTS bredbandsstatistik  från  oktober 2019 hade  96,5  procent  av  alla 

hushåll och 91,5 procent av  alla  arbetsställen i  länet tillgång ti ll fast 

trådbundet bredband (alla accesstekniker).  Tillgången till fast bredband via 

fibernät  var  73,4  procent för hushållen  och  67,3  procent för  arbetsställen.  

Enligt motsvarande statistik  från  oktober 2018  hade  96,6  procent  av  alla 

hushåll och 92,0 procent av  alla  arbetsställen i  länet tillgång ti ll  fast 

trådbundet bredband (alla accesstekniker).  Tillgången till fast bredband via 

fibernät  var  67,9  procent för hushållen  och  59,5  procent för  arbetsställen.  

Regeringens bredbandsmål är  att minst 95  procent av  alla hushåll  och  

företag  bör  ha  tillgång  till bredband  om  minst  100Mbit/s  år 2020.  År 2025  bör  

siffran vara 100  procent.  

Utbyggnaden av  fibernätet i  länet har fortgått under  året,  om än  i  något 

lägre takt.  På  landsbygden byggs  det  fortfarande för  lite.  Länsstyrelsen har 

nyligen erhållit ytterligare ca  4.5  miljoner  att  fördela  till  
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bredbandsutbyggnad. U töver detta  har  Blekinge fått  tilldelat  extra  medel, 34   

miljoner,  från  PTS.  Region Blekinge har  tillsammans  med  kommunerna  

prioriterat vissa  bredbandsinsatser  och  beslut om stöd  till några  aktörer är  

nu  fattade.     

Det  verkar inte  som om  fibernätsutbyggnaden hämmats  nämnvärt  av  covid-

19.  Däremot  har  det  framkommit att  fiberaktörer i  vissa fall  avvaktar  med  

att göra  den  sista fiberdragningen över  tomt  och inkopplingen  till hushållet.   

Under  året  har  Region Blekinges  projekt ”Digitala  Blekinge” fortsatt.  I  
projektet  ska  regionala  strategier  för digital infrastruktur och digitalisering  

tas  fram. I nom  projektet och  tillsammans  med  Internetstiftelsen har det 

genomförts  mätningar  av  internetaccessen på landsbygden,  tillgängligheten 

och kvaliteten.  Både  de  fasta  och  mobila näten mättes.   

Ett  annat  exempel  på  insats  som  kan  kopplas  till betaltjänster  är  ett digitalt  

center  som  startats  på stadsbiblioteket  i  Karlskrona.  Här kan  man få hjälp 

med  olika digitala  tjänster  som att hantera  sina smarta  telefoner,  navigera 

på internet  och  komma igång med   Mobilt  Bank-ID.  Kunskaper som  är  

nödvändiga i dag f ör att  minska det  digitala utanförskapet.  Centrat  är öppet  

för alla,  men  målgruppen är den äldre  befolkningen.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
I  ett  samarbete mellan  Länsstyrelserna i  Södermanland,  Kalmar,  Gotland 

och Blekinge har ett  utbildningsprogram  om digitala betalningar tagits  fram.  

En första  utbildning  i  länet hölls  i Karlskrona  i slutet av  förra året samt hölls  

ytterligare  en  i Kyrkhult i  Olofströms  kommun i början  av  detta  år.  Tyvärr 

innebar sedan  covid-19  att de fysiska  utbildningarna f ick pau sas.  

Utbildningen  belyser på  grundnivå hur internetbank, B ank-ID,  Swish med  

mera  fungerar.  Teori  varvas  med  praktik.  Utbildningen vänder sig  främst  

mot  gruppen  äldre invånare.  Deltagarna  har med sig eg na  telefoner  eller 

”plattor”.  Målet  med  kursen  är att  deltagarna  efter  utbildningen ska kunna  
genomföra en  digital betalning.  Utbildningarna  har hittills  fungerat bra, 

även om  det  varit lite teknikstrul och problem med  deltagarnas  medtagna  

utrustning  som  vid några fall var  för gammal  eller inte uppdaterad.  

Utbildningen  visar att det  finns  ett  behov  av  att  nå  ut  med mer  kunskap 

inom digitala  betalningar och  digital kunskap  i  stort.  

För att kunna  fortsätta med  utbildningarna äv en under  corona,  eller som ett  

alternativ  till  utbildningar på  plats,  så finns  den nu även  i Skype-format 

fördelad  på tre  träffar.  Samma  utbildare  som  tidigare håller  i den,  Lexicon 

AB.  

Vidare så håller  nio  filmer  på att  tas  fram.  Detta efter en  förfrågan f rån P TS 

och Länsstyrelsernas  informationsarbetsgrupp inom betaltjänster.  Även 

filmerna bygger  på tidigare framtaget utbildningsmaterial.  Filmerna  blir 

vardera några minuter långa och kommer bland annat  att  handla  om hur 
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man installerar  Mobilt Bank-ID,  bank-app  ,  QR-app,  betalar  med mobilen och  

med  Swish  samt  säkerhet. F ilmerna produceras  av  Lexicon  AB.         

Region Blekinge  har  ansvaret  för länets region ala  serviceprogram  som  är ett  

dokument  för utveckling av   service  på landsbygden.  Länsstyrelsen 

medverkar  med Regionen inom  detta  program,  bland  annat via  

samrådsmöten.   

Länsstyrelsen  har  också en kontinuerlig  dialog  med Region  Blekinges  

bredbands-samordnare om länets bre dbandsutbyggnad.    

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 

Trenden mot  minskad  kontanthantering  fortsätter.  Relativt  få butiker och 

andra verksamheter  är  idag k ontantlösa,  men takten  mot  andra 

betalningsalternativ k ommer  att öka  kraftigt.  Samtidigt kommer mer  

uppmärksamhet vändas  mot  sårbarheten  i  ett  digitalt  samhälle  och  

kontanternas  nytta vid  olika  samhälls-störningar.   

Den digitala  utvecklingen fortsätter snabbt  och  underlättar  tillvaron  på flera 

sätt  och  för många i  samhället.  Samtidigt  kvarstår  risken att de som inte har  

möjlighet  att  ta  del  av  utvecklingen  blir alltmer  avskurna  från  övriga  

samhället.  

Det  är  viktigt att  bevakningen av de   grundläggande betaltjänsterna  

fortsätter  och  att  det vid behov  är möjligt  med olika  regionala  stödinsatser,  

till exempel  via information och utbildningar.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Bengt  Lindberg  
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Karta Blekinge län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till  kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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Diagram Blekinge län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet 
Tillgången på grundläggande betaltjänster  har  fortsatt  att  minska under år  

2020  i Dalarna.  I  någon  mån  bromsas  utvecklingen av att   statliga  

stödinsatser  görs  genom betaltjänststödet. P å många orter  återstår endast  ett 

serviceställe,  vilket innebär en  sårbarhet  då  situationen på kort tid  kan 

förändras,  exempelvis  genom centrala beslut  om att stänga bankkontor.  I  

Dalarnas  större  orter är  servicen  vad gäller grundläggande betaltjänster 

fortfarande relativt  god.  Bedömningen är  således  att tillgången på 

grundläggande betaltjänster  är  tillfredsställande för  de  flesta  privatpersoner,  

föreningar  och  företag  i Dalarnas  län.  Det finns  dock  ett  tydligt  behov a v  

stödinsatser  med  i storleksordningen  5–7  tillhandahållare  av  grundläggande 

betaltjänster  finansierade genom betaltjänststöd. D etta är i  områden  där 

marknaden  själv  inte  kommer att tillgodose  servicebehovet,  utan här krävs  

insatser  från  statligt håll för att  upprätthålla  betaltjänstlösningar.  

Antalet serviceställen  är flest  för kontantuttag,  medan antalet  serviceställen 

är betydligt färre för  betalningsförmedling  och minst är  antalet serviceställen  

för dagskassehantering.  Numera saknar två  kommuner  i  länet  (Gagnef  och  

Smedjebacken)  helt  dagskassehantering.  

När det  gäller  användandet och icke-användandet  av  grundläggande  

betaltjänster  i Dalarna handlar det  både  om  kunskap/förmåga och  vilja  att  

använda alternativa digitala betaltjänstlösningar,  se  figuren  nedan.  
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Vill Vill inte 

Kan Den majoritet av befolkningen 

som genom attityder och 

konsumtionsval driver 

efterfrågesidan mot digitala 

lösningar och nya 

betaltjänstbeteenden som vi 

idag tydligt kan se 

De som av olika skäl, 

exempelvis integritet, väljer 

att (försöka) avstå från de 

digitala lösningarna och 

hellre använder kontanter, 

trots, eller kanske på grund 

av, att de kan och förstår 

tekniken 

Kan inte De som skulle vilja använda 

den nya digitala tekniken, 

men av olika skäl inte har 

tillgång till den på grund av 

ekonomiska, 

kompetensmässiga eller 

tillgänglighetsmässiga grunder 

De som saknar både vilja 

och möjlighet att använda 

den digitala tekniken, 

beroende på olika faktorer, 

exempelvis bristande 

kunskap och intresse 

(kompetens och motivation), 

misstro mot systemet eller 

socioekonomiska faktorer 

Figur för att schematiskt åskådliggöra hur individer och grupper i samhället 

förhåller sig till kunskap/förmåga respektive vilja att använda grundläggande 

betaltjänster och digitala alternativ till dessa. 

Då antalet serviceutförare minskar snabbt är det viktigt att ha individers 

förmåga och preferenser i åtanke i bevakningsarbetet och i de insatser som 

görs. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer ett stort antal orter 

att sakna en eller flera servicetyper inom några år. Därmed kommer det att 

var mycket svårt att upprätthålla det mål som uttrycks i förordning 

(2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande 

betaltjänster, det vill säga att alla i samhället ska ha tillgång till 

grundläggande betaltjänster till rimliga priser. 

Årets bevakningsarbete 
En viktig  grund  för årets  bevakningsarbete  har  varit att kartlägga och  

analysera  förutsättningarna f ör grundläggande  betaltjänster genom att 

använda Tillväxtverkets  verktyg P ipos Se rviceanalys.  Verktyget ger en 

detaljerad bild av  läget  i länet  gällande  olika  typer  av  servicepunkter och hur  

dessa är kopplade  till  den geografiska och demografiska  spridningen  i  länet.  

Vidare ger verktyget  analysera hur eventuella  nedläggningar av  

servicepunkter  skulle  drabba orter  och  samhällen, då både nattinvånare 

(mantalsskrivna), dag befolkning och   upptagningsområde visas.  

Arbetet  med att  bevaka  tillgången på grundläggande betaltjänster  i länet har  

också bestått  av  kontakter  och samtal med  nuvarande, dåv arande och 

potentiella framtida betaltjänstombud  på  orter  som  drabbats elle r riskerar 

att drabbas  av  nedläggningar av  befintliga  ombudslösningar.  Dock  har 

situationen  med  coronapandemin från mars  månad inneburit  en svårighet 

med  fysiska besök,  vilket begränsat  eller förhindrat  vissa aktiviteter.  I  någon  

mån har  då  digitala  kanaler kompenserat  för uteblivna  fysiska  träffar.  

Arbetet  har även bestått av  att  följa  lokala,  regionala och  nationella debatter  

och inlägg  kring  frågor som  är  kopplade till  detta område.  Eget  deltagande i  
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olika  möten,  seminarier  med mera  är till  stor  hjälp i  arbetet  med 

kartläggningen  av  grundläggande betaltjänster.  Antalet möten  i  fysisk  form  

har minskat  kraftigt på  grund av  situationen med corona.  

Det  sker  också ett  samarbete  med Region  Dalarna,  som  förra  året  tog  över 

ansvaret  för Dalarnas  Regionala Serviceprogram.  Tillgången till 

grundläggande betaltjänster  är  ett av  de prioriterade  områdena  under  

programperioden  2014-2020,  och kommer  sannolikt  att fortsätta vara  så 

under nästa  programperiod.  

Länsstyrelsen  Dalarna  har även genomfört  en husbilsaktivitet  vilket 

inneburit  att  vi begett  oss  ut  i länet med  en  husbil till mindre  orter  i de  mer  

glesbefolkade delarna  av län et och under  ett par timmar utanför  den  lokala  

butiken  pratat  med lokalbefolkningen och bett  dem  att  fylla  i en enklare 

enkät  beträffande  deras  syn på kontanter  och  användandet  av  betaltjänster.   

Under  årets  arbete har  det  återigen  på  ett  tydligt sätt  framgått  att  det finns  

en tudelning i   samhället där vissa,  en  majoritet,  är  med i de digitala  

lösningarna  och  närapå  slutat använda kontanter,  medan andra  befinner sig  

i olika grad av  digitalt utanförskap och kan  ha  stora svårigheter att  hantera 

betaltjänster  när  kontanthanteringen  minskar.  Detta  förhållande  ligger  till 

grund för det  utvecklingsprojekt  som bedrivits  i Dalarna un der  åren  

2019-2020,  vilket syftar  till  att  minska det  digitala  utanförskapet.  Detta löser 

dock  inte måluppfyllelsen för uppdraget kring  grundläggande betaltjänster  

eftersom detta  handlar om att  upprätthålla  det  analoga spåret 

kontanthantering.  

Betaltjänstsituationen i länet 
I  de större  orterna i Dalarna ( med  regionalt mått  mätt  Falun,  Borlänge,  

Mora,  Ludvika,  Avesta)  är tillgången på grundläggande betaltjänster av  

Länsstyrelsen  bedömd  som god.  Här  har  marknaden själv  ”löst  problemet”  
och flera  olika aktörer  finns  på marknaden.  Ofta finns  även  flera bankkontor 

på orterna.  I  andra  delar av  Dalarna  (södra Dalarna och   Siljansområdet)  har 

lokala  sparbanker  en god lokal  närvaro  där  de  normalt  erbjuder  de  olika 

typerna av  grundläggande betaltjänster.  Även  andra kommersiella aktörer  

finns  representerade.  

De orter eller  områden  som  vi identifierat som  i riskzonen vid  en  eventuell 

nedläggning av   ombud,  då dessa saknar andra alternativ  till  nuvarande 

tillhandahållare och är glesbefolkade, är   Idre/Grövelsjön,  Särna,  

Fredriksberg,  Venjan,  Malungsfors/Lima,  Furudal/Dalfors  och  

Bingsjö/Linghed/Svärdsjö.  

Under  år  2020  har  tillhandahållare  på  fyra  orter i  länet  erhållit  

betaltjänststöd,  det  gäller:  Idre,  Särna,  Venjan,  och  Svärdsjö.  
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Infrastrukturen för kontanthantering 
I  samtliga  kommuner  i  länet finns  någon form av  kontantuttagsmöjlighet och  

möjlighet  till  betalningsförmedling,  även  om  en del av  kommunens  invånare 

har långa resvägar  på  grund av  en del kommuners  stora geografiska  

utsträckning.  Även  bankkontor  finns  i samtliga  länets  kommuner,  men  med 

Handelsbankens  aviserade stora  nedläggning a v lok alkontor  kan  detta att 

komma att  förändras  drastiskt.  

Det  finns  i Dalarnas  län flera orter  med i storleksordningen  1000-1500 

invånare som  saknar  ombudstjänster  avseende grundläggande  betaltjänster.  

Även om  den direkta  närheten saknas,  så finns  allt som  oftast ett  alternativ i 

en närbelägen  större ort. D ärför  är  orterna  som  nämndes  i föregående avsnitt  

viktiga.  

Dalarna  har  en omfattande besöksnäring,  inte  minst från Norge,  vilket 

medför att  bland  annat  norska kontanter  accepteras  på  flera håll som  

betalmedel.  Detta ställer krav på   att företagen har möjlighet att  deponera 

och hantera sina  dagskassor.  Sverige  ligger  generellt  sett  långt fram i  frågor  

som  rör digitala betalmedel, v ilket  innebär  att  besökare  från  andra länder,  

vars  invånare oftast  använder  kontanter  i större utsträckning,  förväntar sig  

att kunna b etala  kontant även här.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Dalarna  har  generellt sett  en god  digital infrastruktur och utbyggnaden av  

fiber  når varje år  nya områden.  Frågor om  bredband och fiber  har  länge haft  

en framskjuten placering och  är kanske  en av  de mest  grundläggande  

frågorna  i länets regio nala  serviceplan.  Det finns fortfarande ett  och  annat 

geografiskt  område  som  saknar  tillfredställande uppkoppling  i länet,  men 

detta  bedöms v ara  så  pass beg ränsat att  det  inte ska  klassas  som  ett  stort  

problem.  

I  Dalarnas  län arb etar  flera aktörer  på  olika  fronter för  att  minska det  

digitala utanförskapet och få  fler personer digitalt delaktiga nä r  det gäller 

grupper  i samhället  som bedöms  som riskgrupper,  exempelvis  nyanlända, 

äldre  och  personer med  funktionsnedsättning.  Bland annat  bedriver 

Länsstyrelsen  Dalarna,  med finansiering  från  PTS,  ett  tvåårigt  projekt som  

syftar  till att  nå  dessa grupper i  deras  närmiljö.  I  och  med pandemin och de  

råd och riktlinjer  som  Folkhälsomyndigheten  fastställt,  har det  varit  svårt att  

genomföra många av  de  planerade  fysiska träffarna och   

utbildningstillfällena.  I  och med  att  målgrupperna pr ojektet  riktar  sig  till 

redan b efinner sig i   ett digitalt  utanförskap har det varit en  extra utmaning  

för projektet att  nå ut .  Även andra aktörer  som Region  Dalarna och 

Länsbiblioteket har bedrivit liknande insatser  under  året.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  har  även  fört diskussioner med  butiker eller  kommuner på 

flera  orter om  att  försöka få  till  nya lösningar  för grundläggande  

betaltjänster,  däribland  Fredriksberg,  Furudal och Gagnefs  kommun  
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(Djurås).  För vissa  orter  i länet är bedömningen att  befolkningsunderlaget 

och behovet är  för litet för att kunna  rättfärdiga en  statlig  stödinsats.  Det  är  

dock  inte uteslutet  att  någon form av  insatser kan bli  aktuella framöver för 

att stödja servicebehovet på  en del  små orter med närområden.  

På bland annat orterna Grövelsjön,  Bingsjö,  Furudal,  och  Fredriksberg 

kommer  Länsstyrelsen  ha f ortsatt  dialog  med lanthandlarna  kring  

ombudslösningar,  då  de  verkar som  nyckelaktör i sin  bygd, och   idag  inte 

mottar någon  stödinsats.  

Flera andra orter kan b li aktuella  beroende  på  hur utvecklingen  sker  med  

leverantörer av  grundläggande betaltjänster.  Det gäller bland annat  i  

Västerdalarna.  

Arbetsuppgifterna  som betaltjänstombud kan  ibland betraktats  som relativt 

betungande, ti dskrävande och innebär inte någon ekonomisk  vinst.  Arbetet  

betraktas  mer som en  samhällelig  tjänst åt  butikens  närområde. Ä ven oro för  

ökad  rånrisk  kan  påverka upplevelsen  och  viljan att  vara tillhandahållare.  

Coronapandemins  påverkan  har periodvis  varit  stor i länet. Und er våren 

uppgav  ett par ombud  att  de fått  ett kraftigt  reducerat  besöksantal på grund 

av  pandemin och den inställda slutdelen av  fjällsäsongen.  Dock v erkar  deras  

näringar ha  återhämtat  sig  på ett  tillfredställande sätt  under sommaren. 

Läget för hösten  uppges  fortfarande  var oklart,  precis  som det är för  många 

andra verksamheter  och aktörer.  Vid närmare uppföljning  av  

användningsgraden  för de olika  tjänsterna  hos  de ombud  som beviljats  stöd,  

kan  vi  se  en  minskning  i nyttjandegraden.  Ett ombud rapporterar  en 

minskning  med  ca  50  procent av  antalet utförda  tjänster  jämfört  med samma  

period  förra  året. F lera  ombud  uppger även  att  antalet  räkningsbetalningar 

över disk  har  minskat  detta år jämfört  med  år  2019. Anledningen till detta 

tros  vara  att  folk  stannar hemma  och  tar  hjälp  av  släktingar.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Ett  troligt  scenario  som  avspeglar resten av  riket och  den ökade  

digitaliseringen  är att  allt fler  invånare  kommer  att lösa sina  bank- och  

betalärenden via  olika typer  av  digitala  betaltjänster  och  appar. E xempelvis  

kan  det  snart vara  möjligt att  betala med  Swish i utlandet, v ilket troligen 

kommer  att  medföra att  även utländska  besökare kommer  att  ha  Swish och  i 

högre  grad  betala med  digitala betaltjänster.  

Det  kommer  dock  fortsatt  finnas  grupper  i samhället som inte kan  eller vill  

tillgodogöra  sig den   nya  tekniken av  olika anledningar och  för att  dessa  

människor  ska  kunna  fortsätta  att  använda kontanter  i enlighet  med  

förordningens  intentioner och  inte fastna i  ett digitalt  utanförskap  är  det 

viktigt  att  Länsstyrelsen fortsätter med  stödinsatser  på  de  orter  där  

marknaden  inte  täcker  de servicebehov  som  finns.  
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Dalarna  visar  en  sårbarhet med  många mindre småorter  där det  oftast  bara 

finns  en butik  och skulle den  försvinna  innebär  det  långa resvägar  för både 

betalärenden och övrig  kommersiell  service.  Denna utveckling  följs  noga av  

Länsstyrelsen  och  Region Dalarna,  och  ett särskilt  driftstöd betalas  ut  till 

butiker i  Dalarna  under  år 2020  (14  stycken).  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Michael  Persson  och 

Wilhelm  Kyrk.  

 

Diagram Dalarnas län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Dalarnas län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Gotlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Tillgången till  de  grundläggande betaltjänsterna bedöms s om  

tillfredställande i  länet. D et  finns  fortfarande svårigheter för  de  som  inte har  

möjlighet  att  använda sig av   de  digitala betalningsmöjligheter som samhället  

anpassar sig  till  mer och mer.  Användandet  av  kontanter  har  under året gått  

ner enligt de uppgifter  som har framkommit under  bevakningsarbetet,  färre  

uttag i   uttagsautomater  och  färre som använder kontanter vid köp.   

Antalet platser  att  ta  ut  kontanter  på  är  samma som föregående år.  Det är  

färre  bankkontor  kvar  i  länet  jämfört  med föregående år.  De  bankkontor som  

har stängt under  året har varit  kontantfria  så  det  har inte påverkat  

möjligheten  till  att ta  ut kontanter och sätta in  dagskassor,  men  möjligheten 

att betala räkningar över disk  är färre.  På  norra Gotland  saknas  möjligheten 

att betala räkningar kontant.  

Tillgången till  de  grundläggande betaltjänsterna minskar för  varje år.  Flera 

personer  lyfter den minskade personliga kontakten  när  bankkontor lägger 

ner och  servicen  som  den innebär.  Ett  problem som  oroar en  del är  risken 

med  att  använda digitala betalningar  och  BankID,  insatser  behövs  för  att 

informera  om  hur  bedrägerier  kan  undvikas.   

Årets bevakningsarbete 
Den information som  ingår i årets  bevakningsrapport har  insamlats v ia 

kontinuerlig bev akning  under  året.  Bevakningsarbetet  har  genomförts  främst  

med  intervjuer av  organisationer,  föreningar,  företag  och privatpersoner.  

Analys  av  situationen  för de grundläggande betaltjänsterna  i länet har gjorts  

via Tillväxtverkets  webapplikation  Pipos  Serviceanalys.  Applikationen  

används  för  att  göra  beräkningar  av  tillgänglighet till de tre  serviceslagen 

kontantuttag,  betala räkningar över disk  och  sätta in  dagskassor.   

Betaltjänstsituationen i länet 
Antalet uttagsautomater är  det samma som  föregående år.  Det finns  28 

platser med  möjligheten ta ut kontanter,  enligt statistik  i Pipos  
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serviceanalys.  Fördelningen är 25  uttagsautomater och tre  bankkontor  med 

kontanthantering.  Möjligheten att ta  ut  kontanter  i  kassan,  finns  även i en 

del av  öns  matvarubutiker.   

Det  finns  tre  bankkontor kvar i  länet  som  hanterar kontanter.  Sparbanken 

Gotlands k ontor  i  Stånga och  Roma  har fortfarande kontanthantering,  

Handelsbanken har ett  kontor i  Visby  där  de  har kontanthantering.  Det finns  

inget bankkontor  på  norra Gotland som hanterar kontanter.  

De områden som har  sämst  tillgänglighet till alla betaltjänster är längst 

norrut  och  längst  söderut på  Gotland.   

Gotland är ett  av  de  län  som märker  av  att Handelsbanken  drar ner på 

antalet  kontor.  De  har under  året  stängt två a v  sina  kontor  på  Gotland, ett   

på norra Gotland och ett på  västra Gotland, dä r  båda bankkontoren var  de  

sista på respektive ort.  Handelsbanken har även meddelat att de kommer  att  

stänga ett  kontor  i Visby un der  hösten.  På de orter  där  bankkontoren  har 

stängt  under  året finns  fortfarande uttagsautomater.  

Enligt Bankomats  statistik  har uttag av   kontanter minskat med  18  procent i 

hela  landet under  första halvåret  2020  jämfört  med först halvåret  2019. 

Siffrorna  på  Gotland  följer statistiken  i hela landet  med  en  minskning  med  ca 

19  procent.  Insättning  av k ontanter  ligger  kvar  på samma  nivå som 

föregående år.  

Bankomat  har  meddelat att det kommer att  installeras  en  kombinerad  

insättnings- och  uttagsautomat  i  Fårösund på Norra  Gotland.  Installationen 

av  insättningsautomaten i Fårösund  tas  emot positivt  av  företagare i 

området. B ankomat  har  även två  insättningsautomater i  Visby.   

Att  uttag av   kontanter  har minskat  under  2020 visar  även statistik f rån de   

två uttag sautomater  som Länsstyrelsen  ger  stöd till.  Enligt 

butiksinnehavarna  beror det troligen  på  att  det är färre  evenemang,  loppisar  

och marknader  där kontanter  oftast används.  En annan an ledning  kan vara 

att det  är många äldre  som  använder  möjligheten att  ta  ut  kontanter och det 

har varit  färre  äldre i  butikerna på grund  av  coronapandemin.  

Många matvarubutiker  på landsbygden  har erbjudit  att  ta emot  

beställningar av  livsmedel via  e-post eller  per  telefon  och  har sedan plockat  

ihop beställningarna  som kunderna hämtar  utanför butiken.  

Många föreningar  i länet har  valt  att  använda  Swish redan  tidigare år.  Alla  

idrottsevenemang  har under våren varit inställda med anledning  av  

coronapandemin  och  när väl sportaktiviteter  har börjat igen  så  är  inga 

åskådare  tillåtna.  En del föreningar  har  valt att inte  ha  någon försäljning  på 

sina a ktiviteter och andra att inte ta emot  kontanter  vid försäljning.  

Region Gotland  har  uppdraget att  ge nyanlända  förutsättningar  för 

etablering  i det  gotländska  samhället. R egion Gotland har 
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medborgarkontoret ”medborgarplatsen” där alla som är nyanlända och har 

svenska som andraspråk är välkomna med frågor om hur det fungerar i det 

nya samhället. På Medborgarplatsen kan nyanlända få hjälp med att förstå 

brev från myndigheter, betala räkningar, hjälp att förstå hur en blankett ska 

fyllas i och guidning med myndighetskontakter. 

Infrastrukturen för kontanthantering 
Gotland består endast av en  kommun men det  finns  möjlighet  till  

kontantuttag  i alla  områden i  anslutning  till de  större  orterna  i länet.  Antalet 

möjligheter till att  betala räkningar och sätta in dagskassor är  färre,  men 

finns  både  på  norra  och  södra  Gotland.  

Andelen personer  på  Gotland som har  längre  än  tio  km till  närmaste  

kontantuttag  är 19  procent,  samma  som föregående år.  På de orter  där  

bankkontoren  har  slutat hantera kontanter  finns fortfarande 

uttagsautomater.  Det  finns  ingen  person  på  Gotland som har  längre  än  tre  

mil till  närmaste  kontantuttag.  

Att  lämna in  dagskassor är  möjligt på  nio  platser i  länet.  I  antalet ingår två  

Bankomat  där insättningar kan  göras  till konto.  Sparbanken  Gotland  har två  

serviceboxar.  Det finns  fem  serviceboxar  som  Loomis  administrerar,  Loomis  

har även en  uppräkningscentral på  Gotland. D et finns  företag  som har  längre 

än f yra  mil  till närmaste plats att   lämna  dagskassor på.   

Det  är  positivt  att Bankomat  öppnar ytterligare  en insättningsautomat  på 

Gotland. D en nya insättningsautomaten placeras i  Fårösund  på norra  

Gotland. I   området finns  det inte  något bankkontor som hanterar  kontanter  

och närmaste servicebox är  i  Slite 2,5 mil  resväg f rån  Fårösund.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Fibernätet  på  Gotland  är väl utbyggt över  hela  ön.  Fiberutbyggnaden 

bedömdes s om  slutförd  2017.  Bredbandskartan.se  anger  att  95  procent  av  

hushåll och företag på   Gotland har tillgång til l  bredband, äv en 

mobiltäckningen  är  95  procent eller  mer.  I  samband med att  fiber- och  

mobilnätet byggts ut   har kopparnätet börjat avvecklas,  under  2020  har  fler 

områden släckts  ned. D e områden  som släcks  ner väljs  utifrån  hur  slitet 

kopparnätet är i  de  gotländska telestationerna.  Mobiltäckningen upplevs  inte  

som  optimal  på  alla  platser  i  länet  och  är  man  inte ansluten  till  fiber  kan  

hastigheten  på  uppkopplingen variera.  

Arbetet  med den digitala delaktigheten har varit svårare  under  året beroende  

på coronapandemin.  Det har  inte  varit  några  större evenemang  och  det  har 

varit svårt  att  hålla  vanliga möten och utbildningar.  Hälsofrämjande  enheten 

vid region  Gotland har  surfsupport  för de som är 65+  genom  samarbete med 

eleverna på Wisbygymnasiet  som hjälper  till med support  till  deltagarna.  

Intresset  för surfsupporten har  varit  stort.   

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 57 

https://Bredbandskartan.se


    

     

        

   

           

       

        

       

     

  

 
      

    

         

       

       

        

    

Problem med vishing fortsätter under året, bedragare som ringer upp och 

uppger sig ringa från bank eller myndighet. Framför allt är det äldre som blir 

utsatta för bedrägeri där personer som ringer upp uppmanar dem att logga in 

på sin bank med BankID. I samband med detta blir de av med stora summor 

pengar på sina bankkonton. Polisen på Gotland har vart runt på ön för att 

informera hur bedrägerierna går till samt hur man undviker att bli utsatt för 

bedrägeri. De digitala tjänsterna behöver även utvecklas för att bli säkrare 

att använda, bättre rutiner för att undvika att bedrägerier kan genomföras. 

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Utifrån en  kartläggning  har två or ter  på  Gotland pekats  ut att  inte  uppfylla 

behovet av  de grundläggande betaltjänsterna.  Stöd  enligt  förordning  

(2014:139)  om statligt stöd  till  tillhandahållare  av  grundläggande  

betaltjänster  ges  till  två  uttagsautomater  i  länet, en i   Stenkyrka på norra 

Gotland och en  i  Katthammarsvik  på  östra  Gotland.  Båda uttagsautomaterna 

är placerade i  livsmedelsbutiker.  

Länsstyrelsen  har  i sitt samarbete  med Kustlänsgruppen fortsatt genomföra  

utbildningar  i digitala  betalningar.  Kustlänsgruppen är ett  samarbete mellan 

Länsstyrelsen  i  Södermanland, B lekinge,  Kalmar och  Gotland.  De  fysiska 

utbildningar  som var planerade  att  genomföras  i  samarbete  med Region 

Gotland, hä lsofrämjande enheten,  behövde  ställas in  på  grund  av  covid -19.  

Under  hösten har det  genomförts  utbildning  genom webinarium,  för  att 

kunna g enomföra utbildning  utan  att  behöva  träffas  fysiskt.  Deltagarna f år  

en länk  att koppla upp  sig v ia för  att kunna  delta,  webinariumet tar  upp hur  

man betalar  via sin smarta telefon eller  surfplatta.  Deltagarna  får  

information  hur  de  laddar ner  appar för  BankID,  sin  bank  och Swish.   

När det  regionala  serviceprogrammet togs  fram  för  perioden 2014–2018,  som  

förlängdes  till  2020,  var  länsstyrelsen  med i  arbetet.  Den service som 

programmet  omfattar  avser även  de  grundläggande betaltjänsterna.  Det 

regionala  serviceprogrammet  anger  som  mål  att ingen invånare i  länet  ska 

ha län gre än  20  minuters  resväg  till  närmaste serviceställe.  När  det gäller 

tillgänglighet till  betaltjänster  anges  avstånd  i längd inte  tid. A vstånd till 

grundläggande betaltjänster  kan v ara  längre  än 20 minuter beroende  på 

betaltjänst.  Den betaltjänst som har bäst täckning  är möjligheten  att ta ut 

kontanter.  För  att kunna betala  räkningar och sätta  in dagskassor  så blir 

avstånden  längre.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Möjligheterna till att ta ut kontanter och betala räkningar över disk minskar 

och fler personer använder möjligheterna det innebär att kunna betala 

digitalt. Minskad användning av kontanter och fler som använder digitala 

betalningsalternativ leder till att det blir svårare för de som inte är digitala. 

Coronapandemin ser ut att ha snabbat på det minskade användandet av 

kontanter, många som arbetar hemma, mindre resande och mindre 

konsumtion verkar vara påverkande faktorer. 
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Det  är  fortsatt  viktigt att  bevaka tillgången till  de  grundläggande  

betaltjänsterna  och  kunna initie ra insatser  i  områden  där inte behoven av de   

grundläggande betaltjänsterna  uppfylls.  Det ökade  användandet av  digitala 

tjänster innebär ett  ännu större  behov  av  utbildningar och  även utveckling  av  

de digitala tjänsterna  så de  är säkra  att  använda.  Skillnaden  mellan  de som 

är digitala och de som inte är  det, blir   större och större  och  det är svårt  att  nå  

ut till de som  inte är  digitala.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Ylva Tevell.  

 

Diagram Gotlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Gotlands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet 
Länsstyrelsen  konstaterar att  det  fortsatt  finns  brister  i  tillgången till  

grundläggande betaltjänster  i  länet  och  att  största  orsakerna till  dessa är 

litet  befolkningsunderlag och  stora avstånd  till  service.   

Tillgången till  kontantuttag,  betalningsförmedling  och dagskasseinsättning  

är  relativt  oförändrad mot  föregående  år.  Tillgången till  kontantuttag  och 

dagskasseinsättning ha r ökat  något, m edan tillgången till 

betalningsförmedling  fortsätter  att minska.  Ser  man  fem år tillbaka  i  tiden 

minskade  tillgången till  samtliga betaltjänster i  en betydligt  brantare 

nedåtgående  kurva än  vad som sker  i dag.  Avmattningen  torde  till  stor del 

bero på att det  numera inte finns  så  många  betaltjänster kvar  att  dra  in.  

Länsstyrelsen  bedömer att den pågående  pandemin på grund  av  covid-19 

framförallt har haft  inverkan  på  tillgången  till  och användningen  av  

grundläggande betaltjänster  i  form  av  minskad  kontanthantering  och ökad  

användning  av  digitala betaltjänster.  

Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  i länet har skett  genom  en ”husbilsturné”  senhösten  

2019,  en  enkätundersökning höst en 2020  och  andra möten  med pensionärer,  

pensionärsorganisationer,  bygdeföreningar,  föreningar för funktionsnedsatta 

och föreståndare för  livsmedelsaffärer  på  landsbygden under  året.   

Tillväxtverkets  verktyg  Pipos Servi ceanalys  har  använts f ör att  få en 

överblick  över tillgången till  grundläggande  betaltjänster  i länet.   

Länsstyrelsen  har  även  medverkat på den nationella be taltjänstkonferensen.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Det finns fortsatt brister gällande grundläggande betaltjänster. De utgörs 

framförallt av bristande tillgång till betaltjänster och svårigheten för vissa 

grupper av invånare att använda tillgängliga betaltjänster. 
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Orsaken  till bristande  tillgång är  av  fysisk  art  eftersom Gävleborgs  län har 

en glesbygdsproblematik.  Den går  att  lösa,  men  kräver tillräckligt med  

resurser  som  överbygger stora  geografiska avstånd och  litet  

befolkningsunderlag.   

Ökad användning  av  digitala betaltjänstlösningar löser delvis  dessa brister.  

Det  förutsätter dock  god mobiltäckning  och  genomförd  bredbandsutbyggnad.  

Fortfarande  finns  det  några områden  i länet där uppkopplingen  inte  är  

tillfredsställande.   

För inte  minst de sårbara grupperna  i samhället kan  det  vara svårt  att ha  

råd med  mobiltelefon,  dator, ab onnemang  och uppkoppling.  

Särskilt  företag  inom  turism- och upplevelsebranschen  kan  ha  svårigheter  

med  digitala  betalningar.  Det beror  dels  på tekniska  orsaker  p  g a  deras 

geografiska  placeringar  och  dels  på att  många turister,  framförallt från  

utlandet,  helst betalar  med  kontanter.  Dessa företagare  måste  åka långa 

sträckor för  att  deponera kontanter.   

Gruppen äldre  människor kan  delas  in  i yngre  och äldre.  Framförallt  äldre 

äldre  uttrycker  osäkerhet när  det gäller användning  av  digitala betaltjänster  

och irritation över att  banker  och  företag  tar  för givet  att  alla  är 

uppkopplade.  De efterfrågar i hög  utsträckning  personlig  service.  

Yngre  äldre  har  ofta relativt goda  digitala kunskaper och kan  därför uträtta  

mycket av  sina  ekonomiska  förehavanden  digitalt utan  problem.   

Situationen för  personer med funktionsnedsättning är  som  tidigare  år  inte 

tillfredsställande.  Behovet av  hjälp  från omsorg och  anhöriga ä r betydande.  

Det  digitala utanförskapet  är relativt  stort.  ”Grupper  inom gruppen”  har 

olika  problem  beroende  på vilken funktionsnedsättning  de har.  Många 

grupper  har  även svårt  med  den  tekniska  hanteringen.  

Att  asylsökande  och  nyanlända i  regel  saknar  tillgång till   BankID  och 

möjlighet  att  kunna  betala via internet med  bankkort  är  ett  stort problem.  

Analfabetism,  dålig e konomisk  situation  och  språksvårigheter  är  andra 

faktorer  som  gör användningen svår.   

Bibliotekspersonal uppger att  biblioteken fortfarande är en  viktig institution  

för att  hjälpa  befolkningen med  digitala tjänster.  Personalen får  framförallt  

hjälpa asylsökande,  nyanlända eller utrikesfödda och  äldre människor  med  

användningen av da tor  och mobiltelefon  för bankärenden och att  fylla i 

ansökningar och liknande som  myndigheter  kräver in.  Biblioteken vill  dock  

inte ge  den  hjälpen,  eftersom det inte  är lämpligt att  obehöriga hanterar en  

människas  privatärenden, koder,  bankkontonummer  och  kortnummer.   

Som tidigare kvarstår  fenomenet  att banker  ofta hänvisar  kunder  till 

biblioteken för  hjälp  med  bankärenden.  När  bibliotekspersonal frågat  banker  
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om detta  fenomen  har  de meddelat  att  de kan  ge sådan hjälp, men   att  det  

kräver  att  kunden  är  mycket  aktiv och ”ligger på” för att  få  hjälp.   

I  den enkätundersökning s om genomfördes  av  Länsstyrelsen under hösten 

framkommer att den pågående pandemin,  orsakad  av  covid-19,  har  för  vissa 

grupper  i samhället  inneburit  en begränsning a v tillgå ngen till 

grundläggande betaltjänster.  Det är  till exempel svårt att  lämna  in 

dagskassor  för  den som  tillhör  en riskgrupp  eller att få hjälp  med  användning  

av  betaltjänster av  anhöriga.  Kontanthanteringen uppges  båda ha  ökat och  

minskat.  Många betalningar sker  numera via  Swish  i  stället  för med  

kontanter på grund av  smittrisk,  men  för att  slippa lämna  ut kort  och kod  

har en  del  övergått till kontant  betalning nä r  de får  hjälp  att handla.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Att  det är långt  att åka för att  hantera dagskassor  och  ta ut pengar till  

växelkassor  är två av   de vanligaste problemen med  grundläggande  

betaltjänster  som  framkommer  vid  länsstyrelsens undersökningar.  

Antalet uttagsautomater har  fortsatt  minska,  men är nu  nere  på  en så låg  

nivå att  minskningen har planat ut. Ut tagsautomater  finns  i alla kommuner,  

men i  Ockelbo  kommun  finns  endast en  automat. G eografiskt sett är  det 

boende i länets v ästra och nordvästra delar  som har  de  längsta avstånden till 

grundläggande betaltjänster.  

Vid en  analys  med hjälp av  verktyget  Pipos  Serviceanalys  kan  konstateras  

att om till  exempel möjligheten till kontantuttag s kulle tas  bort i  Loos  skulle 

det  innebära  att  867 personer skulle få mer  än  25  kilometer  till  närmaste  

kontantuttagsställe.  I  dag  i området kring  Loos  är det  314 personer  som har  

mer  än 25   kilometer  till  närmaste  kontantuttagsställe.  Liknande  scenario 

skulle uppstå om  uttagsmöjligheterna försvann i Ockelbo eller  Hassela.  

Om  möjlighet till  kontantuttag  skulle finnas  även i Ramsjö  skulle  500  

personer  få  kortare än  25  kilometer  till  närmaste  kontantuttagsmöjlighet.  

Antal ställen  med dagskassehantering  över disk  hos  ombud  eller i bankkassa  

har efter  föregående  års  halvering  mer  än ha lverats äv en till i år.  Numera 

finns  sådan hantering  endast  på  två  ställen i  länet och  båda  dessa är  hos  

ombud.  Detta drabbar  främst föreningar och mindre företag i   stor  

utsträckning.   

Antal serviceboxar  har  också minskat  och  i  Nordanstigs  kommun  finns  inte  

längre någon servicebox.   

Inte  minst  livsmedelsaffärer  på  landsbygden har kvar kontanthantering  som 

en extra  service  till  kunderna  för  att behålla ett  så  stort  kundunderlag  som  

möjligt. F lera  av  dessa har även en  uttagsautomat,  vilket  möjliggör  en  lokal 

cirkulation  av  kontanter.  
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Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Bredbandsutbyggnaden  i länet har till största delen utförts av   de stadsnät 

som  finns  i varje  kommun.  Idag ha r 95  procent  av  hushållen  i  tätbebyggda 

områden tillgång til l fast bredband om minst 100 Mbit per sekund  och  för 

företag  är  motsvarande siffra 92  procent. Set t till det som  benämns  glesbygd 

är det däremot  endast  57 procent  av  hushållen  och 62  procent  av  företagen 

som  har  tillgång  till  fast och  snabbt bredband.   

Bredbandsutbyggnaden  har nu  kommit  så  långt ut  i ytterområdena att  

kostnaderna blir mycket höga.  Alternativa lösningar till  nedgrävd fiber  

undersöks  därför och i Ockelbo  kommer luftburet  bredband att installeras  

inom snar  framtid, v ilket kan  ske med  en mycket liten grävinsats  som  spar  

tid  och pengar.   

För de  särskilt sårbara  grupperna  i samhället  –  äldre,  personer med  

funktionsnedsättning  och asylsökande,  nyanlända eller utrikesfödda –  finns  

fortsatt  ett  digitalt utanförskap. A v de   äldre som besökte  husbilsturnén 

betalar  en majoritet  sina räkningar via  internetbank,  men en  betydande 

andel, cir ka  40  procent,  betalar  via privatgiro.   

I  höstens  enkätundersökning  svarade  en majoritet  av  

intresseorganisationerna för  äldre  och  för  personer med  funktionsnedsättning  

att det  finns  svårigheter för  deras  medlemmar att betala räkningar digitalt.  

Intresseorganisationer för asylsökande,  nyanlända eller utrikesfödda har inte  

svarat  i samma utsträckning.  

Den pågående  pandemins effekter på den digitala  delaktigheten har hittills  

inte undersökts myc ket  av  länsstyrelsen,  men i  enkätundersökningen 

framkom att det  digitala utanförskapet hos  framförallt  äldre upplevs  ha 

förstärkts  på grund av  pandemin till exempel genom ökade svårigheter  att  få  

hjälp av  närstående  med digitala betaltjänster.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsens  arbete med  insatser och bevakning av   situationen kring  

grundläggande betaltjänster  utförs  av  handläggare på  myndigheten som 

också arbetar  med genomförandet  av  det  svenska landsbygdsprogrammet  

2014–2020  och  som har god kontakt med  de som arbetar  med länets r egionala 

serviceprogram.  Det  ger  goda synergieffekter och samverkan  med  

programmen  och  mellan stödinsatser.   

Det  har  inte  tillkommit några nya stödinsatser  under  året.  Länsstyrelsen har  

fortsatt  stöttat  de  befintliga betaltjänstombuden i Loos,  Österfärnebo  och 

Vallsta.   

En husbilsturné genomfördes  i  länets  ytterområden i  december 2019  för  att  

bättre  kunna  möta befolkning o ch näringsidkare och  ta  del  av  deras  åsikter  

om och upplevelser  av  grundläggande betaltjänster.  Under  två  veckor  
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besöktes  tretton orter och totalt  besökte cirka 175  personer husbilen.  Radio,  

tv och  ett  antal  lokala  tidningar gjorde reportage.   

En enkätundersökning  skickades m ed vanlig p ost  kommunvis  till  ett  så 

slumpmässigt  urval  som möjligt inom  grupperna äldre,  föreningsaktiva, 

funktionsnedsatta,  asylsökande, ny anlända  eller utrikesfödda och 

näringsidkare.  

Den rådande pandemin  har medfört att  myndigheten inte har deltagit  i  60-

plus-mässor eftersom de ställdes  in på grund  av pande min och utifrån 

myndighetens  riktlinjer  med anledning  av  pandemin.  Det  fanns  även  planer 

på utbildningar  för äldre som också  har  fått skjutas på framtiden.  

Region Gävleborg har  ansvaret  för det  regionala serviceprogrammet.  

Länsstyrelsens  handläggare deltog på slutkonferensen  för projektet Stärkt  

regional  serviceutveckling  i Bollnäs  i  november  2019  och på slutkonferensen 

för förstudieprojektet  Nationell  Ombudsplattform  via Skype den 2  september  

i år.  Visserligen  handlade dessa konferenser  inte i  första hand  om 

grundläggande betaltjänster,  men  ämnesområdena går  lätt  ihop och därför  

har det varit värdefullt att delta  på  dessa  även ur ett betaltjänstperspektiv.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling i länet 
Det  kommer  att  vara en  fortsatt  efterfrågan på   grundläggande betaltjänster  

”över disk”  men  användningen av  dessa kan  komma  att  minska ytterligare.  
Hur den  nya lagen om  kreditinstituts s kyldighet att tillhandahålla 

kontanttjänster  som träder  i  kraft nästa  år  påverkar  detta  är  svårt att sia 

om.  

Länsstyrelsen  bedömer vidare att  användningen av digi tala 

betalningstjänster kommer  att  öka.   

Pandemin  kommer att  påverka  samhället framöver och  det digitala  

utanförskapet  som  den  förstärkt  hos  framförallt de  sårbara  grupperna 

riskerar  att förvärras  ytterligare.   

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Helena  Löfström  Järvi, 

Maria Jonsson och Håkan Sun delin.  
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Karta Gävleborgs län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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Diagram Gävleborgs län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Hallands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet 
Under  2019  nåddes  gränsen för  vad vissa  hallänningar tyckte  vara 

acceptabelt  när  det  gäller grundläggande betaltjänster.  I  år  2020  verkar 

hallänningarna v ara  mer luttrade och besvikna. Många, hela 70  procent,  

gillar Swish och tycker att det  fungerar jättebra, men många är  besvikna på  

de banker  som inte  hanterar  kontanter längre och på  de  höga avgifterna.  

Några tycker  att dessa banker  borde tillhandahålla smartphones  eller  plattor  

med  mobilt bredband till sina  kunder,  då de kräver att  kunderna  ska  sköta 

alla bankärenden hemma digitalt.  Många klagar på  att  de  har  långt  till 

banken och uttagsautomaten  och  andra  att  man har så  dålig  mobiltäckning  

vilket  gör att  Swish  inte fungerar.   

Hela 70 procent som  svarar i  enkäten  anser att  de  har problem  med att  ta ut 

kontanter både  i uttagsautomat,  bankkassa och butikskassa.  Den största 

andelen,  44  procent  klagar på  att  det är  långt  till uttagsautomaten  eller att 

det  är svårt  att  komma till uttagsautomaterna.  Numera  står  dessa  ofta inne 

på köpcentra  eller på gator  som kräver  parkeringsapp.  Många banker  

hanterar  inte  kontanter  och  butikerna  har  inte  tillräckligt  med kontanter så  

kunderna kan  ta ut  så mycket som  de vill.  Många butiker har satt ett  

maxuttag  per  uttag  för  att kontanterna  ska räcka till fler.  

Digitala  samhällstjänster underlättar för  majoriteten  men  inte  för alla,  

endast  70  procent  använder  digitala  samhällstjänster  enligt  statistik.  För de  

som  står utanför detta  digitala samhälle blir  livet svårt och krångligt  och det 

verkar  ha bl ivit ännu  svårare 2020.  Hela  15  procent känner sig be roende av  

anhöriga som  kan  hjälpa dem med  olika digitala tjänster.  

87  procent  av  de som  svarat på enkäten  anser  trots  allt  att de grundläggande 

betaltjänsterna  är  tillfredsställande i  Halland.  Länsstyrelsen  anser  dock  att  

tillgången inte är  tillfredsställande i  länets  två  största  kommuner  Halmstad 
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och Kungsbacka,  där har företag  och  föreningslivet problem  med insättning  

av  sedlar och mynt.  

Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har genomförts  genom kontinuerlig 

omvärldsbevakning  i press  och  media.  Året började bra  med besök  hos  flera 

föreningar.  Intresset  var då  stort  för att  lära  sig hu r digitala  lösningar  

fungerar.  Det  var allt  ifrån att ladda ner Mobilt BankID,  hur  man  betalar 

med  Swish,  hur man använder  internetbanken,  hur parkeringsappar 

fungerar  och  hur man beställer biljetter digitalt.  Men redan  i mars  blev  det  

stopp för  all  sådan verksamhet då  många  av  de  som sökte  den  information 

befann  sig i   riskgruppen för  covid-19  och  då  uppmanades  till  social  

distansering.  

Årets  bevakningsarbete  har därför  utförts  via  en enkät i  enkätverktyget 

”Webropol”.  Frågor  om grundläggande betaltjänster  har  skickats  ut till 

många av  länets f öreningar och  småföretagare  samt  till  kommuner och 

region.  Den  skickades u t till Hela  Sverige  ska leva, hembygdsföreningar,  

bygdegårdsföreningar,  PRO-föreningar,  SPF-seniorerna,  De  Synskadades  

Riksförbund,  flera idrottsföreningar  och  många  småföretagare  på  

landsbygden.  Dessutom  lades  den ut på Länsstyrelsens  webbplats  och  

Facebooksida.  

126 svarade på enkäten,  56  procent  kvinnor och  44  procent män.  Av de ssa 

var 92  privatpersoner,  19  företag,  11  föreningar och  4 offentligt  anställda.  

Hela 56 procent av  de  som svarade  bodde i Halmstad, 16   procent  i 

Falkenberg,  11  procent  i Varberg  och  i Hylte,  7  procent i  Laholm  och  3  

procent i  Kungsbacka kommun.  De  svarande var jämnt fördelade  över  18  

olika  grupper,  med  en tyngdpunkt  på  hembygdsföreningar och gårdsbutiker.  

De Synskadades  Riksförbund har dessutom svarat på ett  antal frågor  kring  

sina  problem.  

Infrastrukturen  för kontanthanteringen i  länet  har analyserats  i  verktyget 

Pipos Servi ceanalys.  

Betaltjänstsituationen i länet 
I  Halland  finns  11  lokala Sparbankskontor  och  3 Forexkontor  som  hanterar 

kontanter.  Övriga ba nkkontor har  upphört att hantera kontanter  och  de 

hänvisar till  uttagsautomater  och  insättningsautomater.  Föreningslivet har  

inte varit så aktivt under året, m en de upplever fortsatt  stora  problem  med  

att sätta  in  sedlar  och  mynt. I   Halmstad  och  Kungsbacka  står  insättnings-

automaterna inne i  köpcentra  eller torggarage,  vilket  gör att  många 

föreningsaktiva  känner  sig  otrygga där.  De  anser ”Att stå  där  och  mata  in 

flera  tusen kronor samtidigt som  okända  människor passerar bakom ryggen, 

det  känns  inte bra”.  Maxinsättningen  på  10  000 kronor  per vecka och 

skrynkliga  sedlar  är andra problem. F öreningslivet och  näringslivet  i 

Kungsbacka  och  Halmstad klagar  på  långa avstånd till dagskasseinsättning.  

Mynt för  företag  hanteras endast av  Sparbankskontoren eller  Loomis.   
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Swish är jättebra  i många lägen, både  Länsstyrelsens  undersökningar och 

allmänna undersökningar visar att  drygt 70  procent använder Swish  varje 

månad eller  oftare.  Många har dock  inte tillgång  till  Swish  då  de  saknar 

smartphone  och  mobilt  BankID.  Vissa litar  inte  på tekniken bakom  Swish 

och andra har svårt  för att hantera  tekniken.  Vissa  tycker  att telefonerna är  

för dyra och efterlyser billigare smartphone som klarar  Swish,  Mobilt BankID  

och parkeringsappar.  Man berä knar  att  10  procent av  befolkningen  eller 

33  000 personer  i Halland är  digitalt utanför.   

Många äldre får  problem med  syn,  rörlighet,  eller andra sjukdomar vilket  i 

sin tur gör att de får  problem med  ny  teknik  i smartphones,  datorer,  Swish,  

parkeringsappar,  sms  till offentliga toaletter med mera.  Många vill  inte fråga  

om hjälp, an dra  har  barn och  barnbarn  som  hjälper dem.   

Personer med  olika funktionsnedsättningar använder  kort och Swish i  stor 

utsträckning. Gruppen  synskadade  har  varit  extra utsatt i  år  då  många 

hänvisats  till digitala  lösningar.  De synskadade  har inte  alltid kunskapen och  

förutsättningarna  för  att kunna ta   del av  de digitala tjänsterna och riskerar 

då,  framförallt  de  äldre,  att  med synnedsättning k änna  sig  åsidosatta.  

Fungerar inte mobilnätet är  de  extra utsatta eftersom  alternativ  saknas.  

Behovet av  utbildning  och kunskap  om  nya lösningar för betaltjänster  och 

övriga digita la tjänster är stor.  Samtidigt  som många av  dessa tillhör 

riskgruppen för  covid-19 som bör hålla social  distans.  

Många äldre synskadade får  problem med  både  syn, hörsel och finmotorik.  

Detta gör  att  de får problem i  dagens  digitala  samhälle.  Inte  minst  med att 

betala räkningar  digitalt,  vilket kräver  god  kunskap i  hantering  av  dator 

eller smartphones.  De  har ofta problem  att  skanna in OCR  nummer  eller QR-

kod  på  fakturor och efterlyser  ett ställ  att  lägga  telefonen  eller läsplattan på  

för rätt  avstånd.  Många har problem  med talfunktionen  på  uttagsautomater  

och skulle vilja  kunna  höja lju det.  Andra  känner sig ot rygga och rädda för att  

bli utsatta  för rån och brott  i samband med  uttag  av  pengar.  En  dam  skrev i 

enkäten  ”det  är inte  trevligt för en  gammal dam att stå  ensam ute på gatan  
och ta  ut  pengar”.  Den höjda blipp-gränsen  för kontokort är uppskattad, men   

kortapparaterna  är  utformade  på  olika sätt vilket skapar oro  och  skepsis  hos  

de synskadade.  

Problemen  som  jag bes kriver  är  mycket  knutit  till  de  äldre,  då  de  yngre som 

har varit  synskadade  hela livet  har  lättare  för  att ta till sig ny   teknik  jämfört 

med  de  äldre som  oftast  haft  bra  syn  tidigare i  livet. D e  menar att  det  är 

viktigt  att  regionerna satsar  mycket  på  rehabilitering  och habilitering  av  

personer  med synnedsättning  för  att  de  ska  kunna använda de hjälpmedel 

som  är  grundläggande  för att kunna  ta del av  de tjänster  som  erbjuds  övriga  

medborgare.  I  annat  fall riskerar  den  gruppen att stå  utanför i vårt samhälle.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
I Halland finns nu 87 ställen där man kan ta ut kontanter, varav 14 

bankkassor. Det är nästan en halvering sedan 2011, då var det 160 ställen. 
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Antalet uttagsautomater i länet  är  nu  73,  det  är  en minskning  med  13  sedan 

2019.  

I  Halland  finns  inga kommuner  som  helt  saknar grundläggande  

betaltjänster,  men Halland har  flera orter med  över 1 000  invånare  som 

saknar bank  och betaltjänstombud.  Idag  finns  14  bankkontor med  

bankkassa,  varav  7  ligger på  landsbygden.  De finns  i  Veddige,  Tvååker,  

Ullared,  Getinge,  Knäred, H ishult  och  Våxtorp.  Bankerna i Knäred och 

Våxtorp har under 2020  minskat kontanthanteringen till  en  dag i   veckan var,  

mot  tidigare 2  dagar.  Sparbankerna har 11  lokala  kontor  i Varbergs-, 

Falkenbergs-,  Hyltes-,  och Laholms  kommuner.  Forex Bank  AB  har tre  

kontor i  Kungsbacka,  Varberg o ch Halmstad. I   Halland  finns  inga ClearOn  

ombud,  då  alla  16  stängt under 2018  och  2019.  

I  Halland  är  medelavståndet  till  närmaste uttagsställe 4–5  kilometer  och 326 

personer  har mer  än 20   kilometer dit. Nä r det gäller dagskassehantering är  

medelavståndet 6–9  kilometer och nästan  4000  personer har  mer än  20  

kilometer.  

I  Halland  finns  nu  19  serviceboxar,  vilket  är  en ökning  med en  i  Kungsbacka 

och Halmstad och minskning  med  en i  Varberg. 2019  togs  serviceboxar  bort  i  

Frillesås,  Oskarström,  Torup och Vessigebro.  

Föreningslivet  upplever  stora problem  med att sätta  in sedlar  och  mynt. D et 

finns  sex  banker som hanterar  dagskassa  över  disk,  det är  i  Varbergs  och 

Falkenbergs  sparbanker.  Det finns  nu  10  insättningsautomater i  länet  då det  

har tillkommit en i  Hyltebruk  under året och försvunnit  en i  Varberg. Mynt 

för företag ha nteras  endast  av  Sparbankskontoren och Loomis.  

I  Halmstad finns  endast Forex  Bank  AB,  som hanterar  kontanter för  

privatpersoner.  Dock  finns  ett  sparbankskontor med fullservice i  Getinge,  

som  är  en tätort två m il  norr  om  Halmstad. I   Halmstad kommun  finns  inga 

serviceutövare  öster  om  motorvägen,  endast  en Bankomat  i  Oskarström. I   

Kungsbacka  finns  endast Forex Bank  AB  som utför  betaltjänster  för 

privatpersoner inne i  tätorten,  inga  andra  ombud.  

Under  2020  har många butiker i  länet  slutat  att ta  emot kontanter  och  tar nu  

endast  emot  kort  och  Swish.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Hösten 2020  når  fiber i  genomsnitt  82,5  procent av  hushållen  med en  

variation bland kommunerna  på  mellan 66   och  94  procent.  Fiber finns  i  

princip i  hela  länet,  men några mindre vita  fläckar  återstår.  Övriga  som 

saknar fiber  har  valt att tacka  nej  till  ett  erbjudande om  fiberuppkoppling.  

Det  finns  möjlighet  till mobil bredbandsuppkoppling i   hela  länet  med några 

undantag.  Därför bedöms de   flesta  i dagsläget ha tillgå ng  till  olika 

bredbandsuppkopplingar (inklusive mobila)  med minst 30  Mbit per sekund.  

På vissa  platser kan  dock  problem  uppstå  där  fiberutbyggnaden inte alltid  
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matchar  Telias  nedsläckning av   det  fasta  telefonnätet.  Men på vissa  platser 

finns  fortfarande  möjlighet till bredbandsuppkoppling  via  det fasta  

telefonnätet.  I  alla kommuner finns  datorer på bibliotek  eller  liknande  till 

allmänhetens  förfogande.   

Under  2020  har inget  arbete  för  digital delaktighet pågått i  regionens  eller 

kommunernas  regi sedan i mars.  Inte heller  civilsamhällets  aktörer  som 

studieförbund och pensionärsföreningar  har  kunnat genomföra  utbildningar i  

syfte  att  öka den digitala delaktiviteten  under 2020.  Detta har  medfört att 

många i  utsatta  grupper har  känt sig än nu  mer  utsatta  under  2020,  då  

många av  dem  tillhör riskgruppen  för covid-19.  

Information om och möjlighet till att  köpa eller  låna billigare  och  enklare 

hjälpmedel och smartphones  behövs  till  de  som inte anser  sig  ha  råd att köpa  

dagens teknik.  Detta gäller även  prisvärda bredbandsuppkopplingar.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Halland  är  ett  litet  län  med  korta  avstånd för  de flesta.  Dock f inns  det  vissa  

området där  stöd-och utvecklingsinsatser kan b ehövas.   

Under  året  har  beslut  tagits  om  statligt  stöd  till uttagsautomat  Autocash 

ATM till  Handlar´n i  Ätran. Marknaden  för grundläggande betaltjänster 

hade då  misslyckats  i  Ätran,  då  både  Falkenbergs sparbanks  bemannade 

kontor,  servicebox  och  Bankomat  stängts  på  orten de senaste åren.  Ätran  

servar  en stor landsbygd, men   även en  stor  friluftsanläggning med   många 

olika  inriktningar.  Med  installationen  i Ätran kommer 2  218 bofasta personer 

att få i  snitt  9,2  kilometer kortare till  närmsta  uttagsautomat.  På  karta 

nedan  ser  man  tre  blå  områden  som  har långt till uttagsautomat  för 

kontanter,  där Ätran ligger i det  mittersta.  De  andra ligger  i  Varbergs  och 

Halmstads inla nd.  

I  cirkeldiagram  nedan  ser man at t många hallänningar har  långt till  

dagskasseinsättning  och betalningsförmedling.  Nästan 25  procent  har  mellan 

5 och10  kilometer,  cirka  20  procent mellan  10  och15  kilometer  och  ungefär 5 

procent eller  16  000  personer  har  mer än  15  kilometer.  Bristen till  insättning  

av  dagskassor  och  kontanter  kvarstår  i Åsa/Frillesås  och Oskarströms-

området.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Enligt Region Hallands  prognoser bedöms inv ånarantalet  i Halland fortsätta 

öka.  Detta  gör  att  behovet av  grundläggande betaltjänster  kommer  att  bestå 

eller till  och  med öka.  Kortanvändning  och Swish kommer att  öka  ytterligare 

och fler  butiker  och  serviceställen  kommer att  bli kontantlösa.  Detta ställer 

krav  på bra mobiltäckning  i hela  länet  och  krav  på att  systemen inte blir 

överbelastade  och  slutar fungera.   

Idag  finns  många bra  tekniska  lösningar för  betaltjänster.  Problemet  är  att  

det  finns  många platser  där  de  inte  fungerar  och det  finns  många människor 
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som  inte  kan an vända  tekniken av  olika anledningar.  Här  bör  särskilt  

nämnas  de  synskadade  som  under 2020  stött  på stora problem  i sin vardag.  

Många olika marknadskrafter  styr mot  ett kontantlöst samhälle,  som  i  

förlängningen delar  samhället  där  vissa  grupper exkluderas  från  

grundläggande samhällstjänster.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Ingvor Johansson.  

 

Diagram Hallands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Hallands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Jämtlands  län är   ett landsbygdslän o ch har  en  bebyggelsestruktur som är  

mer  spridd än  i övriga l andet,  med mycket  stort antal  småorter  och  byar över  

större delen  av  länets y ta.  I  jämförelse med  flertalet  andra  län  syns  därför 

stora  skillnader  i  utbud,  avstånd  och  även befolkningsunderlag  när vi  talar 

om de grundläggande betaltjänsterna.   

Även detta  år  vill  Länsstyrelsen  påtala vikten  av att  grundläggande  

betaltjänster  inte  ska  hanteras  som  en isolerad  företeelse.  Det  är  en del  i en  

samhällsviktig service och inte  minst  kopplat  till våra landsbygder  i länet.  

Inom  kontantinfrastrukturen i  länet sker förändringar.  Det  kommer att 

etableras  nya  kontantautomater.  Men  nu  finns  endast en värdetransportör,  

samt  risk  att antalet  bankkontor  minskar.   

Precis  som  föregående  år är  Länsstyrelsens  bild  av  länet  att tillgången till 

grundläggande betaltjänster  är  marginellt  förändrad  från  föregående  år.  Men  

på individ- eller aktörsnivå kan  skillnaderna  ha blivit  mycket  stora  utifrån 

geografi och betaltjänsters  tillgänglighet.  

Idag  finns  det minst en kontantuttagspunkt  och  en dagskassehanteringspunkt  

i respektive  kommun i  länet. D etta  gäller  även för 

betalningsförmedlingspunkt,  men  med  ett  flertal reservationer  så  som att det  

endast  gäller  personer  som är kund  i den specifika banken.  Sen är  avstånden 

mellan användaren  och  respektive punkt  en annan fråga  som är levande i  

vårt län.  

Övergripande  slutsatser är  att  betalningsförmedlingens  analoga  alternativ är   

på väg  att minska  och  då huvudsakligen  på  länets lan dsbygder.  Det  kan 

finnas  ljusningar för  kontantuttag  och  -insättning.  Men  det ska också 

understrykas  att  –  det beror  på.  Betaltjänstsituationen  beror på  vem  du är,  

vilka resurser du har  och var du är  lokaliserad.  

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 75 



    

 

  

 

Årets bevakningsarbete 
Länsstyrelsen  har  genomfört bevakningen på liknande  sätt  som föregående 

år,  vilket har  skett  genom kontinuerlig dialog  med representanter  från olika  

aktörer i form av  företag och  föreningar,  samt  privatpersoner och offentlig  

sektor.  Vi  har  även inhämtat  information via  webbenkät.   

I  år är  det webbenkätens  andra år.  Den är  skapad tillsammans  med  de  tre 

nordligaste länen.  Enkäten har  funnits at t besvara även på papper.  

Kommunerna  har  fått  möjligheten  att  lämna sin syn  på betaltjänstläget 

genom en  enkät.   

Länsstyrelsen  har  använt Pipos  Serviceanalys  för att göra  analys  över  

tillgången till grundläggande betaltjänster  i länet.   

Betaltjänstsituationen i länet 
Länet är  ytmässigt mycket  stort  och  omfattar  12 procent  av  Sveriges  landyta,  

innefattande  åtta  kommuner.  Jämtlands  län ä r ett landsbygdslän  och har en  

bebyggelsestruktur  som  är mer  spridd  än i   övriga landet,  med  mycket stort 

antal småorter  och  byar  över större  delen av  länets  yta.  I  länet bor två  av  fem  

invånare i  Östersunds t ätort,  tillika länets  enda stad. Min dre  än  en av  fem 

invånare bor  i  tätorter mellan 1  000–4  000 invånare,  vilka  ofta är 

kommunernas  kommuncentra.  Det  finns  inga tätorter i  spannet  4 000–40  000  

invånare i  länet.  Drygt  två av   fem  länsbor bor i  eller  utanför  små tätorter,  det 

vi i dagligt tal kallar  byar och  småorter.  Totalt  är vi 130  810 invånare.  

Precis  som  föregående  år är  Länsstyrelsens  bild  av  länet  att tillgången till 

grundläggande betaltjänster  är  marginellt  förändrad  från  föregående  år.  Men  

på individ- eller aktörsnivå kan  skillnaderna  ha blivit  mycket  stora  utifrån 

geografi och betaltjänsters  tillgänglighet.   

Swedbank  och  Handelsbanken har fem  respektive elva kontor i  länet.  Övriga  

banker  har  ett  kontor vardera,  precis  som ifjol.  Hos  tre av  Handelsbankens  

kontor,  ett  kassagiroombud samt  Forex  finns  det möjlighet  att  betala  räk-

ningar med kontanter.  I  de  övriga ba nkerna  finns endast möjligheten  att  

betala räkningar  med kort  eller  mot konto.  Kontorstätheten kan  komma att  

förändras  då  Handelsbanken aviserat att  reducera antalet  i landet32.  

Tillgången till  betalningsförmedling  är  relativt  bra sett till  föregående  år,  

men det  är fortsatt  tack  vare Internetbanker,  autogiro- och  bankgiromöjlig-

heter samt  olika digitala alternativ.  Vad som bör belysas  är  de  analoga  

alternativen.  Idag  finns  det  19  betalningsförmedlingspunkter33  i länet. Med  

tanke  på  aviserade  neddragningar blir frågan  om någon  kommun  blir utan  

betalningsförmedlingspunkt  kommande året.  Alla kan  inte,  vill inte  eller får 

inte bli  digitaliserad  i  detta  sammanhang  med  de krav  som medföljer  i form  

32  Pressmeddelande 2020-09-16. Handelsbanken AB  
33  En betalningsförmedlingspunkt; inkluderar över disk hos ombud, bankkassa med  

konto/kort,  bankkassa med  kontanter  
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av  e-legitimation,  uppkoppling,  hårdvara och inte minst de kostnader som  

detta  genererar i dels  uppstart,  dels  i  drift  för den enskilde.  

Kontantuttagspunkterna34  har minskat med  nio från ifjol till 45  idag.  Men 

det  kommer minst fem  nyetableringar  av  kontantuttagspunkter35.  Dessa till-

kommer  med hänvisning till   Riksbankskommitténs  förslag  som nu  har  blivit  

verklighet.  Förvisso  tangerar  nyetableringen  i exempelvis  Hammerdal med  

en redan befintlig  uttagsautomat,  men nyetableringen har  även en  

insättningsfunktion.  

Det  som framgår av  aktörer  är att  kostnadsbilden för dagskassehanteringen 

är hög.  Mynten och avståndet  är de negativa f aktorer som omnämns.  En 

ljusning  kan v ara  de  nya automaterna  som  reducerar  avståndet  för några,  

men frågan o m mynten  med  dess  hantering  kvarstår.   

Länsstyrelsen  ser  inga större förändringar  när  det  gäller grupperna äldre 

personer  och  personer med  funktionsnedsättning.  Det  finns  ljuspunkter i  

form  av  ökat  antal  kontantuttagspunkter,  men med  butiker  som slutar ta 

emot  kontanter och risken för ett  minskat antal  bankkontor med  

betalningsförmedling  över disk  så kan  det  bli  kännbart  för  de  som inte  har 

alternativa  lösningar.  Detta gäller även  för asylsökande och nyanlända i 

vissa  avseenden.   

Övergripande  slutsatser är  att  betalningsförmedlingens  analoga  alternativ är   

på väg  att minska  och  då huvudsakligen  på  länets lan dsbygder.  Det  kan 

finnas  ljusningar för  kontantuttag  och  -insättning.  Men  det ska också 

understrykas  att  –  det beror  på.  Betaltjänstsituationen  beror på  vem  du är,  

vilka resurser du har  och var du är  lokaliserad.   

Infrastrukturen för kontanthantering 
För att återkoppla till fjolårets  rapportering  har Handelsbanken elva  kontor  

och Swedbank  har  fem kontor i  länet.  De  övriga tre  bankerna  med fysisk  

närvaro i  länet  har  ett kontor vardera  i Östersund. Men   Handelsbanken har  

aviserat  om  neddragningar i Sverige.  Detta  kan  komma  att innebära 

neddragningar  i länet.  Sett  till  betalningsförmedlingen med  kontanter  så  är 

det  totalt fyra banker  samt ett  kassagiroombud som  har haft  den  tjänsten  i 

år.   

34  En kontantuttagspunkt är ett ställe där du kan ta ut kontanter från ett  

betaltjänstombud. Exvis uttagsautomat eller över disk hos ett  kassagiroombud.  
35  Pressmeddelande 2020-09-14. Bankomat AB. CRS; automat för insättning och  

uttag (Cash Recycling) lokaliserad  i Hammerdal (Strömsunds kommun), Häggenås  

(Östersund), Oviken (Berg), Rätan (Berg) och Ytterhogdal (Härjedalen). 

Uppgraderingen är i Järpen (Åre).  
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Totalt  sett har uttagsmöjligheterna  minskat sett  till fysiska uttagsautomater  

och uttag  över  disk  från  betaltjänstombud med  nio fysiska  punkter  till 45  

punkter.  Bankomats  nyetableringar  kommer  dock att   öka antalet.  Frågan är  

om det  blir  fler utöver  de redan aviserade.   

Antalet serviceboxar och betaltjänstombud  som tar emot  dagskassor har 

minskat  med två och   är  idag  16  totalt.  Värt  att  understryka  är  att det 

tillkommer  några punkter  med  hänvisning  till  Bankomats  nyetableringar och  

uppgradering.  I  jämförelse med  de  äldre serviceboxarna tar   de nya 

dagskassehanteringspunkterna  inte mynt, v ilket är  ett problem som även i år  

har framkommit  i  enkätsvaren.    

Under  året  har  Loomis  köpt Nokas  Värdehantering  AB.  Det är  

värdetransportörerna som har distribuerat kontanter  i länet, v ilket  nu  

innebär att  det  endast  finns  en  aktör.  Hur  det kommer  att  påverka  länet har  

Länsstyrelsen  ingen  bild av.  Detta  kopplat till  frågeställningar som  dykt  upp  

under  pandemin om  det  finns  en  riskfaktor gällande distributionen.  

Tillgången till  chaufförer kan v ara  en  trång  sektor.  Chaufförer  med deras  

kompetens  bär upp  många samhällsviktiga  verksamheter,  inte  minst  inom 

det  finansiella  området  där kontanter  är  en del. M ed andra ord  kan  

kontantinfrastrukturen  vara sårbar  i  länet  i händelsen  av  en  sam-

hällsstörning.  Något som skulle kunna  påverka sårbarhetsgraden  för länet 

vid en sådan  händelse  är lokalisering  av  Riksbankens  depåverksamhet.    

Idag  finns  det minst en kontantuttagspunkt  och  en dagskassehanteringspunkt  

i respektive  kommun i  vårt län.  När det  gäller  betalningsförmedlingspunkt  

finns  det minst en  i varje kommun,  men  med ett flertal  reservationer  så som 

att det  endast  gäller  personer som  är  kund i  den specifika  banken.  Sen  är 

avstånden  mellan an vändaren och respektive  punkt  en annan  fråga.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Om  eller när  de fysiska  betalningsförmedlingspunkterna  i  form  av  ombud 

eller kontor  minskar krävs  det generellt  två  saker.  Dels  en  infrastruktur i  

form  av  bredband alternativt mobiltäckning,  dels  kunskapen hos  en 

potentiell användare  att kunna ha ntera den digitala tekniken.  Uppfylls  inte 

de bägge kriterierna så hamnar användaren  i någon form av  digitalt 

utanförskap.  Under  pandemin  har  Länsstyrelsen fått signaler  om  att det har  

fört  med sig al lt från  positiva  erfarenheter till  ökade  problem  för enskilda 

individer.  

Generellt  är den  mobila  täckningen god i  länet,  men det  kan  också  vara  det  

enda alternativet om kopparnätet har  monterats  ner och utbyggnaden  av  

nytt  fast  bredband  inte  nått  området.  Gällande det  fasta bredbandet  på  

landsbygden  är  den  siffran cirka  45  procent  för  de  som har tillgång  till snabbt 

bredband.   

Fortsatt  är den stora problembilden över att  utvecklingen  går fort,  en ut-

veckling  som alla  grupper inte vill,  kan  eller  har möjlighet att  hålla jämna 
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steg med. Detta gäller egentlig en oavsett grupp i samhället. Det vi 

rapporterade om i fjolårets rapport var att vår ambition var att vi skulle 

arbeta för att öka delaktigheten, men som gick om intet när pandemin gjorde 

sitt intåg. Det vi nämnde då var att frågan är större än att bara inrymma 

betaltjänster. Det gäller fortsatt. Avgränsar vi resonemanget till att endast 

innefatta betaltjänster kommer vi inte åt det större problemet av strukturell 

karaktär, men där betaltjänsterna genom e-legitimation kan vara en väg in 

för att arbeta för en ökad delaktighet. Pandemin kan vara en accelerator för 

vårt arbete som kräver att vi samarbetar med flertalet aktörer med ett 

gemensamt mål. Beroende av pandemins fortsatta framfart får vi sikta mot 

en ny ansats under 2021. 

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
I  Jämtlands län   finns  det idag f yra  statligt  finansierade stödinsatser.  Tre av  

dessa är kontantuttagspunkter,  samt  den  fjärde är  en dagskassehanterings-

punkt.  Under året har det  inte  inkommit någon ansökan  om  betaltjänststöd  

från någon  aktör.   

Länsstyrelsen  har  fortsatt ett  gott  samarbete med  Region Jämtland  

Härjedalen samt kommunerna inom grupperingen för  servicefrågor.  Detta 

gör att  betaltjänsterna  får ett naturligt  utrymme på  agendan  då de 

kontinuerliga  mötena  sker.  

En fråga som lever vidare i  vår gruppering  är  avstånd  och  rimlighet.  Utifrån  

ett  resonemang  till  det nya regelverket  så  kan  nämnas  att  11  274  personer  

har 25  kilometer eller  längre till  kontantuttag  i  länet,  vilket  motsvarar  8,6  

procent av  länets  befolkning och  0,109  procent  av  Sveriges  befolkning.  För 

dagskasseinlämningen  gäller 25  626 personer,  vilket  motsvarar 19,6 procent  

respektive 0,248 procent. Utan   att  lägga en  värdering  i  detta  kan  det ses  som  

en måttstock  inför  framtiden.  I  regelverket  står  det  att högst 0,3  procent till 

kontantuttag36,  samt  1,22 procent  för dagskasseinsättningen37  för 

befolkningen totalt  i  Sverige.  Det som måste tydliggöras  i detta sammanhang  

är att regelverket även ska  beakta möjligheterna till   kassauttag  i ICA-

butikerna vid  tillsyn.  I  ovannämnda siffror innefattas  inte  möjligheten  till  

kassauttag.  

Under  året  genomför Länsstyrelsen vanligen  en framåtsyftande 

betaltjänstdialog s om  är öppen för  ett antal tjänstemän och politiker  

tillsammans  med  betaltjänstaktörer i  syfte  att  höja kunskapsnivån och skapa  

36  ”Vid tillämpningen av 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster får 1. Högst 0,3 

procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan  

folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för kontantuttag …”  (förordningen  

(2010:1008) om betaltjänster, 13 §)  
37  ”Vid tillämpningen av 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster får … 2. högst 

1,22 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan  

folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för dagskasseinsättning.”  
(förordningen (2010:1008) om betaltjänster, 13 §)  
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en förståelse för  varandras  agerande.  I  år har inget dialogmöte  skett.  

Däremot  rapporterade vi ifjol  om  en  aktivitet  som genomfördes  efter vår 

rapportering.  Aktiviteten var –  ”När  betalsystemet  kraschar  –  konsekvenser  

för samhället  när  betalsystemet  slutar fungera”.  Aktiviteten  hade  sin ansats i   

simuleringsspelet CCRAAAFFFTING38,  samt  Riksbankskommitténs  

betänkanden vilket  i  vissa  delar kommer  att utgöra framtidens  spelregler för  

oss  aktörer.  Denna aktivitet  var  upplysande för  deltagarna o ch har  efter det 

funnits  efterfrågan  om  att genomföra en  igen.  De tre  nordligaste länen deltog 

vid aktiviteten vilket  nu har  bidragit  till ett  tydligt samarbetsprojekt mellan 

de fyra nordligaste  länen som kommer att genomföras  under  senare  delen av  

2021.  Denna  aktivitet  kommer vara  av  likartad  karaktär där  syftet  fortsatt  

är att höja  kunskapen  och synliggöra  händelse- och  beroendekedjor  mellan  

oss  aktörer.  Tanken är  fortsatt  att  detta ska bidra till att de grundläggande 

betaltjänsterna  har  sin  naturliga  plats  i  styrdokument kopplad  till  service,  

samt  risk- och  sårbarhetsanalyser på både regional och  kommunal nivå. Som  

Länsstyrelsen  tidigare  har påtalat  kan  inte  de  grundläggande betaltjänsterna  

hanteras  som  en isolerad företeelse och då  inte minst i  ett landsbygdslän som 

Jämtlands  län v are  sig  vi pratar kontanter  eller digitala lösningar.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Riksdagen har  beslutat  om att  banker och andra kreditinstitut  ska  säkra 

tillgången till kontantuttag  och  dagskasseinsättning  över  hela  landet.  Nu vet  

vi var några  av  de nya punkterna kommer att  placeras  här i  länet i  syfte att  

efterleva det nya  regelverket. D etta  är  en positiv del  för  flertalet  målgrupper.   

Nedläggning av   bankkontor kan  komma  att ske  den  närmaste  tiden.  Om så 

sker är Länsstyrelsens  bedömning  att  det innebära en  negativ  påverkan f ör  

flertalet  grupper i  samhället på olika  sätt.  Totalt sett  med hänvisning  till det 

ovan nä mnda  så  finns  det argument  till  fortsatt  bevakning  och  inte  minst 

följa u pp  resultatet av  det nya regelverket.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Tommy  Sjöling.   

 

38  Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis  and Action for Finance, 

Food and Fuel Systems in INteractive Games.  
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Karta Jämtlands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Jämtlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Jönköpings  län  bedömer  att  tillgången till grundläggande 

betaltjänster  i länet  är mer  tillfredställande  för  vissa grupper  än  för  andra.  

Fortsatt  är tillgången till grundläggande  betaltjänster  geografiskt  varierande 

i länet  men  det är främst äldre,  personer  med  funktionsvariation samt  

nyanlända som  har en större  risk  att inte få behovet tillgodosett.  Även 

företagare och föreningar hör  till utsatta grupper.  Dessa grupper  upplever 

oro och utanförskap  både ur  ett  betaltjänstperspektiv,  men  även ur  ett 

bredare  samhällsperspektiv.  Digitalt  utanförskap är  fortsatt  ett problem i  

länet och kan  drabba  personer med  sämre  ekonomiska  förutsättningar,  

språkförbistringar  eller  otillräcklig u ppkoppling.  

Länsstyrelsen  i  Jönköpings  län  bedömer  att  det  finns  ett  fortsatt  behov  av  

utbildningsinsatser  kring  grundläggande digitala  betaltjänster för  dessa 

grupper.  Tillgången till grundläggande betaltjänster  är  generellt bättre i 

tätorter medan  avstånden till  ombud i länets la ndsbygder  är  längre.  

Länsstyrelsen  i  Jönköpings  län  behöver  fortsatt  se  över  så  att  tillgången till  

grundläggande betaltjänster  är  tillfredställande på  samtliga  platser  i  länet.   

Årets bevakningsarbete 
Bevakningsarbetet  har  innefattat telefonintervjuer med berörda personer 

inom området.  Exempelvis  har  frågor ställts ti ll  verksamma  banker i  länet,  

landsbygdsutvecklare/  näringslivsutvecklare  på kommunerna,  handlarna, 

pensionärsföreningarna  i länet (PRO  och  SPF),  Handikappades  

Samarbetsorgan (HSO)  och konsumentrådgivare på  kommunen.  

Länsstyrelsen  har  även  skickat  ut  en digital  enkät  i samband med  

bevakningsarbetet.   

Länsstyrelsens  insatser  och  bevakning  av  situationen kring  grundläggande 

betaltjänster  utförs  av  handläggare på  myndigheten som  också arbetar med 

genomförandet  av  det  svenska  landsbygdsprogrammet 2014–2020  och  har 

därigenom  också god  kontakt  med de som arbetar med länets  regionala  

serviceprogram.   
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Under  ett  besök  hos  Funktionsrätt Jönköping39  har Länsstyrelsen  fått  inblick  

i projektet  ”Nygammal på nätet –  minska det  digitala utanförskapet”40.  

Projektet riktar  sig  till  seniorer,  där det digitala utanförskapet är stort.  Det  

kan v ara  seniorer med  en neuropsykiatrisk,  fysisk  eller  medicinsk  

funktionsbegränsning.  Projektet har till följd  av utbrot tet  av  Covid-19  ställts  

om och skett  digitalt.   

Länsstyrelsen  har  medverkat  på  den  nationella processledarträffen som 

anordnas  av  PTS- och Länsstyrelsen  i  Dalarna,  medverkan ha r skett  på  

regionträff  inom  betaltjänstområdet samt har processledare medverkat på  

regional konferens  om digital inkludering  och social innovation arrangerat av  

Mötesplats Socia l Innovation.  Samverkan  med andra länsstyrelser  och  

myndigheter  samt  mediabevakning ha r  skett  kontinuerligt  under året.    

Betaltjänstsituationen i länet 
Tillgången till  grundläggande betaltjänster  för privatpersoner bedöms  vara 

god i länet  i stort.  Dock  beror detta på vart i  länet du  är  bosatt,  om du har 

funktionsvariation  och  vilken ålder  du  har.  För  personer med  

funktionsvariation  lyfts  särskilt  personer med  synnedsättningar och 

kognitiva funktionsnedsättningar  fram  som  de  som  har  extra  svårigheter.  

Digitala  lösningar som exempelvis  ”TalkBack”41  är viktiga h jälpmedel,  men 

problem med  buggar är  ännu  vanligt. F ler  digitala  och  stabila hjälpmedel 

som  också  kan bi dra  till  en lättare hantering  av  betaltjänster efterfrågas i  

länet.   

Särskilt  äldre och utrikesfödda  upplever problem med  digitala  betaltjänster.  

Det  är  ofta så att  personer inom dessa  grupper  får  hjälp  av  exempelvis  

anhöriga eller bibliotekspersonal  för att  utföra digitala betaltjänstärenden.  

Regionbiblioteken i länet jobbar  för att  bibliotekens  roll ska  bli  tydligare i  sitt  

lokalsamhälle så att  alla invånare får  det stöd de behöver.   

Handelsbanken gick  i september  2020  ut  med  att de ska  stänga 180  kontor i 

Sverige,  vilket kan  drabba  några av  de  10  kontor som  finns  i  Jönköpings  län.  

Vid bevakningsrapportens skrivande  har dock  inte Handelsbanken meddelat  

vilka kontor i Jönköpings  län  som kan  komma  att stängas.  Länsstyrelsen 

följer  denna  utveckling  och undersöker vilka konsekvenser  detta  ger för 

boende i Jönköpings  län.  

Föreningar i  länet beskriver att  det  blivit  dyrare och  svårare att  hantera 

kontanter sedan förgående år  och  att de hellre  tar emot  betalningar med 

Swish,  dock är   detta också  ett dyrt  betalmedel  vid små överföringar.  

39  Funktionrätt Jönköpings  län är en paraplyorganisation för 35 stycken föreningar i länet  som 

arbetar för  personer med funktionsnedsättning.  
40  ”Nygammal på nätet  –  minska det  digitala utanförskapet” finansieras av Allmänna 

arvsfonden.  
41  Tillgänglighetsfunktion i mobilen som gör att du  får talad återkoppling på de  sidor 

du använder,  så att du  kan använda enheten utan att  se skärmen.  
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Handlare i  länet  vittnar  om  att  de  föreningar  som hanterar  kontanter 

använder  deras  butiker  som växelkontor då det  numera är  långt  till  närmsta 

växelkontor  på  landsbygden.   

Till följd av  utbrottet med covid-19  har  det uppkommit  svårigheter  för 

personer  med funktionsnedsättning  där det  uppstått  nya  begrepp  i samband 

med  utförandet av  digitala  tjänster.  Ett av  många exempel är  begreppet 

”drop-off-point”42  som dyker upp när betalning  ska ske av  en matkasse.  Nya 

digitala termer  försvårar förståelsen i  samhället för personer  med 

funktionsvariationer,  äldre och nyanlända och det  efterfrågas en ordlista med 

nyuppkomna termer  eller information  som klarspråksgranskats.  Vid  samtal  

kring  vad pandemin orsakat  framkommer  dock  också positiva a spekter när 

det  kommer till digitalisering.  Följande är  ett citat  från  en intervju:  

”Användningen  av  kontanter  har  generellt  minskat hos   oss  men den digitala  

utvecklingen måste ha  gått  framåt  minst  5  år  under  corona,  alltså  många fler  

är  digitala och de som  tidigare inte varit det   på  grund  av att  de  inte  velat har  

blivit t vingade.”  

- Person  på Funktionsrätt Jönköping   

Ytterligare  något som har underlättat betalningar för exempelvis  de med 

reumatism  är  den  höjning  som gjorts  av  beloppssumman  för blipp-funktionen 

på betalkortet.  Beloppsgränsen är nu  400 kronor istället för  200 kronor,  

vilket  skapat  möjlighet  att kunna ha ndla mera  utan at t behöva  trycka  sin 

kod.   

I  länet i  stort har kontanthanteringen  minskat till följd  av  pandemin.  

Länsstyrelsen  har  också sett  att  bankkontor begränsat  sina  öppettider  och 

att butiker uppmanat kunder  att  handla  med andra betalmedel  än  kontanter  

för att  minska närkontakt.   

Infrastrukturen för kontanthantering 
Från förgående  års  statistik  har tillgången till samtliga typer av  tjänster för 

dagskassehantering  minskat i  länet  med totalt  två  ombud43.  I  Aneby  

kommun lades  det sista  bankkontoret  i  kommunen  ned  2019.  Det  innebär att 

kommunen  numera  saknas  möjlighet  till  betalningsförmedling.  Vid bankens  

lokaler finns  kommunens sista uttagsautomat. L änsstyrelsen följer 

utvecklingen  i  Aneby  kommun  och  har under  kommunträff  diskuterat 

förutsättningar för  ombudslösningar.   

Gällande möjlighet  att  betala räkningar  har  utbudet  av  samtliga  tillgängliga 

serviceformer  minskat  med  fyra  platser  från 2019 och  möjligheten finns nu  

42  Begreppet syftar till vart matkassen ska lämnas.  
43  Ett ombud  i Jönköpings  kommun samt ett ombud i  Nässjö kommun.  
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på totalt  41  platser  i länet44.  Möjligheten att  betala  räkningar både  på 

bankkontor  och  över  disk  i  butik  har minskat.   

I  Jönköpings  län  finns  nu  möjlighet att ta ut  kontanter  på  bankkontor  på 

endast  fem  platser  i  länet. D etta  är en drastisk  minskning  från  förgående år  

då det fanns  möjlighet att ta ut  kontanter på bankkontor  på  12  platser  i 

länet. Å r 2011  fanns  denna möjlighet på  63  platser.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Den digitala  infrastrukturen i  Jönköpings  län  är god  med en  anslutningsgrad 

mellan  78–100  procent  i  samtliga kommuner.  Länsstyrelsen i  Jönköping ha r 

beviljat 191  478  325  kronor i  stöd  till  bredband  under  stödperioden  2014– 
2020.  Stödet medför  att  5 807  hushåll  och 2  933  företag  på landsbygden  har 

eller kommer att  få fiber.  Dock k rävs  nya  samverkansformer mellan  privata 

och offentliga  aktörer  framåt för  att utveckla  infrastrukturen  vidare då  

lönsamheten  för  att täcka de kvarstående områdena är   låg.   

 Under 2020  har  det  i  Jönköpings  län,  precis  som i  övriga  Sverige,  skett en  

stor  digital omställning  till följd  av  utbrottet  av  Covid-19.  De 

utvecklingsinsatser där  aktörer  har  planerat  fysiska träffar  har  majoriteten  

fått  flyttats  fram  eller ställts  in.  Det  finns  dock  många goda  exempel där 

organisationer  gjort  en omställning  mot  en mer  digital  verksamhet.  Flera 

föreningar  i  Jönköping  berättar  vid  intervju om deras  digitala omställning,  

där träffar  och  utbildningsinsatser  skett  exempelvis  via Zoom45.  En tjänst 

som  tidigare varit  helt  okänd  för föreningarna.  Det  går dock  inte att  komma  

ifrån att  de  personer som tidigare  haft svårigheter  för  digitala lösningar även 

nu  hamnar  utanför.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  har  under året haft  en lägre andel regionala stöd- och 

utvecklingsinsatser till  följd  av  utbrottet  med  covid-19.  Dock  har 

processledare skapat  ett större internt  samarbete med  länsstyrelsens  

stabsorganisation  där  de kunnat dela med  sig a v k unskap och information 

från de nulägesrapporter som  regelbundet  vidarebefordrats  från  

Kontanthanteringsrådet.   

Länsstyrelsen  har  även  under  hösten  hållit  en  presentation för  kommunernas  

beredskapssamordnare kring  hur utbrottet  med  covid-19  påverkat 

kontanthanteringen  nationellt  och  regionalt. Denna information kommer  

ligga till  grund  för  den risk- och  sårbarhetsanalys  för samhällsviktiga  

tjänster som  Länsstyrelsen i  Jönköping  gör på uppdrag  av  Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap.  Inom  analysen ingår finansiella  tjänster och  

betaltjänster  som  samhällsviktig tjänst.   

44  Minskningen gäller kommunerna Jönköping, Nässjö och Aneby kommun.  
45  Zoom är en amerikansk kommunikatationstjänst  som används i samband med  

videokonferenser, distansarbete, distansundervisning med mera.  
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I  april  2021  kommer processledare i samarbete  med länsstyrelsens  

beredskapsenhet att  anordna  ett  CCRAAAFFTING- tillfälle46  för att  simulera 

vilka risker  det finns  i  länet då  störningar i  betalsystemet  uppkommer.  Flera  

olika  samhällsaktörer  inom privat  och  offentlig  sektor kommer då  att 

närvara.   

Länsstyrelsen  kommer  även under  2021  att  återuppta  arbetet  med att  

genomföra  sårbarhet- och behovsanalyser  på  länets  kommuner.  Kontakt  

kommer  åter att tas  med länets k ommuner för  att diskutera kommunernas 

utmaningar  med koppling  till  grundläggande  betaltjänster.    

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsen  kommer  aktivt  att  fortsätta  följa  utvecklingen med  

grundläggande betaltjänster  i  länet  samt  aktivt kommunicera med  olika 

aktörer och intressenter  som upplever problem eller är berörda i  frågan.  

Länsstyrelsen  följer  fortsatt  utvecklingen  och  effekterna  av  Handelsbankens  

nedläggning av   kontor som kan  drabba  länet  samt  hur kontanthanteringen 

påverkas  till  följd av  covid-19.   

Länsstyrelsen  bedömer utifrån  ovan nä mnda  utveckling  att  ytterligare  

insatser  är nödvändiga  för att  minska det digitala  utanförskapet  då 

utvecklingen  går  mot ett mer kontantlöst  samhälle där fler  butiker  och  

offentlig verksamhet kommer  att använda  sig a v k ontantfria 

betalningslösningar.   

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Malin Lyckekull   

46  CCRAAAFFTING  står  för  Creating Collaborative  Resilience  Awareness, Analysis and Action  
for  Finance, Food and Fuel  Systems  in  Interactive  Games  och är  ett forskningsprojekt 
finansierat av Myndigheten  för  samhällsskydd och beredskap som initierats  av forskare  på  
Högskolan  i Skövde  för  att undersöka  konsekvenser  på s amhället om betaltjänstsystemet 
stängs n er.   
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Karta Jönköpings län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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Diagram Jönköpings län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Kalmar län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Bedömningen  utifrån årets  bevakning är   att  användningen av d igitala 

betalningar och tjänster  accelererats s om  en effekt  av  covid-19  pandemin och  

att användningen  av  kontanter  därför  minskat  mer  under  2020  jämfört  med 

föregående år.  Det är också  fler bankkontor i  länet som  slutat  att  hantera 

kontanter i år  jämfört med  föregående  år.  

Liksom föregående år är bedömningen  att  en  majoritet  av  länets be folkning  

upplever  tillgången  till  grundläggande betaltjänster  som  tillfredställande.  I  

Länsstyrelsens  uppdrag  ingår att  särskilt  beakta situationen  för äldre  och 

personer  med funktionsnedsättningar.  I  intervjuer och  enkätsvar från  

pensionärsorganisationerna PRO,  SPF och   SKPF f ramgår att flertalet  

föreningar  inte  upplever situationen som  tillfredställande  för sina  

medlemmar.  I  intervjuer med organisationer  som företräder 

funktionsnedsatta  är svaren blandade  vilket återspeglar att  detta är en 

grupp  med  väldigt  olika  förutsättningar.  För övriga  intervjuade är svaren 

mer  positiva.  

Årets  undersökning g er  en bild av  att  covid-19  pandemin förstärkt  det 

digitala utanförskapet för exempelvis  äldre  som  saknar  kunskap om  digitala 

betalningar och som kanske  inte har  tillgång ti ll en smart  telefon  eller dator.  

I  enstaka fall  har  effekten blivit  den  motsatta,  att personer  blivit  mer digitala 

då de  mer eller  mindre  tvingats  till  detta.  Slutsatsen  är att  det  fortfarande är  

viktigt  att  det finns  alternativa lösningar  för att utföra  grundläggande  

betaltjänster  exempelvis  möjligheten  att  betala  räkningar med  brevgirot.  

En sak  som  sticker  ut  i  årets int ervjuer och enkätsvar  är att  många vill  tala  

om säkerheten.  Det  kan  bero  på  att  flera rån genomförts  mot  mindre  butiker 

i länet  under året  samt  att flera  uppmärksammade bedrägerier med  hjälp av  

Bank-ID  tagits  upp  i rikstäckande  media.  Både föreningar  och  företag  har 

angett  att de känner otrygghet när de exempelvis  skall sätta  in  dagskassor  i 

en insättningsautomat på platser som upplevs  som  utsatta  och  de  vill  gärna  

kunna  köra  bilen  ända  fram till  automaten.  Samtidigt är  det inte ett  

alternativ  för en  mindre butik  på landsbygden  att sluta  ta  emot kontanter om  

de ska  överleva.  
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Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har skett  genom intervjuer via telefon,  Skype  samt 

genom enkäter som  skickats  via  e-post. L iksom  tidigare  år  har metoden  varit  

att först  intervjua  organisationer med  en  mer övergripande  kunskap  som 

Regionen,  kommunerna  samt  olika medlemsorganisationer för  att  få 

kännedom om  eventuella problem  eller goda  exempel.  Därefter har enskilda  

företag  och  föreningar  intervjuats elle r fått  svara på  frågor via  enkät.   

Kartverktyget Pipos  serviceanalys  har använts  för att  ta  fram statistik  samt  

för att  hitta  potentiella ombud  i områden där det är  långt  till  grundläggande 

betaltjänster.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Det  som främst upplevs  som problematiskt av  pensionärsorganisationernas 

medlemmar är  att genomföra  digitala betalningar.  Att betala räkningar över  

disk  är idag ov anligt  men det är  fortfarande många äldre  som  anger att  de 

använder  brevgirot  för att betala räkningar då  de inte kan  eller  vill  betala  

räkningar  digitalt. So m  tidigare år är  det också  många som får hjälp av  

släktingar.  

Att  inte kunna an vända  kontanter  i  kollektivtrafiken  eller för  parkering  

upplevs  som  ett  lika stort  problem. F lertalet  svar visar att  det  finns  en  oro  för 

att de som  inte äger  eller som  inte  kan  hantera en smart  telefon  med appar  

inte kommer  att klara  sig i  en  framtid där  det  saknas  alternativ.   

Handläggaren  har  intervjuat hemtjänsten  i  en kommun som hjälper sina  

brukare  att handla dagligvaror.  De  menar att  det bästa och säkraste  för dem 

är när  brukarna  gör köp mot faktura,  därefter  bankkort  och  i sista hand 

kontanter.  De skulle  gärna s e att brukare kunde få  enklare  hjälp  med dessa 

frågor  i likhet med  att  en del  kommuner  erbjuder fixarservice  för hjälp  i 

hemmet.  

Flera av  de föreningar som intervjuats  har haft  få möten  eller aktiviteter 

under  året  på  grund  av  covid-19  pandemin.  De  flesta har blivit mer  digitala 

och använder Swish eller  giro-betalningar för  att  minimera användningen av  

kontanter även om det  finns  föreningar där medlemmarna kräver att  få 

använda kontanter.  I  en förening  stannar  mynten i  växelkassan  eftersom de 

inte går  att  sätta  in i föreningens  bank  och  denna k an  med tiden  därför nå  

imponerande  volymer.  

Personer med  funktionsnedsättning  har väldigt  olika förutsättningar.  De 

finns  de  som väl  klarar  av  att  ta till  sig  den  digitala tekniken  och  som under 

covid-19  pandemin  håller digitala möten.  De  finns  också de som inte har  haft 

några möten alls  av  samma  anledning  och  därför riskerar att  isoleras.  Detta  

kan il lustreras  av  två  citat av  föreningar för  funktionsnedsatta där den ena 

anger att  ”de inte  ställer in  utan  ställer  om” medan den  andra menar  att  

”läget inte är bättre  i  alla fall”  och att  ”isoleringen är  det  värsta”.  
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Digitalisering  och  teknikutveckling  ger möjligheter  nya  till hjälpmedel men 

när digitaliseringen innebär att den personliga servicen  försvinner upplevs  

det  som problematiskt av  en del personer  med funktionsnedsättning.  Detta 

eftersom det  ofta  går  att reda ut fel med  en  annan männ iska  men det  är 

svårare  att  resonera med en  maskin  om du exempelvis  inte kan  se  eller höra.  

I  intervjuer  med kommuner menar  de  att  det finns  upparbetade  rutiner för 

utbetalning  av  försörjningsstöd till  nyanlända.  Detta  sker på olika  sätt  med 

identitetslöst bankkort,  kontantkort  eller kontanter.  Men  det går  nu  mycket  

snabbare  att  få  svenskt personnummer  vilket möjliggör öppnande  av  ett  

bankkonto.  Situationen  för  nyanlända  uppfattas  därför inte som 

problematisk  som  den  gjordes  för ett  par  år  sedan.  Däremot  har  

samhällsorienteringen drabbats  av  covid-19  pandemin  och  det har  varit svårt  

att genomföra den digitalt av  olika  skäl.  I  en kommun  rapporteras  om en 

ökning av   antal  personer som  tidigare kommit som flyktingar och som  fått 

problem med  skulder.  

Företagare  på  landsbygden intygar att det både är  tidsödande  och  dyrt att 

hantera kontanter  men de upplever  ändå  inte  situationen  som problematisk.  

Detta kan en ligt de själva beror  på  att  det nu  är mycket mindre kontanter i  

omlopp  och att  de därför inte  behöver banka (sätta in  kontanter på kontot)  

lika ofta  eller så menar  de att de helt enkelt vant sig.  Fler butiker på 

landsbygden  menar att  kontanterna  i år  endast  utgjort  tre till sju  procent av  

betalningarna.  Färre utländska turister  har  också  bidragit till  att  efterfrågan  

på kontanter minskat.  

Det  finns  områden i länet där det  är längre än  25  km till grundläggande 

betaltjänster  och  dessa  är södra  Öland  samt  områden  längs  kusten i  norra 

delen av  länet.  Handläggaren har  kontaktat  butiker i  dessa  områden  som 

antingen anger  att  de  inte är  intresserade av  att  bli  ombud  av  säkerhetsskäl  

eller att  efterfrågan in te är  särskilt  stor.  Det  bör påpekas  att  det i  regel går 

att ta ut  kontanter även i butiker som  inte tillhandhåller  detta enligt Pipos  

serviceanalys  men  att  det då  är  i mån av  tillgång.   

Infrastrukturen för kontanthantering 
Utifrån statistik  i Pipos Servic eanalys  för Kalmar län  kan  konstateras  att 

tillgången på  grundläggande betaltjänster  i form kontantuttag,  

betalningsförmedling  samt  insättning  av  dagskassor  fortsatt  att minska.  När  

det  gäller minskningen  av  tjänster som sker i en bankkassa  är minskningen 

betydande.  Jämfört  med föregående  år  har  antal bankkassor där kontanter  

kan  tas  ut minskat från  25  till 16  och  antal  bankkassor där  dagskassor  kan  

sättas  in  har  minskat  från 11   till 4.   

Ovanstående  minskning är  dock  inget som  återspeglas  i  intervjuer och 

enkätsvar.  Svarande på  landsbygden anger  i  något högre  grad  att  situationen 

inte är  tillfredställande vilket  troligen har att göra  med  att  de  ofta har längre 

till service.  Ett  undantag utg örs  av  ett  antal  fristående sparbanker som 

tillhandahåller både kontuttag,  insättning  av  dagskassa  samt  betalning av   
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räkningar  över  disk  vilket  innebär  att det på vissa  mindre  orter  finns  bättre  

service  avseende  detta än i  centralorten.  

Bankomat  har  under sommaren  genomfört  ett  pilotprojekt som möjliggör 

uttag av   kontanter  i fem butiker på Öland.  Bankomat anger  att projektet  

besvarat  de  frågetecken  som funnits  och att  projektet troligtvis  kommer 

fortsätta nästa år.   

Utifrån Pipos  serviceanalys  är  Torsås  den  enda  orten  i  kommunen  som  

tillhandahåller kontantuttag,  betalningsförmedling  och  dagskasseinsättning  

vilket  gör situationen  sårbar.   

I  intervjuer  och  enkätsvar är  uppfattningen fler  butiker  än  föregående år 

slutat  att ta  emot  kontanter.  Några  har  gjort  så  med hänvisning ti ll risk  för  

smitta av  covid-19.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Det  finns  behov  av  ytterligare bredbandsutbyggnad i länet,  speciellt  till de  

som  ligger  längst  ifrån tätorterna  vilket  framgår på  

www.bredbandskartan.se.  Bristande  mobiltäckning eller   avsaknad  av  fiber är  

dock  inget  som  angetts  som  ett hinder  för att kunna utf öra grundläggande 

betaltjänster  i årets  intervjuer och enkätsvar.  

Det  finns  flera  aktörer  i  länet  som arbetar för  att  öka  den  digitala  

delaktigheten  men  många aktiviteter har  fått  ställas  in på grund av  covid-19 

pandemin.  Exempel  på  detta  är  kommunernas  samhällsorientering  för  

nyanlända,  pensionärsorganisationernas  och  bankernas  utbildningar,  IT-café  

för äldre  och  regionens  försök  med  en  ambulerande digital coach.   

På länets  bibliotek  erbjuds  hjälp för  att öka den digitala  delaktigheten  i den 

mån den har  kunnat anpassas  efter  rådande riktlinjer för  covid-19  pandemin.  

Biblioteken anger  dock  att de inte kan  bistå med bankärenden utifrån  

säkerhetsaspekten  och  de befinner  sig i  detta avseende  i en situation som 

liknar  hemtjänstens  för  ett  par år  sedan.  

Länsstyrelsen  i  Kalmar  har också  fått ställa  in  sina  planerade  fysiska  

utbildningar  i digitala  betalningar.  Från  och  med hösten  har  dock  

utbildningar  kunnat genomföras  digitalt som webbinarier  istället.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Det  finns  endast en ombudslösning i   Kalmar län som får  stöd  för  att utföra 

grundläggande betaltjänster  i  nordvästra  delen  av  länet.  Detta  genom  en 

lösning  som  tillhandahållas av  ClearOn och som möjliggör både uttag  av  

kontanter,  betalning av   räkningar samt insättning  av  dagskassor.    

Länsstyrelsen  i  Kalmar  län  samarbetar  med länsstyrelserna i Södermanland,  

Gotland och Blekinge  i den s.k.  Kustlänsgruppen som tillsammans  tagit fram  

ett  utbildningsmaterial  för att  kunna  genomföra digitala  betalningar och som  

riktar sig  till  äldre.  Syftet med  utbildningarna  är att få personer  att  våga ta 
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steget  att  börja använda digitala  betalningar för att underlätta deras  vardag. 

Utbildningen  ger  kunskap om de vanligaste  digitala betalningsmöjligheterna,  

Swish,  Bank-ID  och  köp  på internet. U tbildningsmaterialet uppdateras  

kontinuerligt  utifrån användarnas  synpunkter.  Exempelvis  har  en 

genomgång lag ts ti ll materialet angående hur  betalningar fungerar  i  vanligt 

förekommande  tjänster som  Klarna,  Swedbank  pay,  Qliro och Kivra.  

Under  2020  har ett  par  fysiska  utbildningar genomförts  i  länet  innan  

resterande  utbildningar  fick  ställas  in  på grund  av  covid-19  pandemin.  Under  

sommaren  påbörjade  därför  Kustlänsgruppen  tillsammans  med Lexicon  ett  

arbete  för  att erbjuda digitala utbildningar  och  de första av  dessa  

genomfördes  hösten  2020 bland  annat tillsammans  med  PRO  i Borgholm.   

Den digitala  utbildningen har  delats upp   och  förenklats f ör att  underlätta för  

målgruppen och den spelas in så att  deltagarna kan  titta på den igen  i  lugn 

och ro  samtidigt  som de  har tillgång  till ett  fysiskt utbildningsmaterial.   

Nästa  steg är  att ytterligare konkretisera  utbildningsmaterialet i nio  korta 

filmklipp som kommer  att vara  tillgängliga nationellt  under  2020.  

Kontakter har också tagits f ör  att  utbilda pensionärsorganisationerna  att 

själva hålla  utbildningar utifrån  utbildningsmaterialet samt  för att  nå  nya 

målgrupper.   

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
I  årets  bevakningsrapport  kan  konstateras  att  minskningen av  

kontantanvändningen är större än  på  länge vilket troligen  har att  göra med  

effekterna av  covid-19  pandemin.  Handläggarens bedömning  är  dock  att  det  

är tveksamt  att  de  som  en gång  slutat  använda  eller  ta  emot kontanter  

kommer  att  börja  igen.   

Om  det blir för  besvärligt och  dyrt  att använda  kontanter för  butikerna  

spelar det i slutändan ingen roll  om  det finns  kontanter  att  tillgå och att  det  

finns  en lag  som  träder  ikraft vid årsskiftet 2021 och  som ger vissa  banker  

skyldighet att  tillhandahålla grundläggande  betaltjänster.  Kontanter  

kommer  då  inte  heller att  kunna  fungera  som ett  alternativt betalningsmedel 

vid krissituationer.   

Kommer  nuvarande  utveckling  innebära  att det  i framtiden  behövs  

stödinsatser  eller lagstiftning  för  att  exempelvis  dagligvarubutiker skall vilja  

ta emot  kontanter i  syftet att säkerställa  kontanternas  funktion som  

betalningsmedel  i  en krissituation?  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Viktor  Bruze.  
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Karta Kalmar län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Kalmar län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Kronobergs län  bedömer att  tillgången till  grundläggande 

betaltjänster  i länet  är tillfredsställande för  de  flesta  människor,  företag och  

föreningar.  Kontantinfrastrukturen har inte förändrats  nämnvärt  sedan 

förra  årets rap port, s å  situationen  är  densamma som då.  I  länet finns  tre 

statligt finansierade  betaltjänstombud  i de  områden där tillgången på  

kontanter bedömts  som  otillräcklig.   

Det  finns  dock  fortfarande grupper  av  människor,  som av  olika anledningar 

inte kan u tnyttja  den  digitala tekniken  för  att göra betalningar.  De som  

främst  saknade  motivation för att  lära sig  tekniken har i  år  mer eller  mindre 

tvingats  att  ta det  steget till följd  av  pandemin.  För andra, där  det handlar 

om brist på  fysiska  eller  psykiska  förutsättningar att hantera dagens  digitala 

betalningar,  har  situationen  i  år blivit svårare än tid igare.  Social 

distansering  och  begränsningar i  resandet till  en större  ort för  att  utföra sina  

ärenden  om  inte  möjligheten finns  lokalt  är  exempel  på  hur  pandemin  

försvårat deras  situation vad gäller betalningar.    

Den digitala  tekniken har utvecklats y tterligare under året och Swish  till 

exempel  har  rapporterat om ökat  användande  av  deras  tjänster.  Digitala  

betaltjänster  förutsätter ett väl  utbyggt mobil- och bredbandsnät  och  

utvecklingen  där går  framåt,  även om  det  fortfarande finns  några  vita  fläckar  

i länet  där mobiltäckning  helt saknas.    

Samtidigt som vi ser att  samhället  går  mer  och  mer  mot  digitala 

betaltjänstlösningar behöver vi planera  för hur  vi löser  betalningar vid  en 

eventuell kris.  Om  inte  det  digitala  systemet  fungerar behöver vi  ha en   

lösning  på hur  vi hanterar betalningar.  Och  denna lösning  behöver  finnas  på  

plats inn an  krisen  uppstår.   

Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har genomförts  genom omvärldsbevakning,  

intervjuer  och  genom  samtal med  olika  aktörer i länet  såsom kommuner,  

regionen,  småföretagare och  banker.  Vi  har löpande följt  nyheter  och  statistik  

kopplad  till  betaltjänstområdet, bå de  nationellt  och regionalt.  Inför 
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bevakningsrapporten  har särskilda kontakter tagits med   kommunala 

tjänstepersoner,  intresseorganisationer  och  föreningar.  Vi  har  försökt  

komplettera  den  bild  statistiken  ger  oss  med  berättelser  från människors  

verklighet  för att  kunna göra en  samlad bedömning.  För statistik ha r främst  

Tillväxtverkets  verktyg  Pipos an vänts.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Länsstyrelsen  i  Kronobergs län  bedömer att  betaltjänstsituationen  i  länet 

överlag är   tillfredsställande, men   det finns  vissa geografiska  områden  och  

vissa  grupper där  tillgången till  betaltjänster inte är  tillräcklig.  Då det skett  

väldigt få  förändringar i antal  serviceutförare i  länet det  senaste  året,  

bedömer Länsstyrelsen att situationen  är likadan s om ifjol,  sett  till 

infrastrukturen.  Det har dock s kett  förändringar i  användandet av  digitala  

betalningslösningar,  där vi ser  att  pandemin har motiverat/tvingat  fler att 

lära sig at t använda  tekniken.    

Det  finns  indikationer på att  covid-19  har påverkat  betaltjänstsituationen i 

länet på flera  olika sätt. R apporter  från dagligvaruhandeln  visar  att 

onlinehandeln  ökat och att det  främst är 30- och 40-talister  som i  störst 

utsträckning börja t handla mat på  nätet.  Vi  har också fått  rapporter  från  

lanthandlare  med  hemsändning  om  att färre  av  dessa  kunder  än  tidigare haft 

möjlighet  att  betala  med kontanter och istället  fakturerats.  Detta har 

inneburit  ökad administration  och  merarbete för butikerna,  så  effekterna av  

pandemins  konsekvenser på  betaltjänstområdet är  blandade.   

Bankomat  har  rapporterat att  de sett en  minskning av   kontantuttag  i  

samhället under  året. B ankomat är dock  bara  en av f lera aktörer  och  deras  

minskning  skulle kunna indikera  att människor i  större  utsträckning  nyttjar 

andra aktörers  automater eller tar  ut kontanter  i butik i   samband med andra 

ärenden.  Även en  lokal  sparbank  rapporterar  att  de hanterat  mindre  

kontanter i år  än  tidigare.  Att  kontanterna  verkar  ha  minskat  i år är 

troligtvis  en  kombination av f lera saker  varav  några kan  kopplas  till  covid-

19,  såsom rädsla för  smittspridning,  inställda  föreningsevenemang,  social 

isolering  för riskgrupper och  att människor  har  undvikit att  handla  i fysiska 

butiker i  den  mån  det har gått.   

Statistiken visar  en låg  tillgång  till  betaltjänster i samma  delar av  länet som  

föregående år.  Samtidigt får vi  få  eller inga signaler om att  detta upplevs  som  

ett  problem av  befolkningen i området.  I  Lessebo, där tillgången till  

betalningsförmedling  är  låg,  har kommunen  bland annat  varit  i  kontakt med 

en bank  för att  undersöka möjligheten  till etablering  av  ett  lokalt 

bankkontor.  I  nuläget var det inte aktuellt.   

De som bor och verkar  i  områden  med lägre  tillgång till  kontanter  och  

räkningsbetalning  har hittat  lösningar på problemen och precis  som  

rapporterats ti digare år  är lösningarna  olika  beroende  på  vilka  behov  och 

vilka förutsättningar dessa  människor  har.  Omställningen  till  ett samhälle 

med  lite  eller inga  kontanter  pågår och människor,  företag och   föreningar 
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tvingas anpassa sig och det gör de fort. Pandemin har ytterligare påskyndat 

denna omställning och fokus framöver behöver ligga på att hitta lösningar för 

de grupper som inte har möjlighet att ställa om. 

Infrastrukturen för kontanthantering 
Det  har  i princip inte  skett  några  förändringar sedan  förra året  vad gäller 

infrastrukturen för  kontanthantering.  Situationen  är  densamma som  

tidigare,  där delar  av  länet har  längre  avstånd till kontantuttag  och  

räkningsbetalning  än v ad som  är  önskvärt.  Detta är  främst glesare befolkade  

delar.   

De lokala  sparbankerna,  tillsammans  med  lanthandlarna,  fyller en mycket  

viktig funktion  för människor,  företag  och  föreningar på  landsbygden.  

Lanthandlarnas  roll för  människor har blivit ännu viktigare under  

pandemin,  då de  bland  annat har  fått  hitta  betallösningar  för människor i  

riskgrupp  som  isolerat sig he mma.  Hemkörning av   matvaror  där  kunden 

tidigare  betalat med  kontanter  har  fått ersättas  med  fakturabetalning  då 

kunden  inte  haft tillräckligt  med kontanter  hemma.   

Handelsbankens  aviserade nedläggning av   drygt hälften av  sina  kontor är  ett 

orosmoln,  då  de  har  ett flertal kontor i  länet. I   nuläget vet  vi inte vilka  kontor  

i landet som  kommer  att försvinna  och  vilka effekterna kan b li av  detta.  I  

vissa  orter med  Handelsbankskontor  finns  andra banker  representerade,  

medan  någon ort kan  stå helt  utan  bankkontor.  För de allra  flesta  invånarna 

kommer  inte  detta  att  innebära några  problem  och fokus  behöver  kanske 

främst  ligga på  att hitta lösningar till de grupper  som behöver personlig h jälp 

med  sina  bankärenden.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Mobiltäckning  och  bredbandstäckning  förbättras i  länet.  Täckningsgraden till 

fast  bredbandsuppkoppling  ökar stadigt och hösten  2019  hade 77,1 procent av  

hushållen  i länet tillgång till   100 Mbit/s.  motsvarande andel  i riket är 85,1 

procent. I   glesbebyggda områden är  siffrorna  56,6 procent respektive 48,1 

procent, v ilket innebär  att länet här ligger  något bättre  till  än  riket  som 

helhet.  Initiativkraft  hos  lokalbefolkning ha r inneburit en snabbare  

utbyggnadstakt än  på  andra håll.  Kanalisationsstöd  och  bredbandsstöd i  

Landsbygdsprogrammet har  påskyndat utbyggnaden.  Regeringen har tillfört  

medel  i budgeten  för ytterligare  utbyggnad och det  är något  som  krävs  för att  

bredbandsmålet ska uppnås.  

Även om  mobiltäckningen överlag  är väldigt bra finns  det  fortfarande  delar  

av  länet där  det brister,  ibland  beroende  på operatör.  På  en del ställen saknas  

täckning  helt  och  det är  något som försvårar  för  besöksnäring  och annat 

företagande då kortläsare kräver  mobiltäckning.   

Arbetet  med digital  delaktighet  pågår  i  olika omfattning  och utförs  av  olika  

aktörer med  olika  målgrupper.  Det är fortfarande svårt  att  få  en helhetsbild  
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över vilka som  gör  vad och främst  vem  som har  ansvar  för de olika  delarna 

inom digital  delaktighet.   

Under  pandemin  har  den digitala  delaktigheten  fått en  skjuts  i och med  

rekommendationer om  social  distansering.  Kommuner  har  till exempel köpt  

in surfplattor till äldreboenden för  att boende ska kunna  kommunicera  med 

sina a nhöriga ut an  fysisk  kontakt.  Detta  har  i  sin tur medfört att  en del av  de 

som  saknade motivation för  att lära sig  digitala betalningar  nu  har tvingats  

lära sig at t hantera  tekniken.  De som av  olika anledningar inte  har möjlighet 

att använda  den  digitala tekniken har däremot  upplevt att situationen  

försvårats  av  pandemin,  då  social  distansering  inneburit  att  de  haft svårt att  

uträtta  ärenden,  ärenden som dessutom kräver personlig  kontakt  i många 

fall.  När  det gäller inköp av  livsmedel  och  läkemedel  har  många  

frivilligorganisationer  gjort omfattande insatser för att  hjälpa denna  grupp.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Kronoberg har  sedan  tidigare tre  ombud som  får statligt  stöd  för att  

tillhandahålla  grundläggande betaltjänster,  två  uttagsautomater  (Ingelstad  

och Alstermo)  samt  en  lösning  med  både  uttagsautomat  och  

räkningsbetalning  (Lidhult).  Inga ansökningar  om  stöd  har  kommit in  från 

nya ombud.  

I  mars  i  år  bjöd  landshövding Maria   Arnholm in till  en krisberedskapsövning  

på residenset i  Växjö.  Den genomfördes i  samarbete med  Högskolan  i  Skövde  

och den simulerade  krisen var ett  långvarigt stopp  i systemet  för 

kortbetalningar.  Ett  tiotal lokala  och  regionala  aktörer i betaltjänstkedjan 

samlades k ring  ett  spel där olika  kombinationer av  åtgärder  gav  skilda  

resultat.  Att  samla  aktörer  såsom  polis,  bank,  värdetransportörer,  

lanthandlare,  LRF och   tjänstepersoner  som arbetar med  krisberedskap  gav  

en intressant  bredd i  samverkan  och  ledde  till  flera ”aha-upplevelser”.  Det  
var en nyttig övning  som synliggjorde  problem  som  kan  uppstå som  en  effekt  

av  en störning  i betalsystemet  - alltifrån  bränsletillgång  för transporter till 

hamstring  och ökad  rånrisk  hanterades  under  dagen. Den  viktigaste 

slutsatsen var  att  det är nödvändigt att  samverka  och  för  att kunna g öra det 

effektivt  måste aktörerna k änna  till  varandra,  vara överens  om vilka  olika 

roller  de  har  och  vilka  åtgärder  som  ska vidtas  för att  få  bästa möjliga nytta 

för hela samhället.   

Samma  vecka som  övningen ägde rum  skedde stora förändringar  i och med  

covid-19.  Andra prioriteringar av  arbetet på Länsstyrelsen och 

rekommendationer om  social  distansering  ledde till  att det  utåtriktade  

arbetet  med insatser  för  grundläggande  betaltjänster  har  bedrivits  i  något 

mindre  omfattning  än  tidigare år.  Inför  nästa år hoppas  vi kunna g enomföra  

en uppföljning  av  den  övningen vi gjorde  i  mars  och planerar  även för  att 

utöka  samarbetet  i frågan intern t. V i ser  nämligen att  de  kopplingar till 

grundläggande betaltjänster  som  finns  inom  flera avdelningar internt  kan  

tydliggöras  för att  på så  vis  arbeta  med frågan  från oli ka perspektiv.   
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Grundläggande betaltjänster ingår också som en del av det regionala 

serviceprogrammet för länet, som Region Kronoberg ansvarar för. 

Länsstyrelsen och regionen har ett gott samarbete i frågan med regelbundna 

avstämningar. 

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsen  bedömer att den fysiska  infrastrukturen  för grundläggande 

betaltjänster  kommer  fortsätta  att  minska i  länet.  Mycket  av  den fysiska  

kontanthanteringen  har redan ersatts  av  digitala  betalningar och tekniken  

utvecklas  väldigt fort.  De grupper som  av  olika anledningar  inte kan  använda 

den nya tekniken  riskerar att hamna utanför  samhället  och  tvingas  använda 

osäkra metoder  för att  genomföra sina be talningar,  till  exempel genom att ta 

hjälp av  en  tredje  part.  Det  kommer  att  krävas  utbildning,  teknisk  utveckling  

med  fokus  på  användarvänlighet för att  stötta  övergången till  digitala 

betalningar.  Och kanske behövs  det helt andra,  nya lösningar för  den  relativt 

lilla grupp som aldrig  kommer att kunna  nyttja  tekniken.   

Samtidigt behöver arbetet  med  hur  betalningar  kan  hanteras  i en  

krissituation  fortsätta,  för att säkerställa  att  alternativ  finns  redo när så 

krävs.   

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Jennie Fredriksson.  
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Karta Kronobergs län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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Diagram Kronobergs län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Norrbottens  län be dömer i likhet med  föregående  år  att till-

gången till grundläggande betaltjänster  i länet  generellt  sett  inte  tillgodoser 

samhällets beh ov.  Detta gäller  främst tillgången till  kontanter och 

möjligheten  för personer som  inte  har  tillgång  till eller kan  använda sig av   

digitala betalsystem att  genomföra  betalningar.  Årets  bevakningsarbete visar  

att det  finns  en  stor  klyfta mellan  de  individer  som  har  möjlighet att  använda 

digitala betaltjänster kontra de som är  hänvisade till de analoga systemen 

gällande sin hantering  av  grundläggande betaltjänster,  och  som därmed 

befinner  sig  i ett  digitalt utanförskap. D et  gäller främst  grupperna äldre,  

personer  med olika  funktionsvariationer,  nyanlända och asylsökande,  samt  

personer  på  glesbygden.  

I  dag f inansierar  Länsstyrelsen  via medel från  Post- och  telestyrelsen sex  

betaltjänstombud i  länet. D essa  finns  i Karesuando och Övre  Soppero  i 

Kiruna  kommun,  Muodoslompolo  och  Kainulasjärvi i Pajala  kommun,  

Morjärv i Kalix  kommun och  Glommersträsk  i  Arvidsjaurs  kommun.  

Flertalet  aktörer har visat intresse för  ombudslösningar,  och  även kommuner 

i Norrbotten har signalerat att  det  finns  behov  av  grundläggande 

betaltjänster  utanför  centralorterna.  

Årets bevakningsarbete 
Länsstyrelsen har i samband med årets bevakningsrapport utfört en 

enkätundersökning som har tagits fram i samarbete mellan processledarna i 

de fyra nordligaste länen. Enkäten har riktat sig till privatpersoner, företag, 

föreningar och offentliga verksamheter i Norrbottens län. Utöver detta har 

kontinuerlig omvärldsbevakning inom området genomförts, samt att det 

löpande har förts dialoger med nuvarande och potentiella betaltjänstombud. 

Tillväxtverkets GIS-plattform Pipos har använts för analyser. 

Betaltjänstsituationen i länet 
Länsstyrelsen  bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster i  

Norrbottens  län  till stor  del  är  oförändrad jämfört  med  föregående  år.  De 
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digitala betaltjänsterna  fortsätter att dominera  medan kontanthanteringen 

minskar.   

Tillgången till  kontanter är  främst koncentrerade till kommunernas  

centralorter,  samtidigt som  behovet  av  kontanter på  landsbygden  fortfarande 

är stort bland privatpersoner,  företagare och besökare.  På Norrbottens  

landsbygd är dessutom  tillgången till bredband  undermålig  och det  är  långt 

till närmaste  betaltjänster.  De företagare som har svarat att  tillgången till  

grundläggande betaltjänster  inte är  tillfredsställande menar  bland  annat att 

utländska  turister betalar med kontanter  då  Swish  inte är  tillgängligt  för  

dem,  samtidigt  som många banker  inte längre hanterar  kontanter.  Två 

svarande  skriver exempelvis  att  de  har 20  mil till närmsta bank  som  tar emot  

dagskassor.    

För majoriteten av  privatpersonerna  är  tillgången till  de  grundläggande 

betaltjänsterna  tillfredsställande, inte   minst  för  de  personer som  har  

kunskap  om  och  tillgång till   digitala  betaltjänster  via  exempelvis  betalkort,  

internetbanken  och  Swish,  samt  tillgång  till  en stabil  internetuppkoppling.   

För de  individer  som  inte är  digitala,  främst äldre personer  och  personer med 

olika  funktionsvariationer,  är tillgången till  grundläggande betaltjänster  där-

emot  inte  tillfredsställande och digitaliseringen  av  betaltjänsterna  utgör ett 

stort problem för  dessa grupper.  Det innebär i  sin tur  att  dessa personer inte  

har möjlighet att  självständigt sköta sin  egen ekonomi,  utan  måste  ta hjälp 

av  utomstående personer.  Detta  är inte  enbart  en fråga  om  integritet,  utan  

även om  säkerhet. E n svarande skriver:  ”Det  har  gått  så  långt  att  jag varje  

månad  hjälper min  granne (65  år)  att  sköta  bankärenden,  betalningar,  

överföringar,  pensionsutbetalningar … ja allt!  Nu har  jag  tid att  göra  detta 

och är hederlig,  men de äldre,  mindre  datorkunniga i  samhället ska inte 

behöva  förlita sig  på  de yngre  för  att  navigera  i  bankdjungeln.” Även  en  

kommunanställd  vittnar om  hur  behovet  av  stöd inom betaltjänstområdet  

har ökat:  ”Vi  har mer  och mer blivit  en servicefunktion för dem  som inte kan 

hantera  tekniken.  Detta är  ett  uppdrag s om  i  mångt o ch mycket  hamnar  på  ex.  

socialsekreterare som  är  en yrkesgrupp  som vi h ar  svårt att  rekrytera  och som  

inte har tiden till  den  typ av service.”  

De utmaningar  som  personer  med funktionsvariationer  ställs  inför  när det  

gäller grundläggande betaltjänster  varierar.  Personer med  vissa kognitiva  

svårigheter kan ha   problem att  hantera  betalkort,  då  kontanter ger  en  bättre  

förståelse för  pengar.  För personer  med nedsatt syn  kan  det handla om 

svårigheter att se och känna på  uttagsautomaternas  knappar  och  skärm vad  

det står,  att  digitala betalsystem  inte  har  gränssnitt  som  är anpassade för 

synskadade  personer,  att  taldialoger  är för  låga och  snabba,  samt att 

hjälpmedel inte är väl  synkroniserade med  de  digitala betalsystemen.  

Rörelsehindrade personer kan  uppleva  problem  med att betalningar  avbryts  

om det  tar  för lång  tid  att  genomföra dem,  eller  som  en svarande skriver:  

”Eftersom jag har  problem  med  armarna och inte kan använda  dem  och de 

har infört QR-kod  som ska fotograferas med mobilen  så  kommer  jag inte in  på 
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internetbanken mm  nåt  mer.  Det är  flera inloggningar  som  blivit s å. H ar  varit  

i  kontakt  med  banken (Swedbank)  och de kan  inte göra  nåt  åt de.  Jag styr  

datorn med fötterna.”.  

När det  gäller  grupperna nyanlända och asylsökande  vittnar kommunala  

tjänstepersoner  om  att många är  vana att besöka bankkontor i  sina  

hemländer för  att  hantera sin ekonomi, m en att  är svårt  att göra  det i  

Sverige i  och  med den förändring  som har skett på  betaltjänstmarknaden.  

Dessa  grupper kan  inte  heller det  svenska språket  och  många söker  därför  

hjälp hos  bland annat kommunala  tjänstepersoner för att  betala  sina  

räkningar.   

Infrastrukturen för kontanthantering 
Behovet av  kontanter  är fortfarande  stort för  vissa  grupper i samhället,  inte 

minst där den digitala  tekniken utgör ett  hinder snarare  än en   möjlighet för 

att hantera  sin  egen ekonomi.  Samtidigt visar  statistik  att  6,1  procent  av  

länets bef olkning  har  mer än  25  kilometer till närmaste kontantuttag.47  I  och 

med  att  kontanthanteringen i samhället har stramats  åt allt mer,  inte minst 

under  covid-19-pandemin, har det försvårat  för  de  mest  sårbara grupperna 

att betala för  varor  och  tjänster,  samt  betala  räkningar.   

En person svarar  följande på  frågan v ad  som inte fungerar  bra med  

grundläggande betaltjänster:  ”Matbutiker  som inte tar  emot kontanter utan 

att  ta hänsyn till  att  många äldre/gamla  kunder inte  kan/vill  hantera  kort.”  
En annan pe rson  menar att minskandet av  kontanthanteringen har  

inneburit  att  hen  många gånger har  fått  hjälpa  personer att betala för  

bussbiljett,  då de inte tar emot  kontanter.  

I  den genomförda  enkätundersökningen  framkommer  det att  bankernas  

servicenivå inte  överensstämmer  med det  behov  som finns  av  

kontanthantering  hos  dessa  grupper.  Bland  annat nämns  att  det finns  för  få  

bankkontor,  att  öppettiderna är väldigt begränsade,  att  bankerna inte 

hanterar  kontanter vilket gör  att  det inte  är möjligt att  ta  ut  eller sätta  in 

pengar,  att  bankpersonal hänvisar  kunder  till internetbanken  och  att  det  är 

dyra avgifter för  att betala  räkningar.  En svarande skriver följande i  sitt  

enkätsvar:  ”Förr  kunde man både  ta ut  pengar och betala  in  på banken,  nu  
har man  tur om de har  öppet alls.”  

I  dag f inns  det  bankkontor  i  alla  Norrbottens  fjorton kommunen,  och  

majoriteten av  bankkontoren ligger i  centralorterna.  Sparbanken  Nord,  som  

finns  i tio  av  länets  kommuner,  är  dock den   enda bank  som  har 

kontanthantering  på  samtliga av  sina  kontor.  Sedan föregående års  

bevakningsrapport  har övriga ba nker som tidigare haft kontanthantering  på 

några av  sina  kontor slutat att  hantera  kontanter  helt.  I  september 

meddelande  Handelsbanken att  de  lägger ner 180  av  sina lo kalkontor under  

47  Enligt  statistik från  Pipos.  
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2021, och risken är stor att ett flertal bankkontor i Norrbotten kommer att 

läggas ner. 

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
I  länets tä torter är den digitala infrastrukturen  väl utbyggd och tillgången 

till digitala  betaltjänster är  generellt sett goda i dessa  områden.  På  

landsbygden  och  i skärgården är däremot  täckningen betydligt sämre och 

statistik  visar  att enbart 26  procent  av  befolkningen i Norrbottens  

glesbebyggda områden har tillgång till   fibernät.48  Detta påverkar naturligtvis 

möjligheten  för boende,  verksamma  och  besökande i  glesbebyggda områden 

att använda  sig av   digitala  betaltjänster,  då  tillgång till  en  stabil  

uppkoppling  är  en grundförutsättning  för  det.  Utöver  detta lever många äldre  

personer  och  personer med  olika funktionsvariationer  i ett  digitalt 

utanförskap genom  att  de exempelvis  saknar tillgång till   dator/smartphone,  

anpassade  hjälpmedel,  kunskap  om  hur  de  digitala tjänsterna fungerar och  

en trygghet  att  använda dem. E n svarande  skriver:  ”Vi  håller  i  snabb  takt  på  
att  digitalisera  många funktioner  i  vårt samhälle och de som  inte  har  tillgång  

till  digitala  verktyg  blir  alltmer  ’icke  självständiga’ och  lämnas  åt sitt  öde.  […]  
Utveckling  i  all  ära  men  denna  måste i  större utsträckning  ske  parallellt me d  

det  äldre  systemet.”   

Flertalet  bibliotek  i  Norrbotten  har  under året fortsatt  att  arbeta med  digital 

folkbildning,  men sedan  covid-19-pandemins  början  har  fysiska 

handledningarna  inte  kunnat genomföras.  Biblioteken har  därför ställt  om  

sätten  att arbeta med digital folkbildning  genom bland annat  

telefonhandledningar och spridning  av  länsstyrelsernas  manualer för  att 

komma i  gång  med  digitala betalningar.  

Länsstyrelsen  planerade tillsammans  med  Regionbibliotek  Norrbotten  att i  

våras träffa de lokala  bankerna  för att  diskutera frågan  om betaltjänster  och 

digitalisering,  men med  anledning  av  covid-19-pandemin  ställdes mö tet in,  

och planeras  att återupptas  i slutet av  året.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsens  processledare  arbetar löpande  under året  med att  bevaka till-

gången till grundläggande betaltjänster  i Norrbottens  län,  belysa de  problem 

som  kan  finnas  kopplat till detta,  informera och  föra  dialoger  med aktörer på  

lokal,  regional och nationell nivå kring  grundläggande betaltjänster,  samt  

stötta befintliga och  potentiella  betaltjänstombud.    

I  dagsläget  stöttar Länsstyrelsen  via medel  från Post- och telestyrelsen sex  

betaltjänstombud i  Norrbotten  och  arbetar  kontinuerligt  med andra  aktörer  

48  Enligt  Post- och telestyrelsens statistik från 2019 över mobiltäckning och bredband  

i landet. https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/   
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för att  kartlägga vilka behov  av  grundläggande betaltjänster  som  finns  i länet 

och vilka insatser  som  krävs.   

Med  anledning  av  covid-19-pandemin  har  fysiska möten  och  aktiviteter inte  

kunnat  genomföras  som  planerat och det  har  inte heller varit  möjligt  att resa 

för att  träffa  potentiella  och  nuvarande  ombud samt  andra aktörer.  Det 

arbete  som har kunnat  genomföras  digitalt och per  telefon,  såsom deltagande 

vid Post- och  telestyrelsens samt Länsstyrelsen  i Dalarnas  läns  digitala 

möten  och  konferenser,  allmän bevakning  och kontakt  med  nuvarande  och 

potentiella ombud,  har dock  genomförts  som  vanligt och  övriga  aktiviteter  

har ställts  in eller  skjutits på  framtiden.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Årets  bevakning  visar att  klyftan mellan  de  digitala och analoga  

betaltjänstanvändarna  är stor,  och att  det  därav f inns  ett fortsatt  behov av   

kontanter och personlig  service hos  de  grupper  som  inte  har  tillgång  till eller 

möjlighet  att  använda sig av   de  digitala betaltjänsterna.  I  dag  saknas  digitala 

lösningar  som är anpassade  för analoga  användare.  

Bevakningen visar även att  det finns  en klyfta  mellan  tätort  och  landsbygd,  

där utbyggnaden av  den digitala  infrastrukturen är  eftersatt  och  där  boende,  

verksamma  och  besökande på  landsbygden  har  långt till  de  grundläggande 

betaltjänsterna  i tätorterna.   

Länsstyrelsen  anser  att  det  är  viktigt att  staten tar  ansvar  när  det gäller 

upprätthållandet av  de  grundläggande betaltjänsterna  i  samhället,  både av  

rättighets- och  beredskapsskäl,  och ser  därför behov av   flera  åtgärder på 

nationell  och  regional  nivå för  att uppnå det.  Exempelvis  att utbyggnation av  

digital infrastruktur säkerställs  även  på  lands- och  glesbygden,  att  tillgången 

till kontanter  säkras  genom inrättandet  av  kontantdepåer  i norrlänen,  samt  

att begreppet lagligt betalmedel  definieras  så  att personer som saknar 

möjlighet  att  använda digitala betalningslösningar ska kunna  betala  för 

grundläggande varor och tjänster  med kontanter.   

Länsstyrelsen  bedömer,  utifrån det  som nämns  ovan,  att behovet av  stöd till 

betaltjänstombud i  länet kommer  att  öka,  och  att  det  fortsättningsvis  

kommer  att  krävas  regionala insatser för  att minska  det digitala  

utanförskapet  i  länet.   

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Helena  Morén.  
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Karta Norrbottens län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Norrbottens län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Skåne län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  Skåne  bedömer  att tillgängligheten till  grundläggande betal-

tjänster är  tillfredsställande för  privatpersoner  i allmänhet  om de är digitalt  

aktiva.  Under  året  som  gått har  det inte skett  lika stora förändringar i länet 

kring  betaltjänstinfrastrukturen som de fem  åren  innan  dess.  Det  finns  till-

gänglighet till  kontanter i hela län et  och  den  nedåtgående  trenden  med  allt  

färre  kontanta  betalningar planade ut något  innan de  åter  minskade  till följd 

av  covid-19  pandemins  restriktioner.  

Antal ställen  att  betala räkningar  över  disk  med kort,  konto eller  kontanter  

har halverats s edan 2015  medan det sedan förra året minskat  med sju  

procent. D et finns  31  ställen  kvar att  betala  räkningar med  kontanter i länet  

vilket  kan  jämföras  med 117 ställen 2015  och  41 ställen 2019.  

Alltfler  hushåll och arbetsställen  har  fått  snabb uppkoppling äv en  om  

landsbygden  har  vita fläckar.  Betalning  med  Swish  ökar.  Företag o ch 

föreningar  med kontantintensiva  verksamheter  tycker  att  det är  kostsamt  att  

erbjuda betalningar  både med  kontanter,  kort  och Swish.   

Bland många  äldre,  personer  med funktionsnedsättning  och  äldre 

utrikesfödda svenskar  som inte är digitala  eller  har råd  att  ha  smart  telefon 

eller dator kan  tillgängligheten till grundläggande betaltjänster  inte  anses  

tillfredsställande.  Det påverkar  resande  med kollektivtrafik,  inköp av  varor 

och tjänster som  kräver  digitala  betalningar.  De flesta  myndighetskontakter  

kräver  BankID  vilket  inte alla  i de  här målgrupperna ha r tillgång  till.   

Det  behövs  fler  individuella lösningar,  dialog  med betaltjänstaktörer,  

information  och  utbildning  för  att tillgängligheten till  betaltjänster  ska anses  

tillfredställande för  alla  i samhället.  

Årets bevakningsarbete 
Tre dialogmöten  har  genomförts  med  berörda målgrupper samt företag och  

föreningar.  37  e-enkäter har  besvarats av   vård- och  omsorgsansvariga,  
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näringslivsansvariga  samt  bibliotek.  Privatpersoner,  föreningar  och  företag  

samt  anhöriga har  svarat på  62  e-enkäter.  Ett  tjugotal intervjuer  via 

samtal/e-post  i samtliga  nätverk,  avstämning  internt  på  Länsstyrelsen,  på 

Region Skåne samt med utbildningsansvariga.  

Omvärldsbevakning  för  länet  har  skett via  bland annat  media och Pipos  

serviceanalys.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Av de  62  privatpersoner,  företag  och  föreningar  som  svarat  på e-enkäten har 

67  procent  ibland  behov  av  kontanter.  12  procent anser sig  inte  ha t illräcklig  

mobiltäckning/internetuppkoppling  i hemmet  för att kunna  sköta  

betaltjänster.  

Äldre,  personer med  funktionsvariation  och  utrikesfödda medborgare  

Av de  som  vill  använda kontanter är äldre  och  personer  med psykisk  eller in-

tellektuell  funktionsnedsättning  överrepresenterade.  Utsatta  målgrupper 

står  ofta utanför digitala alternativ.  Det  går att  söka bidrag  via socialtjänsten  

för inköp av  mobil eller dator,  men oftast  blir  det avslag.  Samhället ställer 

krav  på klienterna  som är svåra  att svara upp  till för den som saknar 

utrustning.   

Ansvariga ino m vård och omsorg  vittnar  om samma  problematik.  Vissa 

kommuner  erbjuder  ”IT-fixare” som  kan  hjälpa till att  få digital  utrustning  

att fungera.  

Allt oftare  används  betalterminaler  med pekskärm,  som  är omöjliga  att 

använda om  personen är gravt  synskadad.  Det  har även framkommit att  

personer  som styr  sin  dator med  ögonstyrning i nte har  möjlighet att  få  

BankID.   

Skånetrafikens  nya  biljettsystem har stora  brister  för  bland  annat  gruppen 

synskadade.  Dels  gäller  det  biljettappen  dels  biljettautomater som  saknar 

förstorande funktion  på  displayen  och  talsyntes.   

Skånetrafiken  arbetar på en  lösning  men har  försenats  på  grund  av  covid-19.  

Personer med  funktionsnedsättning  har möjlighet att göra  bussresor utan 

giltig biljett, men   detta  marknadsförs  inte  öppet. D et går  även för  denna 

grupp  att  köpa biljett  direkt  på  tåget,  men  tyvärr  känner  målgruppen  inte 

alltid  till  detta.  En  målgrupp  Skånetrafiken  önskar arbeta mer  mot är barn 

då många  barn  varken  har mobil eller  betalkort.    

Utrikesfödda som väntar på  sitt  personnummer  och  inte  kan  öppna 

bankkonto  är hänvisade till  anhöriga som  får  ta emot kontanter  för att  sedan 

göra digitala betalningar.  Detsamma  gäller  för personer  med psykisk  ohälsa,  

där långt  ifrån alla har tillgång  till  BankID  och  därmed  är  beroende av  hjälp 

från andra  för att göra  digitala betalningar.   
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Många från utsatta målgrupper söker sig till bibliotek för att få hjälp. De har 

själva ingen dator och biblioteket är i princip det enda stället där de kan få 

låna en. Användarna har ofta bristande språkkunskaper. Bibliotekspersonal 

hjälper till med att skriva ut kontoutdrag, då det behövs som underlag till 

försörjningsstöd. Biblioteken samarbetar med föreningar, lokala banker eller 

utbildningsföretag som hjälper äldre i deras digitala vardag. Behov av hjälp 

hänger samman med ålder, klass och att bo i socioekonomiskt utsatta 

områden. 

  Företag och föreningar 

     

      

      

     

      

       

        

   

         

          

    

  

     

      

          

  

Det upplevs dyrt att hantera kontanter, kortbetalningar och Swish för 

småföretag och föreningar vid kontanta betalningar kan det var svårt att få 

ett papperskvitto. Många har behov av dagskasseinlämning men 

tillgängligheten minskar. Utländska besökare vill betala med kontanter. 

Butiker överlag tycker att användningen av digitala betalningsmedel är 

positiv. Bland lite äldre butiksinnehavare, samt de som har en mer senior 

målgrupp är de inte lika positiv till utvecklingen. Föreningar påpekar vikten 

av snabb uppkoppling. 

Med anledning av covid-19 har de utpekade riskgrupperna haft svårt med 

inköp under året. Alla har inte tillgång till Swish eller kan handla över nätet 

och anhöriga Sköter ofta detta. De som är digitalt delaktig klarar det som 

vanligt. 

Användningen av digitala lösningar har ökat, särskilt betaltjänsten Swish. 

Bankerna menar att kortens ”blippfunktion” och höjning av gränsen till 400 

kr med anledning av pandemin har underlättat för de som har svårt att ange 

kod. 

 Infrastrukturen för kontanthantering 
I  Skåne  har  25  kontantuttagsställen  stängts n ed under året,  främst  i  länets  

västra  del.  I  övrigt finns  uttagsställen  jämnt spridda i  länet.  4  712  personer  

över 65  år,  jämnt fördelat mellan  könen,  har mer än  en mil  till  kontantuttag.  

I  17  av  Skånes  33  kommuner går det inte  att  betala räkningar  kontant över  

disk  på ett  bankkontor.  Det  är  ytterligare tre  kommuner  sedan  2019  och 

samtliga är  på  den  västra sidan av  länet.  I  övrigt har tjänsterna  inte  

förändrats  nämnvärt  under året.  Handelsbanken har  dock  meddelat att  de 

ska  stänga hälften  av  sina k ontor  i Sverige.  De är den  bank  i  Skåne som har  

flest kontor med  betalningsförmedling.  Nedstängning av   dessa  kontor  

försämrar tillgängligheten till  betaltjänster  för de som  är  i behov av   personlig  

service.  Det är  26  013 personer över 65  år  som har mer än  en  mil  till 

betalningsförmedling  och för  438  av  dessa är  avståndet över två mi l.  

Dagskassehanteringen i länet  har  minskat något under året  och  är  kopplat 

till att  ClearOn sagt upp ombudsavtal under  2019. Konsekvensen  är att  av  

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 113 



   

  

invånarna i  den östra delen har  5 349  personer  och  122 kontantintensiva 

verksamheter mer  än  20 km till närmaste  dagskassehantering.  Lönsboda i  

Osby  kommun  har  kvar  en servicebox  trots  att  Sparbanken Skånes  kontor 

lades  ned  förra  året.  Den är av  stor  vikt  eftersom här  finns  flera 

kontantintensiva verksamheter.  I  Perstorp är det  statligt stödda  

betaltjänstombudet  på  ICA  det  enda  stället  i kommunen  där  det går  att  

lämna  in  dagskassor och betala  räkningar över  disk.  Se kartbild  och  diagram 

nedan.  

Handeln  har  märkt  att ”blippfunktionen” på  betalkorten  är väldigt 

uppskattad.  De menar  även att  folk  är mindre benägna att   hantera 

kontanter.  Livsmedels-butiker sköter  i  viss  mån vissa kunders  betalning,  

kunderna ringer in  beställningen, personalen  går ut  till  kunden  som lämnar 

sitt  kort  för betalning.  De erbjuder även  hemkörning  mot faktura,  vilket har  

ökat  under pågående pandemin.   

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
I  genomsnitt  har  98  procent av  länets  hushåll  och arbetsställen fast  bredband 

med  minst  30  Mbit/s,  eller IT-infrastruktur i  absoluta  närheten som  medger 

sådan h astighet.  För  landsbygden  är siffran  86  procent,  både för  arbetsställen 

och hushåll,  vilket  är en ökning  med 11  procent sedan 2019.  Tillgången 

varierar  i kommunerna,  men  ligger mellan  65-100  procent  för landsbygden.   

Större delen av  länet  har 4G-täckning.  På  delar  av  landsbygden sviktar  dock  

kvaliteten,  vilket kan  leda till problem. F ör  många företag o ch föreningar är 

tillgång  till  bredband  avgörande för  om  de  ska  kunna l everera  tjänster  och  ta 

betalt  eller  inte.  Under året har Länsstyrelsen kommit  i kontakt med  en 

förening  som ibland måste  ta med  sin kortläsare ut,  gå ca 100  meter  och  

sedan  hålla upp  den  i luften för  att få täckning.  Under  sådana  

omständigheter är det  svårt att bedriva verksamhet.  

För privatpersoner kan  bristande tillgång  till bredband påverka 

möjligheterna att använda digitala tjänster som Swish,  internetbank  eller 

andra tjänster som kräver uppkoppling.   

I  Helsingborg  finns  ett  Digidelcenter som  erbjuder  hjälp kring  digitala 

tjänster och verktyg,  bland annat  genom  videosamtal.  Vissa av  länets  

bibliotek  har IT-dropin,  där  besökare kan  få  hjälp med  både  hårdvara  och 

mjukvara.  Länsstyrelsen har tagit fram enkla  manualer  för betaltjänster  i  

mobilen,  då ett  behov  av det ta  har  uppstått  som en  följd av  covid-19.  

Manualerna  används  bland annat  på  bibliotek i   kontakten med  besökare.  

Utbildningsforum  Skåne erbjuder hjälp att  komma  igång me d teknik  och 

digitala funktioner kopplat till  banktjänster.  Tidigare riktades  

utbildningarna  till  Sparbanken Skånes  kunder,  men  erbjuds  idag  till  alla 

oavsett  bank.  Utbildningar ges  även digitalt,  med anledning  av  

smittorisken.     
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Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
I  början  av  året  genomfördes  två  dialogmöten  med  betaltjänstaktörer  och sär-

skilda målgrupper  vilket varit  till gagn för  resten av åre ts  processledning  

som  annars  präglats  av  Corona-pandemin.  Ett  informationsmaterial  togs  

fram  för att  guida småföretag  och föreningar i  val av  både  kontanta  och 

digitala betaltjänster.  På grund  av  pandemin  har vi marknadsfört  materialet  

digitalt  via Länsstyrelsens webbsida,  Facebook,  Lb-Nytt  och  Smart  landsbygd 

samt  till övriga processledare  i landet.  

Handelsbanken genomförde  tester  av  sina  webbsidor med  hjälp  av  användar-

grupper  som  Länsstyrelsen arbetat  med sedan 2019.  Arbetet  med 

kontinuerliga  tester  har  gjort uppehåll på grund av  pandemin,  men  under  

hösten  har  dialogen  öppnats ig en.  

Under  vår och sommar  togs manualer  för smarta mobiler  fram  med guidning  

i att  beställa  BankID  och Swish  med mera.  Dessa marknadsfördes  till 

pensionärsorganisationer,  FUB49,  biblioteken  med flera.  I  samarbete  med 

Länsstyrelsen  i  Dalarna kommer manualerna  att översättas  till ett  tiotal 

olika  språk.   

Under  sommaren erbjöd  Länsstyrelsen  Skåne via Utbildningsforum en 

hjälplinje  för  äldre och andra utsatta målgrupper där de kunde  få  svar på 

vissa  digitala  betaltjänstfrågor.   

Länsstyrelsen  Skåne  samverkar med  Funka  Nu AB  i ett  projekt för  att ta  

fram  en  webbplattform.  Den  ska  ge människor  med  kognitiv 

funktionsnedsättning  färdigheter i  att  handla  på internet.  

Betaltjänstombudet  i Perstorp  hade  under första kvartalet något  lägre  om-

sättning  på  tjänsterna  men de ökade under det  andra  kvartalet.  Huaröds  

lanthandel  fick i  uppdrag  att  genomföra  lokala  möten för  att  se vilken efter-

frågan by gden  har  gällande kontanthantering.  Covid-19 satte stopp  för  möten 

och har  sedan inte  hört  av  sig.  Mekonomen  i Simrishamn,  som  haft avtal med 

ClearOn,  har  nekats  stöd då  flera banker redan  finns  på orten.  

Under  2019  genomförde  Region Skåne,  i  samverkan  med Länsstyrelsen 

Skåne,  en  kartläggning  av  serviceläget  i regionen. Kartläggningen var tänkt  

att ligga  som grund för  framtida  arbete med  RSP,  det regionala  

serviceprogrammet. R SP k ommer nu  att  läggas  in i  den  regionala 

utvecklingsstrategin och inte  längre  vara ett  separat  dokument. D et är  oklart  

hur detta  kommer att  påverka det  regionala arbetet.  Länsstyrelsen  strävar 

efter  att ha  god  kontakt  med regionen g ällande servicefrågor,  inkluderat 

digitalisering.  På regional nivå är  det dock  ansvariga för folkbiblioteken  som 

kommer  närmast frågan om  betaltjänster.  

49  FUB är en intresseorganisation som arbetar för att  barn, ungdomar och vuxna med  

intellektuell funktionsnedsättning ska  kunna leva ett bra liv.  
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 Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Digitaliseringen  kräver  individanpassade lösningar.  E-legitimationer har 

utvecklats och   inkluderar nu  alla,  samt  utfärdas  av  stat och privata  företag  

beroende  på  användningsområde.  

Betaltjänstlösningar ökar med höga krav  på säkerhet. K ontanter finns  kvar  

för nationens  behov  att vara oberoende  i händelse av  kris.  De  finns  dock  i  

mindre  mängd än  idag.  

Det  behövs  initiativ  från den  offentliga  sektorn,  med  kompetenser som  kan  

testa  och  förmedla  den  utveckling  som  sker  till  särskilt utsatta målgrupper.  

EU:s  tillgänglighetsdirektiv ger de som  inte  är  digitala lättare att  våga  ta del  

av  samhället.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Catharina Hellström  

Engström  och  Lisbet  Smolka  Ringborg.   
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Karta Skåne län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Skåne län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Stockholms län g  ör bedömningen att  tillgången  till  

grundläggande betaltjänster  i  länet  inte  kan a nses til lfredställande för alla.  

Problematiken  är  fokuserad till  glesbygd  och  för särskilt utsatta grupper.  Det 

saknas  marknadsmässiga krafter  och insatser  på kommunal nivå varierar.  

Behovet av  statliga insatser  kvarstår, f rämst  för att minska det  digitala 

utanförskapet  och  möjliggöra inkludering  för särskilt  utsatta  grupper  kopplat  

till digitala  betaltjänster.   

Den  generellt  största  problematiken  finns  i Stockholms s kärgård,  som  

geografiskt  och  i  ett  tillgänglighetsperspektiv, är länets  mest  utsatta  

glesbygd.  För boende  och verksamma  är resvägen lång  med  flera byten  till  

närmaste bank  som har  kontanthantering.  Företag  och  föreningar  är  extra  

utsatta,  sett  till  deras  möjlighet  att  deponera  dagskassor.  Vissa  företagare 

har fått  en något  bättre  situation  jämfört  med tidigare till  följd av  att  fler 

personer  väljer att  betala med digitala  betaltjänster,  vilket medför  lägre 

kontantnivåer och ett  minskat  behov av   deponering.  En  del  företag  har helt  

slutat  att  ta  emot  kontanter.  Det  innebär  dock  en ökad begränsning  för de  

grupper  som  önskar  betala  på  detta vis  och skapar sårbarhet i betalsystemet.  

Årets  bevakning  kan  sammanfattas  med  att  covid-19  har bidragit  till  en 

påskyndad  minskning  av k ontanthantering  i  samhället.  Det  har  i  sin  tur 

gjort att klyftan mellan  de som  har  haft  en  mild  betaltjänstproblematik  och  

de som  inte  kan t illgodogöra sig  digitala betalningar har ökat. D e som  har 

haft en mild  betaltjänstproblematik  har fått  det lite bättre  till följd  av  att  fler  

betalar  digitalt.  Dock  har detta  skett på  bekostnad av  de som  inte kan  

tillgodogöra  sig digi tala  betalningar,  vilka  har  fått det  sämre  till  följd av  

minskad  möjlighet att  kunna betala   för sig i   ett mer  kontantlöst  samhälle.  

Årets bevakningsarbete 
Årets bev akningsarbete  har skett  genom enkätundersökningar  och  samtal 

med  representanter från Funktionsrätt  Stockholm, P RO  Stockholms  län, SPF  
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Seniorerna,  partnerskapen Skärgårdsrådet50  och  Exekutivkommittén,51  

Skärgårdshandlarna,52  Loomis  AB, Region Stockholm  och 

skärgårdskommunerna.  Studiebesök  har  även genomförts  på ett  antal 

kärnöar53  i  Stockholms  skärgård.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Länsstyrelsen  bedömer att den största generella problematiken  återfinns i  

Stockholms  skärgård. D et är  dyrare,  mer tidskrävande och  kan v ara  

problematiskt att  färdas  på  vatten,  särskilt  vintertid. T illgången till 

grundläggande betaltjänster  skiljer sig  men på  de  flesta  av  öarna finns  ingen 

möjlighet  att  ta  ut kontanter,  betala räkningar  eller deponera dagskassor. 

Därav  är det  svårt att peka ut specifika  grupper som  har sämre  tillgång på  

dessa platser.  Det  finns  dock  en extra stor problematik  för  den  äldre 

befolkningen som  kan h a svårare att  transportera sig til l fastlandet  och  att  ta  

till sig ny   teknik.  Företagare och  föreningar  är  även särskilt  utsatta,  sett  till  

deras  möjlighet  att  deponera dagskassor.  

Under  högsäsong  är situationen för  företagarna extra  svår  till följd  av  små  

tidsmarginaler  och höga kassaflöden,  cirka  80  procent av  årets  transaktioner 

sker under  denna  period.  Att  göra ett  bankärende som  kan  ta  en  hel 

arbetsdag o ch ibland kräva övernattning  på  fastlandet  blir  då  mycket 

kostsamt.  Att resa  med större mängder  kontanter är  även oroande ur  ett  

säkerhetsperspektiv.  De senaste  åtta  åren har Länsstyrelsen  erbjudit  

upphämtning  av  dagskassor under  högsäsong  på omkring  ett 20-tal  öar 

genom upphandlad värdetransport  (antalet öar  har minskat i  takt  med  att  

kontanterna  minskat i  samhället).  Övrig  tid  får företagare själva ombesörja  

detta.  I  år har kontantmängderna  fortsatt  minska  (cirka 10  procent)  till 

förmån  för digitala  betalningar som  kort  (cirka 80–90  procent)  och Swish 

(cirka 0–10  procent).  Vissa  företag  ser  en  ökning av   fakturabetalningar  till  

följd  av  covid-19.  

Länsstyrelsen  bedömer att kraven  på  digital  delaktighet och  tillgång ti ll ny  

teknik  har ökat  markant i  år till  följd av  covid-19. Pensionärsföreningar  som 

Länsstyrelsen  har  varit  i kontakt  med vittnar  om att äldre  i grunden  vill ha  

kontanterna  kvar.  Men under  pandemin har det funnits en   rädsla för  

smittspridning  via kontanter  samtidigt  som  många äldre  varit  isolerade 

vilket  på  ett  vis  har  ”tvingat” de  ur  gruppen som har  möjlighet att  börja 

nyttja digi tala lösningar i större  utsträckning.  En del  som tidigare  varit 

tveksamma  till digitala  lösningar  men  fysiskt  kunnat  använda  dessa  har i  

och med  situationen  med covid-19  lärt  sig digi tala  lösningar som exempelvis  

Swish och Bank-ID  och  fått  en mer  positiv in ställning.  Många äldre  tycker  

50  Region Stockholm sammankallande.  
51  Länsstyrelsen sammankallande.  
52  Intresseorganisation för lanthandlare i Stockholms  skärgård.  
53  Kärnöar är utpekade av Region Stockholm med målet att  kunna erbjuda de boende  

en grundläggande samhällsservice året om.  
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att kortterminaler är svåra att se på och därmed kan äv en  den  ökade  gränsen  

för kontaktlösa  köp  ha  bidragit  till  ett ökat  användande,  då  det skapat  

möjlighet  att  handla  mer utan  att  behöva  slå  sin kod men ändå är begränsat 

hur högt  belopp som kan dras.  Det  medför minskad rädsla att exempelvis  slå 

fel kod  men även  att  det ska  dras  fel  belopp.  Generellt  kvarstår dock  

problematik  kopplat  till  digitala  lösningar  för  många av  våra  äldre.   

Funktionsrätt Stockholm betonar  att  utvecklingen mot  ett kontantfritt  

samhälle  har  gått  i  rasande takt  under året,  både vad  gäller  möjligheten att  

kunna be tala  för  sig m ed kontanter men  även möjligheten  att  få  hjälp  med  

kontanthantering  via bankkontor.  Detta har förvärrat  situationen  för deras  

medlemmar oerhört. M ånga utestängs  från  att  nyttja  det  utbud  som  erbjuds  

via digitala  betaltjänster och  har  svårt att  klara ett  självständigt liv  utan at t 

be om  hjälp  med till  exempel  att  betala sina  räkningar och  därigenom  hamna  

i en oönskad  beroendeställning.  Både Funktionsrätt och  

pensionärsföreningar poängterar  att  det fortsatt  behöver finnas  alternativ till   

digitala betaltjänster.  Det efterfrågas  även  utveckling  av  de  digitala 

tjänsterna samt utbildningsinsatser för  att  fler ska  inkluderas.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Infrastrukturen  för kontanthantering  i  länet  har fortsatt  att glesas  ur,  detta 

gäller främst  bankkontor som  hanterar kontanter  samt uttagsautomater men 

även  en mycket stor ökning av   bland  annat  butiker och restauranger  som 

slutat  ta  emot kontanter  till följd  av  covid-19,  med  hänvisning  till  

smittorisken.  Detta  får betydande  konsekvenser för särskilt  utsatta  grupper  

som  har  svårt att hantera digitala betalmedel.   

Det  finns  idag  inga  landsbygdskommuner i  länet som  helt  saknar  

bankkontor.  Däremot så har det  skett en dramatisk  minskning  av  

kontanthantering  på  bankkontoren  vilket  gör det mycket besvärligt  att  utföra 

ärenden  av  kontant  karaktär,  både för  företag,  föreningar  och  privatpersoner.  

Flera av  landsbygdskommunerna  har  Handelsbanken som enda lokala bank  

och de gick  tidigare i  år  ut med ett  pressmeddelande om att  antalet  

bankkontor  i  landet  kommer  att halveras  under 2021,  vilket  kan  komma att 

medföra  konsekvenser för länet. F öretag och   föreningar i  glesbygd  har 

vanligen mycket  lång r esväg,  mätt  i  tid,  till  närmaste servicebox  och  

växelutlämning.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Av Sv eriges  alla  län ha r  Stockholms  län  den  högsta anslutningsgraden  till  

snabbt bredband (100 Mbit/s).   I  oktober  2019  saknade dock  60  636  hushåll 

och 23  074  arbetsställen tillgång.54.  Framträdande områden är  gränsområden 

mellan kommuner/län,  vissa  kärnöar  i skärgården  och  små  glesbygdsområden  

med  få  hushåll  mellan  utbyggda områden.  För  utbyggnaden av  mobilnätet för  

4G finns  en  relativt god  bastäckning  (10mbit),  men lokalt finns  radioskuggor.  

54  PTS bredbandskartläggning (PTS  ER-2019:7).  
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Främst i  skogstät  landsbygd,  längs  länsgränserna,  på  utsidan  av 

skärgårdsöar  och  i ytterskärgård,  där både kundunderlaget och lämplig mar k  

är begränsat.  Utbyggnad fortsätter för  mobilnät och  fibernät.  En  stor  del 

hushåll på landsbygd  som saknar bredband  via fiber  har dock  även 

begränsad  mobiltäckning  vilket  gör  boende och företagare  i områdena  

särskilt utsatta.  I  Södertörn och Roslagen finns  sådana  områden  och  

Norrtälje kommun utmärker  sig m ed  en fortsatt låg  utbyggnadsgrad.  

Skärgårdsöarna Ornö,  Nämdö  och  Runmarö  är  stödområden  där 

utbyggnaden har  gått  framåt under  året.  

Insatser för  ökad digital delaktighet pågår.  Främst  i  form  av  att  kommuner 

och pensionärsorganisationer  genomför  utbildningar samt  att  bibliotek  och  

integrationssamordnare ger stöd inom  ramen för sina u ppdrag. Flertalet 

insatser  är kopplade till  äldre.  Fördelningen är  dock  ojämn och det finns  en  

önskan  om fler  nationella och  regionala  insatser.  Länsstyrelsen arbetar med 

digital delaktighet  för äldre inom  ramen för  projektet Mer  Digital  i  

Stockholms skärgård.  Covid-19  har dock  påverkat insatserna negativt  och 

Länsstyrelsen  har  tillsammans  med  Telia ställt  in de fysiska  träffarna  sedan  

pandemin bröt ut.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  i  Stockholms region ala  stödinsatser  är primärt  fokuserade till 

äldre  och  företagare  i Stockholms  skärgård.  Detta sett  till  den 

svårtillgängliga geografi som råder.  Möjligheten att  ta  ut kontanter/betala 

kontant,  deponera  dagskassor  samt  genomföra  digitala betaltjänster är  de  

områden som  innefattar mest  problematik,  utifrån årets bev akningsarbete.   

Under  våren  2019  genomförde Länsstyrelsen en upphandling av seende 

värdetransporter  för 2019  och  2020.  Leverantören har  under  

sommarsäsongen  hämtat upp dagskassor  och  lämnat växelkassor  på  totalt  10  

öar,  där  Länsstyrelsen  lokaliserat  de största  behoven. Leverantören  har 

innehaft  helhetsansvar och hämtning ha r skett  vid tre tillfällen.  Det är färre  

företagare än  föregående år  som valt att nyttja tjänsten  till följd  av  minskade 

kontantmängder.  Utvärdering  har skett  genom  en statistikrapport från  

leverantören samt  en  enkät  till  företagarna.  Statistiken  visar att 

leverantören hämtat  cirka  40  procent  mindre  kontanter  jämfört  med  

föregående år.  Dock v isar statistiken  att  det är  höga summor  som 

företagarna deponerat och själva  skulle  transportera  långa sträckor till  

närmaste servicebox o m  inte  upphandlingen genomförts.  I enkätsvaren  från  

företagarna framgår  att  tjänsten har varit uppskattad trots  det  minskade 

användandet,  som  kan kopplas  till  generella mönster,  och  flertalet ser  behov  

av  och skulle nyttja  en  liknande  tjänst om  det  erbjuds k ommande  år.  

Länsstyrelsen  kommer  att bereda  frågan v idare.  

Projektet Mer  Digital  i Stockholms  skärgård, s om syftar till att  öka  den 

digitala delaktigheten bland äldre  i våra  skärgårdskommuner genom 

utbildningstillfällen,  har  fortsatt.  Projektet  har  en bred  inriktning  och  

betaltjänster  är  ett  stort fokus.  Under 2020  har  fysiska träffar  inte  varit 
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möjligt i den omfattning s om vi önskat  till  följd  av  situationen med  covid-19.  

Länsstyrelsen  har  därför ansökt om en  förlängning  av  projektet  som nu  

kommer  att  löpa 2021  ut,  istället  för  att  avslutas  i  år  som var  planerat.  

Utbildningstillfällen  har anordnats  i  början  på  året i  Vaxholm  och  de  

utvärderingar  som  genomförts  har  visat på  att träffarna har  varit 

uppskattade.  I  syfte att  nå u t till  målgruppen  med information  och  väcka 

intresse  för digitala  tjänster  under rådande  pandemi,  då dessa är än  mer  

viktiga a tt  kunna  ta  del  av,  har ett  arbete påbörjats  med att utveckla en 

podd.  Podden  kommer  att  gå under  ämnet digitalisering  och  rikta  sig  till 

seniorer i  Stockholms  län, med  extra  fokus  på  Stockholms  skärgård.  

Betaltjänster  kommer att  vara  fokus  i  ett av  totalt fyra planerade avsnitt  och 

målbilden  är  att  podden  ska komma  ut i slutet på året.   

Under  året  har  Länsstyrelsen  deltagit  i en  arbetsgrupp tillsammans  med 

Storsthlm och ett  10-tal  kommuner i  Stockholms  län.  Gruppen  har  arbetat 

fram  en  gemensam  analys  kring  behov av   aktiviteter  för att  öka  den  digitala 

inkluderingen i  länet  för personer som uppbär  olika  ersättningar på  grund av  

arbetslöshet. Und er våren har  det  genomförts f lera workshops,  bland  annat 

för att  utveckla  en förändringsteori. Länsstyrelsen fick  en ingång  i detta 

arbete  i samband med  en den  översyn som  slutfördes  i  början  på  året  över 

behov och   pågående  insatser  i  Stockholms  län  för särskilt utsatt grupper 

kopplat  till  grundläggande betaltjänster  och  digital delaktighet.  

Förhoppningen  är  att  det gemensamma  arbetet ska  mynna u t i  ett större 

projekt.  Projektet  skulle  inkludera  flera  delar men vi  ser att  generell  ökad  

digital delaktighet  för denna målgrupp  kommer  att  ha  positiv inverkan  på 

deras  möjlighet  att  nyttja digitala   betaltjänster.    

Grundläggande betaltjänster  är  ett prioriterat område  i  länets  regionala 

serviceprogram. A nsvaret för programmet har gått över till Region  

Stockholm.  Samverkan  sker löpande  i  partnerskapen  Skärgårdsrådet  och 

Exekutivkommittén  mellan L änsstyrelsen  och  Region Stockholm  kring  

servicefrågor,  där  grundläggande betaltjänster  ingår.  Inom  

Landsbygdsprogrammet 2014–2020  har stöd beviljats till   Muskö  sjömack  i 

Stockholms  skärgård  för att installera en automatisk  tankstation  med  

pumpar och en  betalstation som  en  del  i ledet att  säkra tillgången till 

grundläggande betaltjänster.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsen  gör  bedömningen  att  kontantmängderna  fortsatt kommer  

minska  men  att  det inte  kommer att  medföra  någon större  problematik  för  

den generella användaren. Dock  ställer  det högre krav  på regionala stöd- och 

utvecklingsinsatser till  särskilt utsatta grupper  så  som exempelvis  äldre och  

personer  med olika  typer funktionsnedsättning  för att  minska det digitala  

utanförskapet  och  skapa möjlighet för  fler att  utföra  sina be taltjänster  

digitalt.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Tereze Säll Patwary  

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 123 



   

   

    

    

 

Karta Stockholms län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Stockholms län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  bedömer tillgången till grundläggande betaltjänster  i länet 

som  tillfredsställande.  Majoriteten av  länets  invånare  och  turister  har inte  

några problem  med sina betaltjänster.  Precis  som tidigare  år  finns  det  dock  

problem i  utsatta  grupper.  Särskilt inom  äldregruppen  finns  det  personer 

som  befinner  sig  i ett  stort  digitalt  utanförskap.  Det  är  gruppen äldre  

pensionärer  som befinner sig i   störst digitalt utanförskap. D enna  grupp är  

ofta  beroende av  anhöriga eller  hemtjänst  för att  kunna u tföra sina  

betaltjänster.  Även  inom gruppen  personer med funktionsnedsättning  finns  

det  problem  med betaltjänstfrågan o m än  i mindre utsträckning än   i  

äldregruppen.   

Den stora skillnaden  gentemot  tidigare  år  är möjligheten att hantera  

kontanter över disk  i bankkassa.  Denna  möjlighet har  minskat  drastiskt.  En 

kombination  av  allmänt  minskad användning  av k ontanter  och  

coronapandemin  har  lett fram  till  detta.  

En titt  i  backspegeln  för de  senaste fem  åren  påvisar en  strukturomvandling  

bort från  kontanter.  Antalet serviceutförare som erbjuder  kontantuttag  har 

minskat  från 12 1  till  81.  Ny  teknik  som  till exempel  Swish  har  inneburit  ett  

paradigmskifte och digitala betalmetoder har  kopplat  ett starkt  grepp  om i  

princip alla  sorters  betalningar.  

Årets bevakningsarbete 
Länsstyrelsen har intervjuat företrädare för pensionärs- och 

handikapporganisationer, banker, länets kommuner och lanthandlare. Vi har 

även diskuterat betaltjänstfrågor med deltagare på våra utbildningar i 

digitala betalningar. Länsstyrelsen har också diskuterat betaltjänstfrågan i 

nätverk för landsbygds- och näringslivsfrågor. Pipos serviceanalys har 

använts för att analysera läget i länet. Omvärldsbevakning har även gjorts 

via media. Enkäter har använts för kvantitativ analys. 

Betaltjänstsituationen i länet 
För de  som  är  digitala  finns  det idag  fler  möjligheter än nå gonsin att  betala.  

Den snabba  digitaliseringen är  dock  inte positiv f ör  alla.  För  många  i 
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äldregruppen leder den till  digitalt  utanförskap  av  varierande  grad.  Vid 

Länsstyrelsens  utbildningar i digitala  betalningar märks  problemen  tydligt. 

Det  finns  ofta  en  stor  osäkerhet kring  att  hantera sin mobila  enhet.  Många i  

äldregruppen har inte heller de  mobila  enheter  som  behövs  för att  kunna  

betala digitalt.  

Intervjuer med  hemtjänstpersonal visar att  det  är vanligt  att  de  hjälper  sina  

brukare  med  betaltjänstärenden.  Hjälp  via anhöriga är   också  vanligt.  Men 

för en del äldre  finns  inga anhöriga  som  kan hj älpa.   

Dessa  personer utför  ofta sina  betaltjänster  över disk,  vilket blir väldigt dyrt.  

En företrädare för  en  pensionärsorganisation  i  länet uttrycker  det så här:   

”Det blir ju fullständigt fel om de som är äldst och klarar sig 

sämst ska få de dyraste kostnaderna för att kunna sköta sin 

ekonomi. Ofta har de också de lägsta pensionerna.” 

Människor  med funktionsnedsättning  verkar generellt  använda  mer digitala 

tjänster än  äldregruppen. Liksom tidigare år  nämns  problem  med 

uttagsautomater som inte är  tillgänglighetsanpassade. P roblematik  med 

kortbetalning  nämns  också,  då det  blir  ett stressmoment  att  hantera dessa  

när till exempel  syn  eller finmotorik  är nedsatt. D e  personer som har 

allvarligare funktionsnedsättning  har oftast en  så kallad  God man som  

hjälper till  med bland annat betaltjänster.     

Företagens  problem  med dagskassor minskar i  takt  med en ökad  

kortanvändning.  För mindre företag  som  inte  använder  värdetransport  finns  

alternativen  servicebox  och insättningsautomat.  Det  sistnämnda  blir  oftast  

alternativet för  företag  som  har  små dagskassor,  dock  finns  en  beloppsgräns 

som  ibland  upplevs  vara ett  problem. Servi ceboxar finns  i  alla  kommuner,  

men uteslutande  i större tätorter,  vilket för  ett fåtal företag i   länet kan  

innebära drygt ett  par  mils  resa.   

I  början  av  coronapandemin fick  Länsstyrelsen  rapporter från  

pensionärsföreningar att de  hade  problem att sätta in  sina  kontanter  på 

bankkonto  eftersom  bankerna  inte  tog  emot dem, åtm instone inte över  disk.  

Sedan coronapandemin tog fart  har de flesta  föreningsaktiviteter ställts  in 

och av  den anledningen  har mängden  kontanter att hantera varit i princip 

obefintlig.  Swish  innebär för föreningar  vanligtvis  en  kostnad för  varje 

transaktion. Detta  leder ibland  till att  föreningar inte  använder Swish.  

Sörmlands s parbank  berättar  att  de infört  ett föreningserbjudande  där  Swish  

ingår kostnadsfritt.   

Den som vill  använda  kontanter  har  i de allra  flesta  fall  en  uttagsautomat på 

max et t par mils  avstånd.  Handelsbanken  upphörde  med kontanthantering  

på sina  kontor under  sommaren.  Banken  berättar att de har  ett samarbete 

med  ICA,  där deras  kunder  kan  ta ut 2  000 kr/dygn i samband  med att  de 

handlar.   Sedan  flera år  tillbaka finns  ett  stödfinansierat betaltjänstombud i  
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Björkvik.  Här  finns  både ClearOn  tjänsteutbud  och  Re:cash uttagsautomat.  

Detta ombud  är viktigt, då  det  tidigare  var Björkviksområdet som  hade  

längst avstånd  till betaltjänstservice i  hela  länet.  Sedan  början  av  2020  

finansierar  Länsstyrelsen även ett  ombud för  Kassagirot i  Torshälla.   

Asylsökandes  situation i Södermanland bedöms s om oförändrad  jämfört med 

förra  året. D e senaste åren har  det  varit  betydligt färre  asylsökande än 

tidigare.  Coronapandemin har  inneburit  en ytterligare  minskning.  I  och med 

detta  har  Migrationsverket  korta  handläggningstider.  Det  går nu  mycket 

snabbare  att  få  sitt  personnummer,  vilket tidigare kunde  dra  ut  på  tiden och  

ställa  till  problem med  bland annat  betaltjänster.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Det  finns  bankkontor i  alla länets  kommuner.  Sedan 2019  har  dock en   stor 

förändring  skett  gällande deras  kontanthantering.  Förra året hade  samtliga 

kommuner  minst  ett bankkontor  med kontanthantering  över disk.  I  år  finns  

det  bara kontanthantering  i bankkassa i  fyra  av län ets nio   kommuner.  I  juli 

2020  upphörde  Handelsbanken  med  kontanthantering  över disk  på alla sina  

kontor.  Anledningen  uppges vara  låg  efterfrågan på  tjänsterna.  Sörmlands  

sparbank  och Sparbanken Rekarne tog under våren ett  beslut som  innebär 

tillfälligt stopp  av  kontanthantering  över  disk  året ut med  anledning  av  

coronapandemin.  Hur  det blir därefter  är  oklart.   

Antalet serviceutförare  avseende  kontantuttag  har under året  minskat  från  

89  till  81.  Ca 86  procent  av  sörmlänningarna ha r mindre  än 10   km  till  

närmaste kontantuttag.  Knappt  13  procent  av  invånarna ha r  mellan  10 och  

20  km till kontantuttag och   de  som har 20  - 30  km  utgör  1,3  procent.  Endast  

sju  personer  i länet, s amtliga i Nyköpings  kommun,  har längre än  30  km  till  

kontantuttag.  

Vad gäller  infrastrukturen för dagskassor  finns  insättningsautomater  i  alla 

kommuner  utom Gnesta. Servicebox(ar)  finns  i  alla kommuners  centralorter.  

Avstånden  får  betraktas  som  rimliga.  Bara  4 procent  av  företagarna h ar 

längre än 20  km  till  dagskasseinsättning.  Ytterst få har mer  än 30   km.  

De ombud  som  ClearOn  avvecklade vid årsskiftet fanns  främst i  större 

tätorter,  där alternativ  oftast finns.  Tillgängligheten till kontanthantering  

påverkades dä rför inte i  någon större utsträckning,  åtminstone  inte  rent 

avståndsmässigt.  

Värdetransporterna i  Södermanland  har hittills  fungerat  väl.  Det finns  

många små sparbanker  i länet som  (åtminstone innan  corona)  hanterade  

kontanter och dessa  bidrar till att  både  användning och  

transportinfrastruktur hålls  på en  stabil  nivå.  Det  återstår att  se  om  den 

minskade  kontantanvändningen och  bankernas  beslut  att  inte hantera 

kontanter över disk  blir  bestående  och  hur  det kan  komma  att  påverka  

värdetransporterna.  Coronapandemin  har också inneburit att fler  butiker  i 
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länet valt  att bli  kontantfria.  Huruvida detta  blir bestående är sannolikt  styrt 

av  kundernas  önskemål.  

Sammanfattningsvis  bedömer  Länsstyrelsen  att  det har blivit svårare  att 

betala med  kontanter jämfört med  tidigare  år.  Den allmänna  utvecklingen 

med  minskad kontantanvändning,  men framförallt coronapandemin är orsak  

till detta.   

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Situationen gällande fiberutbyggnad i  länet  är  relativt god.  För  att  kunna  

genomföra digitala betalningar behövs  dock  ingen högre  överföringskapacitet 

och därför fungerar  oftast ADSL  och  4G  på  ett godtagbart  sätt.  När 

Länsstyrelsen  frågar om detta  uppger en  övervägande majoritet  att 

internetuppkopplingen  är tillräckligt  god  för  att kunna ut föra  betaltjänster  

digitalt.   

Det  pågår  flera olika  insatser inriktat  mot ökad digital delaktighet.  Under 

året har många av  dessa påverkats  av  coronapandemin  och  fått  ställa om till 

distansutbildningar.  Många kommuner och bibliotek  anordnade  i  år  digitala 

utbildningar  under E-medborgarveckan.  Gemensamt  för dessa  initiativ  är 

dock  att de handlar  om  allmän digital  delaktighet och  inte specifikt  om 

digitala betalningar.  

Banker som upphört med kontanthantering  över disk,  tillfälligt  eller 

permanent uppger  att deras  personal  tar  sig ti d  att  förevisa  en  alternativ  

digital tjänst  för de  kunder  som efterfrågar  en  kontanttjänst. Sör mlands  

sparbank  hävdar att  det före coronapandemin  var färre än  tre procent  av  

deras  kunder  som  använde kontanttjänster.   

Länsstyrelsen  samverkar  med aktörer  som  jobbar med digital  delaktighet,  

bland annat  har  de  fått  ta del av  Länsstyrelsens  utbildningsmaterial  och 

deltagit  på  våra utbildningar  om  digitala betalningar.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Mot bakgrund av digitalt utanförskap inom äldregruppen har Länsstyrelsen 

inom ramen för samverkan i Kustlänsgruppen tagit fram ett 

utbildningsmaterial och en utbildning inriktad på digitala betalningar. 

Utbildningarna fokuserar på frågor som Mobilt Bank-ID, Swish och att 

betala räkningar digitalt. För att nå ut med utbildningarna samverkar 

Länsstyrelsen med pensionärsorganisationerna. Ofta kan de stå för lokal och 

hjälpa till med information och anmälan. Utbildningarna varvar teori med 

praktik. Deltagarna får ta med sin mobila enhet och får hjälp att komma 

igång med digitala betalningar. En lärare håller i utbildningen och beroende 

på deltagarantal finns en eller två handledare som vid behov kan hjälpa 

deltagarna. Erfarenheter från tidigare utbildningar används för att utveckla 

och förbättra utbildningsmaterial och upplägg. 
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Covid-19  har inneburit  en stor  förändring  i arbetet  med utbildningarna. Efter  

att pandemin bröt  ut upphörde  alla  klassrumsutbildningar  och  Länsstyrelsen  

fick  göra  om  utbildningskonceptet  till  webbinarium. U tbildningarna  har 

sedan  i våras  genomförts  på  distans  via  Skype.  Detta har  fungerat bra,  men 

det  finns  ett  inbyggt problem i att nå  de  mest  odigitala via  en  digital  kanal,  

på distans.  En komplett  utbildning  består  av 3   x 1 t imme.  Det finns  två 

alternativa  sätt  att  genomföra utbildningarna.   

Antingen kopplar var  och en  upp  sig  med sin  egen dator eller  visar  en  

pensionärsorganisation utbildningen  i sina  lokaler på en  större skärm.  Det  är  

ett  bra alternativ  för dem som  inte  har  en egen dator  eller tycker det  är  svårt 

med  tekniken.  Det sistnämnda förutsätter  social distans.   

För att diskutera frågor  kring  grundläggande betaltjänster  har  Länsstyrelsen  

skapat en referensgrupp med kontaktpersoner från  

pensionärsorganisationer.  

Gällande stöd  till ombudslösningar  görs  bedömning ef ter utvärdering  i  Pipos  

och i  dialog  med stödsökanden.  Dialog  finns  också  med Regionen  relaterat till  

deras  arbete inom  ramen för  det regionala  serviceprogrammet.  

Av de  ClearOn  ombud som sades  upp  vid  årsskiftet  2019/20  var  det  bara ett  

som  inte  låg  i  en  större tätort.  Detta  finns  i  Torshälla,  som  ligger ca 10  km  

från Eskilstuna.  Länsstyrelsen  beslutade  att bevilja s töd för  att 

betaltjänstlösningen skulle finnas  kvar.  Avståndet  till  Eskilstuna ä r kort,  

men det  finns  många äldre i  området som betalar sina rä kningar  över  disk.  

Länsstyrelsen  i  Södermanlands län   ingår i  den  nationella  stödgruppen och är  

gruppledare för  arbetsgruppen  Betaltjänstlösningar och  teknik.   

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Strukturomvandlingen  i riktning  mot  ett kontantlöst samhälle kommer med 

största  sannolikhet fortsätta.  Bara  under 2020  har flera banker i  länet  

avvecklat  kontanthantering  över  disk.  Det är  osäkert  om de banker  som 

anger coronapandemin  som  orsak  återupptar  kontanthantering  när  det 

återgår till  ett  normalläge.  

Länsstyrelsen  i Södermanlands  län  ser  det som  en fortsatt viktig  uppgift att  

göra insatser inriktade  mot  digitalt utanförskap för att  ge fler  möjligheten att  

betala digitalt.  Coronapandemin  har  gjort  att  vi  fått göra  om utbildningarna  

till helt digitala  distansutbildningar.  Vid återgång till   ett  normalläge  behövs  

dock  en  blandning  av  klassrumsutbildningar på  plats  och digitala  alternativ. 

Utmaningen  är  att  nå  de mest  odigitala,  de  som  behöver  hjälpen  allra  mest.   

Under  hösten spelas  Kustlänsgruppens  webbinarium in som  

informationsfilmer.  Tanken är att  filmerna  ska vara lätta  att ta till sig  och 

sänka  tröskeln  att  prova på digitala  betalningar.  Filmerna  kommer  att  

kunna an vändas  av  alla  länsstyrelser och kan  förhoppningsvis  bidra som en  
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opartisk  kanal för  att stödja dem som vill  veta  mer  om  och  kanske börja 

använda digitala betaltjänster.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Jan  Petersson  

 

Diagram Södermanlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Södermanlands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 

Nyköping

Flen

Norrköping

Linköping

Finspång

Enköping

Västerås

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Örebro

Valdemarsvik

Nynäshamn

Katrineholm

Strängnäs

Köping

Gnesta

Oxelösund

Södertälje

Ekerö

Åtvidaberg

Haninge

Arboga

Vingåker

Lindesberg

Sigtuna
Håbo

Knivsta
Skinnskatteberg

Kungsör

Botkyrka

Vallentuna

Upplands-Bro

Surahammar

Nykvarn

Hallsberg

Kinda

Uppsala

Huddinge

Täby

Norrtälje

Stockholm

Motala

Hallstahammar

Salem

Sala

Järfälla

Nacka

Lidingö

Sollentuna

Sala

Upplands-Väsby

Solna

VaxholmDanderyd

Sundbyberg

Avstånd (km)

0-5

5-10

10-15

15-25

25-

0 3015
kilometer

132 • Länsstyrelserna • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 



    

 

 
 

 
 

 

Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Uppsala län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Uppsala län  bedömer att  tillgången till  de  grundläggande 

betaltjänsterna  är  tillfredsställande i  länet i  sin helhet.  Den  stora  majoriteten 

av  befolkningen har kortare än  25  kilometer  till  närmsta  plats f ör 

kontantuttag,  dagskassehantering  eller  betalningsförmedling.55  Dock v isar 

årets bev akningsarbete  att vissa  grupper  i befolkningen inte har en  

tillfredställande tillgång till   betaltjänsterna.  Framför allt handlar  det om 

äldre,  personer  med vissa funktionsnedsättningar  och  ekonomiskt utsatta.  

Tillgången är sämre på landsbygderna  jämfört med  länets  tätorter  och  större 

städer.  

Många företag  och  föreningar ser ett  minskat användande av  kontanter i  

samhället och vittnar  om att kontanter  är  dyra  och  svåra  att  bli  av  med.  

Hanteringen av  mynt uppmärksammas  som  särskilt  problematisk.  Samtidigt 

är det många äldre  och  personer  med funktionsnedsättning  som  är  beroende 

av  att  använda sig av   kontanter  i vardagen.  Dessa  grupper har sämre 

tillgång  till  digitala betaltjänster.   

Infrastrukturen  för kontanthantering  har  försämrats  jämfört  med  föregående 

år.  Sedan  år  2019  har  14 platser  för kontantuttag  stängt,  och sedan  fem år  

tillbaka  har  ungefär en  fjärdedel av  platserna försvunnit.  Antalet  platser för 

betalningsförmedling  är  oförändrat i  länet  sedan 2019,  men  har  minskat med 

en tredjedel sedan  2015.  Sedan föregående år har det minskat  med fyra 

platser för  dagskassehantering,  och  sedan år 2016 har hälften av  platserna 

försvunnit.  Endast tre  av län ets åt ta kommuner  har fler  än  två  platser  för 

dagskassehantering.56  Länsstyrelsen gör  bedömningen att  

kontantinfrastrukturen  i länet är fortsatt sårbar.  

55  Uppsala län har 383  647 invånare. Av dessa har 0,06 procent längre än 25  

kilometer till  närmsta kontantuttag, 1,6 procent har längre än 25  kilometer till  

närmsta betalförmedling och två procent har längre än 25  kilometer till närmsta  

dagskassehantering. Data från Tillväxtverket  Pipos  Serviceanalys (september 2020).  
56  Knivsta och Älvkarleby  kommuner har båda en plats för dagskassehantering.  

Kommunerna Heby, Tierp och Östhammar har två platser i respektive kommun. 
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Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har genomförts  genom intervjuer  med offentliga,57  

privata58  och ideella59  aktörer.  Länsstyrelsen  har  även samlat  in enkäter från 

privatpersoner,  företag  och föreningar  och  fått  1 249 svar.  Ett  annat  viktigt  

underlag  är statistik  från P ipos  Serviceanalys.  Länsstyrelsen har haft  

kontinuerlig mediebevakning i   länet  och  nationellt.  Fördjupade  analyser har  

gjorts öv er betaltjänstsituationen  i Knivsta och Älvkarleby  kommuner samt 

över möjligheten  för personer  med intellektuell funktionsnedsättning  att  

använda betaltjänster.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Tillgången till  grundläggande betaltjänster  för privatpersoner bedöms  vara 

god  i länet  som helhet.  Däremot  finns  det  skillnader  i tillgång  som  beror på  

var du  bor,  din ålder,  din språk- och funktionsförmåga  och dina ekonomiska 

förutsättningar.  

Tillgången till  betaltjänsterna  för länets  äldre  bedöms  inte vara  fullt  

tillfredsställd.  Det  finns  en stor frustration över  att  möjligheten att  använda 

kontanter minskar i  handeln och i  samhället.  Pensionärsföreningarna  

berättar  att många äldre inte  känner  sig  trygga på internet  och att  det  är 

dyrt att  bli mer  digital.  En äldre  beskriver:  ”När mobilen plötsligt  säger  att  

den inte  längre  fungerar för BankID  så  måste jag ta mina sista  

pensionspengar  och  köpa en  ny mobil”. Coronapandemin  har  påverkat  

betaltjänstsituationen för äldre  i länet till  det  sämre.  Många äldre  som  är i 

riskgruppen har  fått  hjälp av  anhöriga,  volontärer eller  hemtjänsten  för att 

handla. Vissa äldre  har  lärt sig ha ndla själva online.  

Tillgången till  betaltjänsterna  för asylsökande och nyanlända  bedöms  ha 

försämrats  sedan 2019.  Målgrupperna har sedan tidigare  svårt  att  

exempelvis  starta bankkonton.  Vissa  tolkförmedlingar har med  hänvisning  

till covid-19  valt  att  inte erbjuda  platstolkning  vilket  ytterligare  försvårat för  

målgruppen att starta bankkonto  och  erhålla  BankID.60   

Kommunerna Enköping och Håbo har tre platser var. Uppsala kommun har 11 

platser.  
57  Näringslivssamordnare i samtliga kommuner, ansvarig för Träffpunkterna i  

Uppsala kommun, Region Uppsalas bredbandskoordinator, Integrationssamordnare  

på Länsstyrelsen, Frivilligsamordnare i två kommuner, hemtjänst i två kommuner  
58  Enskilda företagare, värdetransportbolagen  Loomis Sverige AB och Nokas  

Värdehantering AB.  
59  Representanter för PRO  Storvreta, PROsIT och SeniorNet, Uppsala län, 

Idrottsföreningar, Funktionsrätt Uppsala län, Afasiföreningen i Uppsala län, 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och projektet  

Ge Makten Vidare.  
60  När nyanlända vill starta bankkonto kan banker kräva platstolk för att individen  

ska  kunna besvara obligatoriska frågor.  
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Personer med  funktionsnedsättning  vittnar  om  att det  är svårt  att använda 

kontanter i vissa  butiker och  på  bussar.  Att använda internetbanken  eller 

Mobilt  BankID  är  något  som personer  med afasi vittnar om är svårt.  En 

persons  ekonomiska förutsättningar kan  vara hindrande  för tillgången till  

betaltjänsterna,  berättar deltagare  i projektet ”Ge makten  vidare”.61  

Uppkoppling  kräver  smarttelefon,  dator  eller surfplatta,  samt  

internetabonnemang.  Då endast  en tredjedel  av  Uppsala  kommuns  LSS-

boenden62  har tillgång  till wifi  måste  boende skaffa egen  uppkoppling  eller bli  

utan.63  För den med  begränsad ekonomi  kan  det bli kostsamt.  ”Det  är  dyrt att  

vara  fattig” som en  projektdeltagare  uttryckte.  

Föreningar tycker att  det har  blivit  dyrare och svårare  att  ta  betalt  i 

kontanter då det  är  dyrt att banka kassan.  Swish uppfattas  som  ett bra sätt 

att ta betalt  på  men  upplevs  av  många  föreningar som  för  dyrt per betalning.  

Under  året  har  de  flesta föreningar pausat sin verksamhet  helt med  

hänvisning til l pandemin vilket påverkat deras  intäkter negativt.  

Tillgången  till  dagskassehantering  för  företag  ser olika  ut beroende på 

bransch  och  kommun.  Det  är  framför allt mindre men  kontantintensiva 

företag  som upplever att hantering  av  kontanter är  ett problem. A vstånden 

är längre  än  tidigare och det  upplevs  vara dyrt  att banka dagskassa.  Under 

covid-19  har  företagarna märkt  att färre  kunder använder  kontanter.  Det  ser 

de flesta som  positivt då det  inte är  lika mycket kontanter att  banka  och 

mindre  arbetstid  går åt att räkna  och  lämna  ifrån s ig  kassan.  Många företag  

uppskattar den  tillfälligt höjda  beloppsgränsen  på kontaktlösa betalningar på  

betalkort  (blipp).  Företagarna ly fter begränsningar av  antal  mynt i  

serviceboxar som  ett särskilt  problem.  En  företagare berättar  att  ”Problemet 

är  mynthanteringen,  ingen som tar  emot dem.  Förra  hösten  hade  jag  fem 

tusen i  mynt  och  ingenstans att  göra  av  dem. F ick till  svar på  banken  att  »du 

får  handla upp  dem«.”  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Infrastrukturen för kontanthantering har försämrats under året. Jämfört 

med 2019 har 14 platser för kontantuttag stängt. Antalet platser för 

betalningsförmedling är oförändrat i länet som helhet eftersom en har 

försvunnit i Håbo kommun och en tillkommit i Uppsala kommun. När det 

gäller dagskassehantering har fem platser försvunnit. I tre kommuner 

bedömer länsstyrelsen att situationen för dagskassehantering är sårbar. I 

Östhammars kommun har tre serviceboxar stängt, och en 

61  ”Ge makten vidare” är ett projekt som drivs av FUB.  
62  Bostad med  särskild service för vuxna enligt LSS, avser en insats enligt  Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS), som innebär  en bostad som är 

anpassad för personer med fysiska eller psykiska  funktionsnedsättningar.  
63  Sveriges Radio  P4 Uppland 2020-05-31. Hämtad den 18 september 2020 från:  

https://sverigesradio.se/artikel/7484850   
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insättningsautomat  tillkommit.  I  Knivsta  och  Älvkarleby  kommuner finns  

endast  en  servicebox  kvar.64   

Jämfört med  för fem  år  sedan  har det  skett  en kraftig försämring  i  länet av  

tillgången till de grundläggande betaltjänsterna. Ungefär  en fjärdedel  av  alla 

platser för  kontantuttag ha r försvunnit sedan  2015,  en  minskning  från 118 

till 88  platser.  Mer än  en tredjedel  av  betalningsförmedlingarna  har 

försvunnit under  samma period,  från 57  platser  2015  till 37  platser.  Allra 

störst  minskning ha r  skett  när det  kommer till  dagskassehantering.  Antalet 

platser har minskat  med mer än  hälften  sedan 2016,  från 52  till 25  platser.   

Det  finns  ett  nytt  regelverk f ör större  kreditinstituts s kyldighet att  

tillhandahålla  platser för kontantuttag  och dagskasseinsättning.  Det  innebär 

att från  2021  får endast  en liten  del  av  befolkningen ha ett längre vägavstånd  

än 25   kilometer till närmsta  plats f ör kontantuttag  och  dagskasseinsättning.  

Länsstyrelsen  bedömer att regelverket  inte  kommer  att ha  någon större 

påverkan  på  tillgången  till betaltjänster  i  Uppsala  län.   

Länsstyrelsen  bedömer att måttet 25  kilometer  blir missvisande i Uppsala  

län.  Länet består  av  ett  fåtal större  städer och flertalet  levande 

landsbygdsorter med  tillgång till  service. I  varje kommun  är  det relativt nära 

till en  större ort  eller  service i  andra län.  Länsstyrelsen  har  därför  tittat på  

hur många  invånare  som har  längre  än  tio kilometer  till närmsta  plats  för  

respektive betaltjänst.  Idag ha r  ungefär  80  procent av  invånarna i  länet 

mindre  än  tio  kilometer  till  kontantuttag.  Vad gäller betalningsförmedling  

har 76  procent  mindre  än tio   kilometer,  och 85  procent av  befolkningen  har 

mindre  än  tio  kilometer  till  närmaste dagskasseinlämning.  På landsbygderna  

i Enköping,  Tierp,  Uppsala  och  Östhammars  kommuner  har  flest  personer 

långt  till  betalningsförmedling  och  dagskassehantering.  

64  I föregående års bevakningsrapport beskrev länsstyrelsen att det  inte längre finns  

någon servicebox i Knivsta, baserat på statistik från Pipos  serviceanalys. Detta var 

dock felaktiga uppgifter, men är nu korrigerat.  
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Figur 1  Bild  på en  skylt i   en  butik,  som 
visar begränsade ö ppettider på grund  av  
corona  

Coronapandemin bedöms ha påverkat kontantinfrastrukturen i Uppsala län. 

Under våren har flera banker begränsat sina öppettider. Enstaka företag har 

valt att stänga, begränsa sina öppettider eller begränsa antalet kunder i 

butiken. I Länsstyrelsens enkät svarade över hälften av handlarna att de har 

hanterat en mindre mängd kontanter under 

våren och sommaren. Länsstyrelsen har 

fått information om att enstaka företag har 

slutat ta emot kontanter på grund av 

pandemin, vissa har uppmuntrat till 

kontantfri betalning. De allra flesta företag 

uppger att de inte förändrat sin 

kontanthantering. 

Digital infrastruktur och arbete för 
digital delaktighet 
Den digitala  infrastrukturen är  olika 

utbyggd beroende på var du  bor  i länet.  Sett  

till hela länet har 83,5 procent av  hushållen  

tillgång  till  fast  bredband på  minst  100 

Mbit/sek,  medan endast  omkring  35  procent 

av  hushållen  utanför  tätorterna har  samma 

uppkopplingshastighet.65  För näringslivet  

kan u ppkopplingen ibland spela  roll.  Ett  

företag  i Håbo  kommun  har meddelat  att de 

har flyttat  sin  verksamhet på  grund  av  för  

dålig up pkoppling.  Det  är dock ing et  

problem som  näringslivsrepresentanterna  vittnar om är  ofta förekommande 

bland länets f öretagare.   

Det  pågår  insatser för  att  öka  den  digitala  kompetensen och användandet  av  

digitala betaltjänster i  länet. B land annat har Träffpunkterna för  seniorer  i 

kommunerna  kurser om datoranvändning  och  Swish.  PROsIT o ch SeniorNet  

erbjuder  kurser till  seniorer.  Enskilda banker  erbjuder  träffar  för 

intresserade  kunder.  De flesta  av  dessa insatser har  satts  på  paus  under 

coronapandemin.  Det gör att  mycket av  det kontinuerliga  arbetet att  minska 

det  digitala  utanförskapet  stannat av.   

Länsstyrelsen  ser  en utveckling  att  fler butiker  övergår  till  att  bli  

kontantfria.  Det har även öppnat många obemannade butiker i  länet,  som  

kräver  digitala legitimeringsmetoder.  I  Uppsala län  finns  sex obe mannade 

livsmedelsbutiker  från  kedjan  Lifvs  och  julen  2020 öppnar Sveriges  första 

obemannade  godisbutik  två bu tiker i  Uppsala.  

65  Region Uppsala, bredbandskoordinator intervju 2020-08-19. Statistik från Post och  

Telestyrelsen (oktober 2019)  
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Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
I  november  2019  anordnade länsstyrelsen en  workshop  med temat ”Om 

betalsystemet  kraschar” i  samverkan  med  bland annat  Högskolan  i Skövde.  

Den resulterade i att externa a ktörer  fick en   bredare  syn på sin  roll  i 

betalsystemet  och  de  risker  som kan  uppstå  vid  samhällsstörningar.  

I  november  2019  besökte länsstyrelsen  PRO  Skutskär för  att diskutera  

betaltjänstrapporten och andra  frågor rörande betaltjänster.  Det  resulterade  

i en ökad förståelse kring  situationen  för äldre  i kommunen  och  var en  

uppstart  av  den kommunanalys  som  beskrivs  nedan.  Andra  planerade  

informations- och  samverkansinsatser på mässor och  årsmöten  blev  inställda 

under  år 2020  på  grund  av  coronapandemin.  

Under  sensommaren 2020  har länsstyrelsen  genomfört  två an alyser  av  

tillgången till dagskasseinsättning  i  Knivsta  kommun  och  Älvkarleby  

kommun.  Resultatet av  analysen är att det  finns  en  servicebox  per  kommun,  

och om dessa skulle  stänga ner skulle det  få  negativa konsekvenser för  

kontantinfrastrukturen.  I  nuläget har värdehanteringsföretaget ingen avsikt  

att stänga dessa,  varför  länsstyrelsen  bedömer  att stödinsatser inte är 

aktuellt.  

Länsstyrelsen  har  gjort  en analys  av  hur  personer med  intellektuell  

funktionsnedsättning  använder  digitala  betaltjänster.  Länsstyrelsen har 

ansökt  om projektmedel  från  Post- och  telestyrelsen för  att öka tillgången till  

digitala betaltjänster  för vuxna m ed  intellektuell funktionsnedsättning.  

Länsstyrelsen  i  Uppsala län  och Region  Uppsala planerade  att  genomföra 

utbildningar  för äldre  om digital säkerhet under hösten  2020.  Dessa blev  

inställda på grund av  pandemin.  Istället har  vi  erbjudit tre  digitala  kurser  

om säkerhet  på  nätet  under september 2020,  genom Länsstyrelsen i Örebro 

läns  projekt.  De  fysiska  träffarna  planeras  att genomföras  under  år  2021.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsen  ser  att  år  2021  kommer  att präglas av  förändringar  på  

betaltjänstmarknaden.  Konsekvenserna  av  Handelsbankens  nedläggning av   

kontor kommer  att följas  upp.66  Banken har  14  kontor i länet varav  13  

erbjuder  betalningsförmedling.67  Många av  kontoren finns  på mindre 

landsbygdsorter.   

Coronapandemins  effekter  på samhället  kommer att bestå  och  det digitala 

utanförskapet  som  många äldre  och  personer med funktionsnedsättning  

befinner  sig  i riskerar att  fördjupas.  Länsstyrelsen kommer fokusera  på 

66  Dagens Nyheter 2020-09-16, Handelsbanken stänger 180 kontor. Hämtad den  18  

september 2020 från:  https://www.dn.se/ekonomi/handelsbanken-stanger-kontor/   
67  Uppsala  Nya Tidning  2020-09-16,  Hälften av bankkontoren ska stänga  –  14 finns i  

länet. Hämtad den 25  september från  https://unt.se/artikel/halften-av-bankkontoren-

ska-stanga--14-finns-i-lanet/7rk3nwvl   
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insatser  som ökar  det digitala innanförskapet  genom att  erbjuda  

utbildningsinsatser  och  genom samverkan  med offentliga  och ideella  aktörer.  

Länsstyrelsen  kommer  även att  kartlägga tillgången till  betaltjänsterna f ör  

asylsökande  och  nyanlända under kommande år.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Ted  Bergman  och  

Matilda  Markne.  

 

Diagram Uppsala län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Uppsala län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Tillgången till  grundläggande betaltjänster  har  under  året försämrats  vilket  i 

hög  utsträckning b eror  på pandemin  och  dess  konsekvenser i  form  av  

minskat  utbud  samt  restriktioner kring  möjlighet till fysiska  möten.   

Året  inleddes  med flera  utbildningsinsatser  för äldre  samt  för  individer  med 

annat modersmål än  svenska  vilka var  mycket  uppskattade.  Aktiviteter för 

att minska  utanförskapet till dessa tjänster  genom att  erbjuda  flera insatser 

har starkt  begränsats a v möjlig heten  till fysiska träffar.   

Vad gäller  företag  och föreningars  möjligheter  att lämna dagskassor  finns  

den största  förändringen i att  flera  föreningar  inte kunnat  genomföra  

försäljning och   därmed inte haft behov at t lämna dag skassor i  samma  

utsträckning s om  tidigare.   

Flera butiker,  i första  hand stora  affärskedjor  har under pandemin bitvis 

eller konsekvent inte  accepterat  kontanter  som  betalningsmedel.  

Möjligheterna att  handla tjänster  såsom  exempelvis  bussbiljett  med personlig  

service  har  också begränsats un der pandemin.   

Under  rådande situation blir  utsattheten för  de  som är digitalt  utanför  

generellt  större,  för de som inte har digitala  banktjänsterna  såsom Swish och 

Mobilt  BankID  eller  motsvarande finns  inte  samma  utbud  av  varor och 

tjänster som  för de som är digitalt  inkluderade i  vårt samhälle.    

De senaste  fem åren har präglats  av utv ecklingen inom  digitala banktjänster,  

den personliga servicen har minskat  och  det  finns indikationer  på  att 

beroendet av  nära anhöriga ha r  ökat. I ndivider  som tar hjälp av  anhöriga för  

att genomföra grundläggande betaltjänster  får  sin integritet begränsad  och  

risken för  att  utsättas  för stöld kan  öka.  Samtidigt har  de  digitala tjänsterna 

för de  allra  flesta  underlättat  vardagsekonomin.   

Den generella  bedömningen är dock  att  tillgången till  grundläggande  

betaltjänster  är  tillfredsställande  då  de  allra  flesta  av  länets me dborgare har  
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applicerat de nya tjänsterna och är nöjda med den utveckling som sker på 

marknaden. Skillnaderna mellan den stora allmänheten och de som står 

utanför dessa tjänster tenderar dock att öka. För att på lång sikt säkra 

tillgången bör ett särskilt ansvar för sakfrågan tydligt hanteras av en 

ansvarig aktör gällande den digitala inkluderingen av nya tjänster. 

Årets bevakningsarbete 
Som underlag till denna rapport har diskussioner hållits löpande med aktörer 

som på olika sätt företräder de primära målgrupperna. I början av året 

genomfördes en del samtal med äldre om deras situation. Intervjuer har 

hållits med flera banker och utbudet till betaltjänster har kartlagts dels 

genom analysverktyget Pipos men också genom lokal mediebevakning. 

Utöver det har platsbesök i flera kommuner genomförts för att kartlägga 

omfattningen av hur kontanthanteringen utvecklats med anledning av 

pandemin. 

Betaltjänstsituationen i länet 
Att  pandemin  har  gett  stora avtryck  under året  kan in te nog un derstrykas.  

Förändringar  sker  både  inom  betalningssätt  och möjlighet till personlig  

service.  Företag  och  föreningar ställer i  högre  grad om till  digitala  

betalningar och möjligheterna  att  köpa varor/tjänster  med personlig  service 

begränsas.  De  tidigare  uppskattade  och  betydelsefulla utbildnings- och  

informationsinsatserna för att  minska det digitala  utanförskapet  har inte 

genomförts  som  planerats  vilket genererar  att utanförskapet  inte bara  

bibehålls  utan  tenderar  att  öka.   

Vad gäller  äldre så har flera  event,  aktiviteter  och arrangemang  ställts  in.  

Att  hålla  avstånd har i  vissa  fall  tolkats  som att inte  få  gå ut och vistas  i 

samhället.  Den sociala distanseringen gör  också att  besök  av  nära  anhöriga  

kraftigt  har begränsats.  I  de  fall äldre  handlat  i  exempelvis  matvarubutiker 

upplevs  svårigheter  att kommunicera genom de  plexiglas  som  satts  upp  i 

kassorna.  Blipp  och  den  höjda beloppsgränsen  gör transaktioner  generellt 

snabbare  men  minskar  det  sociala samspelet.  Ensamheten och utsattheten i  

att inte kunna  be om hjälp som  i vanliga  fall blir påtaglig på   många  sätt.  

Organisationer som  representerar  äldre berättar om att ”nästan  allt”  är 

inställt.  

Kartläggningen  av  de  upplevda  möjligheterna  att lämna in dagskassor för 

organisationer/föreningar försvåras  kraftigt då  flera  av  dessa haft minskade  

eller helt  uteblivna  dagskassor med  anledning  av  minskad försäljning  på 

grund av  pandemins  restriktioner.  De  fysiska möjligheterna att lämna 

dagskassor  har generellt inte  förändrats  under året i  länet.   

Studieledare  som  i vanliga fall  anordnar kurser  för  individer  med annat 

modersmål än  svenska  berättar  om att  integrationen hämmas  av  att  

utbildningsinsatser  inte  kan  genomföras,  främst visar sig  detta  hos  kvinnor.   
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Vad gäller  besöksnäringen så  har svenska  turister  besökt länet i 

förhållandevis  hög  grad,  sämre är  det med  utländska turister  som  inte  

kommit  som  förr.  Därav  är kartläggningen svår  att  göra  huruvida  utländska 

turister  kan  betala för  sig nä r de är på semester i länet.  Man kan  dock  anta 

att den minskade kontanthanteringen  varit  negativ f ör de turister  som  

kommit.   

Länets  bibliotek  har  anpassat sig  till  rådande situation,  med  lokala  

variationer  och  initiativ.  Övergripande  kan  nämnas  att  folkbiblioteken 

kontinuerligt  verkar för  att  säkra  fri tillgång  till information,  kultur  och 

kunskap  även under  rådande smittspridning.  Det  innebär  att de individer  

som  tidigare sökt  sig  till biblioteken för  att  få  hjälp med kontoutdrag,  

betalningar med  mera fortsatt  har haft  möjlighet göra  det.     

Individer med  funktionsnedsättning  har  påverkats  på  olika  sätt  under  denna  

period.  Nyttjandet  av  färdtjänst har minskat  i  omfattning  och 

vårdinrättningar berättar om att många besök  blir inställda av  rädsla  för 

smitta.  Detta  bör  kunna antas  vara  applicerbart  även  på  andra  tjänster 

såsom bankbesök.  Banker berättar  också om att antalet fysiska besök  

kraftigt  har minskat för  alla men  troligen i  högre utsträckning  hos  de  som 

befinner  sig  i riskgrupp.  Fler bankbesök  sker dock digita lt och många kunder  

har lärt sig  att hantera  ”ny” teknik  och flera positiva  kundmöten har  

genomförts  digitalt.   

Möjligheten  att  ansöka  om ”Framtidfullmakt”  har blivit  uppmärksammat 

medialt och troligen  har  dessa  ökat under  pandemin vilket  kan un derlätta 

stöd  för bankärenden  på kort  och  lång  sikt.   

Infrastrukturen för kontanthantering 
Under  året  har  Bankomat aviserat  att  de  kommer att öppna  två ba nkomater  

på orter  som idag  saknar denna  service  vilket  är mycket positivt både för 

orten och för  de  individer som  verkar där.  Samtidigt  så  har  Handelsbanken 

meddelat  att  de  på  sikt  nationellt  kommer  att  stänga hälften av  sina  kontor,  

om detta  påverkar  länet  kan d et bli stora konsekvenser då Handelsbanken är 

en av f å  banker  som tillhandahåller  både  kontanter och personlig  service.   

I  verktyget  Pipos  framgår att länet har 98  möjligheter till kontantuttag,  45  

möjligheter till betalningsförmedling  och  43  möjligheter till  

dagskasseinsättning.  Av dem   finns  flertalet i  Karlstad kommun  

(kontantuttag 25   stycken, betalningsförmedling  10  stycken och 

dagskasseinsättning 11   stycken).  I  Torsby  som  till ytan  är  länets  största 

kommun finns  åtta möjligheter till  kontantuttag,  fyra  möjligheter  till 

betalningsförmedling  och tre  möjligheter  till dagskasseinlämning.   

I  kommunerna  Grums,  Forshaga samt Munkfors  finns  inte längre 

betalningsförmedling  (möjlighet  att  betala  räkningar över  disk)  att  tillgå för  

privatpersoner och företag.   
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För länet  i  stort  ser tillgången till  kontantuttag  relativt  bra  ut.  Merparten av  

invånarna ha r  upp  till 10  kilometer  (238  162  personer),  individer som  har 

mellan 10–20  kilometer  till  närmaste kontantuttag  är  34  262  personer.  1  068  

personer  har mellan  30–40  kilometer  medan 32 personer har  över  40  

kilometer  till närmsta  kontantuttag.  Kontantuttagen minskar i länet, i   

genomsnitt  för  årets s ex f örsta  månader  tog varje värmlänning ut   531  kronor 

i månaden vilket  är  en minskning  med  22  procent  jämfört med  föregående år.  

Företag  och föreningars  avstånd för  att  lämna  dagskassor  skiljer  sig å t,  

merparten  av  kontantintensiva arbetsplatser har upp till 10  kilometer  till 

denna  service  (3  241  stycken)  de som  har  10–20  kilometer  uppgår  till 488  

företag  medan 23  företag ha r 30–40  kilometer  och 7 företag ha r  över  40  

kilometer för  att  lämna  sin dagskassa.    

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Tillgången till  bredband/fiber  hos  privatpersoner och  företag/föreningar är  

generellt  sett  god. Un der år  2020  får  länet  ytterligare medel  till 

bredbandsutbyggnad, v ia Post- och telestyrelsens (PTS)  nya statliga  stöd,  

vilket  gör att  tillgången  till  bredband  fortsätter  att  öka.  Ett  svensk  - norskt 

samarbete  inom  ramen för CORA-projektet  pågår,  det  innebär  att norska 

abonnenter  får  tillgång  till bredband  via en svensk upp koppling  med fiber.  

Dock  finns  fortsatt utmaningen; att ha  tillgång till   bredband  innebär  inte per 

automatik  att  alla  kan  använda sig  av  utbudet.  Det krävs  ofta  både  teknisk  

förmåga  och  en ekonomisk  insats  för att  ansluta sig.  I  vissa  delar av  länet är  

det  fortsatta problem  med mobiltäckning,  det  drabbar ett  fåtal men för  dem 

är det ett  betydande problem.  I  flera  kommuner avvecklas  det fasta 

telefonnätet,  vilket  skapar stora utmaningar  för de  (främst äldre)  som  inte 

kan ha ntera  en mobiltelefon.   

Året  inleddes  med flera  utbildningsinsatser  för äldre  och  individer med  annat 

modersmål än  svenska  vilka varit mycket  uppskattade och bidrar till att  

inkludera fler  i  digitala  banktjänster.   

Under  våren har merparten av  de  planerade  insatserna ställts  in  med 

anledning  av  pandemin.  Under  hösten har dock  arbetet planerats om   och 

andra insatser  har  genomförts,  bland annat har  insatser tydligare  riktats till   

de som  stödjer sina an höriga m ed dessa  tjänster och  hur  de  kan  informera om 

hur individen själv  kan  gå till  väga för att genomföra  exempelvis  digitala 

betalningar.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
I  länet finns  för  tillfället tre ombud  som får  statligt stöd för  att  tillhandahålla 

grundläggande betaltjänster  där kommersiella aktörer inte  tillhandahåller 

denna  service.   

Flera insatser  hann  genomföras  innan  pandemin utvecklade  sig och   har varit  

betydande  för de individer  som deltagit  i  utbildningar kring  digitala  

möjligheter.  För samhället kvarstår  dock  en stor utmaning i   att  genomföra 
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insatser  som inkluderar  både  äldre och individer med annat modersmål  än  

svenska i  det digitala  samhället.  Jämfört  med föregående år  har  betydligt 

färre  insatser än  tidigare genomförts.  Det  beror  dels  på gällande restriktioner 

och även på en rädsla  hos  målgrupperna  att  delta på  vissa event.   

Under  hösten planeras  och genomförs  aktiviteter kopplade  till  

anhöriga/personal/bibliotek s om  verkar nära individer  i ett  digitalt 

utanförskap för  att de underlätta för  dem i  att stötta  och  öka kunskaperna 

inom området.   

Ett  nära  samarbete finns med  Region Värmland och  regionala 

serviceprogrammet. Un der  året  har  flera konferenser/möten  hållits  

tillsammans  för  länets  kommuner  och  inom det upparbetade partnerskapet 

där bland annat näringslivet  ingår.  Att  inkludera betaltjänsterna  i det  

regionala  arbetet med  kommersiell service anses  viktigt.   

För att nå  ut brett sker samverkan  också  med ett  av  Länsstyrelsens  Interreg  

projekt CORA  som  kompletterar  insatserna på ett  bra sätt.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Nedläggningen av  fysiska bankkontor och personlig  service  kommer troligen 

att fortsätta.  För  merparten av  länets  invånare kommer  detta  att  ha  

marginell  betydelse  för vardagsekonomin.  För individer  som är digitalt  

utanför  kommer  konsekvenserna  att  bli  desto  större och beroendet  av  nära 

anhöriga kan ö ka  ytterligare.  Fysiska  banknedläggningar kan  också  påverka 

möjligheterna att få beviljade lån  som  privatperson och som  företag.  Den nya 

lagen som reglerar att vissa  storbanker  ska  tillhandahålla kontanter  och 

möjlighet  att  sätta  in dagskassor riskerar att ha liten  betydelse  framöver.  De  

största  utmaningarna  ligger troligen i  att  möta behovet av  personlig  service 

och vem  som  bör  tillhandahålla den.  En annan  utmaning  som  behöver 

hanteras  är  att  inkludera fler i de digitala  möjligheterna som finns.  En  

förväntad  utveckling  med kraftigt  minskad kontanthanteringen framöver 

kan  påverka  både i  ett vardags- och  krisperspektiv framöver.   

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Pernilla Gälldin  
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Karta Värmlands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Värmlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet 
Länsstyrelsen  bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster 

försämrats f rån föregående år.  Den  pågående parallella  nedmonteringen av  

bankkontor  och  serviceboxar i länet  innebär  en  kraftig  försämring  för  

medborgare,  företag  och  föreningsliv. Tidigare utpekades  främst  orter  i 

fjällkommunerna som sårbara,  men  nu  försämras även  tillgången  i 

kommunernas  centralorter  som är  viktiga  knutpunkter för  kommunens  

näringsliv.   

Sedan 2016  har  utbud  och tillgänglighet till betaltjänster i  länet försämrats.  I 

dagsläget  saknar  en kommun  helt  bankkontor,  medan ytterligare  fem  av  

länets 15   kommuner bara har  ett bankkontor  kvar.  Endast  en handfull  av  

länets ba nkkontor  hanterar  idag  kontanter.  Öppettiderna  på  de  lokala  

bankkontoren  försämras  dessutom successivt, i   det  värsta fallet har 

bankkontoret endast öppet  tre  timmar  under en dag  i  veckan.  

I  samband med  bankernas  nedläggningar av  bankkontor  försvinner även  

serviceboxarna  som  ofta  är  placerade  i samma  lokal. Detta  påverkar 

tillgången  av  deponering  av  dagskassor  för  företag och   föreningar.  

Sammanlagt  sju  serviceboxar som  drivits av   värdetransportbolaget Loomis  

har försvunnit under de  två  senaste åren.  Stängningen av s erviceboxarna i  

Vännäs  och  Bjurholm innebar att dessa  kommuner skulle stå  helt  utan 

deponeringsmöjlighet.  Här har länsstyrelsens  betaltjänststöd  löst den akuta  

situationen.   

Landsbygdsbutikerna  fortsätter att vara  viktiga nav  för boende  och  företag  

utanför  tätorterna som i mån  av  kontanter kan  erbjuda uttag  i kassan.  Men  

även där  uppger fler  butiker att det  blir  svårare att  erbjuda kontanter  i takt  

med  att  det är  mindre  kontanter  i omlopp.   
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Årets bevakningsarbete 
Årets  bevakningsarbete  har genomförts  genom analys  av  data  i  Pipos  

serviceanalys,  bevakning i  lokal  media,  kontakt  med företagare,  föreningar,  

näringslivssekreterare,  betaltjänstaktörer  och  landsbygdsbutiker.  

Kontakterna inom  bevakningsuppdraget utmynnar ofta i  dialog  och 

vägledning  kring  möjligheter att  erhålla  statligt stöd  till betaltjänstlösningar.   

De fyra nordligaste  länen har  också  tagit  fram  en gemensam  betaltjänstenkät  

som  gått  ut  länsvis.  Drygt 400 personer  i Västerbotten  har där  besvarat  

frågor  om  betaltjänster och tillgänglighet.   

Betaltjänstsituationen i länet 
Det  som främst påverkar företagen  vad gäller tillgången till grundläggande 

betaltjänster  är  möjligheterna  för  deponering  av dag skassor.  En  nedlagd 

servicebox i   någon av  inlandets  centralorter ger  stora och direkta  

konsekvenser  på  tillgänglighet och  service  då  de ofta ombesörjer  stora  

omland,  ett  rikt  näringsliv och   ett  relativt  sett  stort  befolkningsunderlag.  

Denna utveckling  har varit tydlig un der  året  med borttagna  boxar i  

Bjurholm, V ilhelmina och  Vännäs.  En  kommunal näringslivssekreterare 

beskrev nedläggningarna av   serviceboxarna i  länet som  en epidemi  i 

Västerbotten  som skapar stora  problem  och  otrygghet för  kommuner  och 

kunder  som  får åka flera mil  för att  deponera.   

Nedläggningarna av   serviceboxarna ha r flera  orsaker.  En orsak  är  att  

avtalen mellan v ärdetransportbolagen  och  bankerna  om  service  och  drift av  

anläggningarna upphö r  när bankkontor  läggs  ner. Andra  orsaker är att  

värdetransportbolagen,  på grund  av  låga  volymer och  föråldrade  serviceboxar 

som  knappt  går  att  serva  längre,  inte har  någon  ekonomisk  möjlighet  att ha  

kvar de befintliga boxarna på  de  mindre orterna.  Volymerna minskar även i 

de större orterna  och vi  ser  numera nedläggningar även där.  Sannolikt  

kommer  ytterligare  boxar att försvinna under kommande år.  

Antalet lokala  bankkontor  i  länet minskar,  öppettiderna  försämras  och  

endast  några  få  av  de  kvarvarande bankkontoren hanterar kontanter.  Detta 

tillsammans  med  den  snabba utvecklingen  av  nya digitala  betaltjänster 

skapar problem  för sårbara grupper  som äldre,  nyanlända och  personer  med 

funktionsnedsättning.  Det  är  pedagogiskt mer  utmanande  att hantera 

digitala pengar  än at t ha kontanter för  dessa  grupper.  En  del  tycker  att  det  

finns  för många olika  digitala betalsätt och att  det  är svårt  att  veta  hur och  

när de  ska  användas.  Dessa  grupper  får  allt svårare att  på egen hand  klara  

sina be talningar.   

Årets  enkätsvar visar också tydligt på ett  stort  missnöje med  bankerna.  

Förutom  frustration  över nedlagda lokalkontor,  riktas  kritik  mot  dåliga  

öppettider och allt fler  bankkontor  är  kontantfria. I  de fall  kontanter erbjuds  

är de  tillgängliga valörerna för stora.  De höga  kostnaderna för  att betala 

räkningar  över  disk  är  också ett  irritationsmoment  för  äldre och 

sjukpensionärer.  Bankernas arbete  mot penningtvätt  medför  frågor kring  

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 149 



   

 

användningen av in satta och  uttagna  medel,  något som  anses  vara  direkt  

integritetskränkande.  

Med  coronapandemin  som motivering  har  många handlare  och  butiker  valt 

att inte längre ta emot  kontant  betalning,  vilket medför ytterligare problem 

för ovanstående  grupper.  Irritationen ä r stor över att kontanter  inte  längre är  

ett  självklart  betalningsmedel.  

När det  kommer till  betaltjänster och nyanlända/asylsökande är situationen  

problematisk.  Tillgången till  betaltjänster  för  denna grupp är  kantad  av  

krångel  och  byråkrati,  vilket  inte sällan  innebär att de inte kan  sköta  sina  

betalningar själva.  För  att öppna  ett  bankkonto  för nyanlända  kräver  

samtliga banker  antingen grundläggande  svenska,  engelska språkkunskaper  

eller medföljande av  en tolk ( som  dock  inte godtas på  alla  banker).  Språkkrav  

gäller även  för  att få BankID  och  tillgång  till  internettjänster.  För  att  öppna  

ett  bankkonto  som  asylsökande krävs  LMA-kort och  vidimerad kopia  på giltig 

id-handling.  Problem kan upp stå  när  id-handlingen inte  längre  är giltig  och 

originalhandlingen  ligger hos  Migrationsverkets  id-enhet.  Följden  blir  att den 

sökande inte  kan  öppna  ett  bankkonto.  Finns  handlingen däremot hos  

Migrationsverkets  mottagningsenhet kan  de  ordna med en vidimerad kopia.  

Infrastrukturen för kontanthantering i länet 
I  Västerbotten  minskar  utbud och tillgänglighet  inom  alla  tre  

betaltjänstområdena.  Antalet platser  för dagskasseinsättning  har  sedan 2015 

minskat  från 40   till  23  platser.  Under  samma  period  har  ungefär en  tredjedel 

av  alla platserna  för  kontantuttag  försvunnit,  en minskning f rån 109  till 70  

platser.  Cirka 40  procent av  betalningsförmedlingarna ha r  försvunnit,  från  

64  platser  till 38  platser.   

Tillgången till  kontantuttag  minskar.  Bankomat beskriver  en fortsatt 

vikande  trend av  transaktioner över hela landet,  kontantuttagen  minskar 

med  ca 10  procent  per år.  Statistiken  visar också att  Västerbotten är det län  i 

landet  där  medborgarna tar  ut  och  sätter  in minst  kontanter,  ungefär  hälften  

av  riksgenomsnittet.  Bankomat är inte ensam  aktör  på  denna  marknad,  men 

deras  statistik  visar  ändå riktningen  på  utvecklingen avseende kontantuttag.  

I  september meddelade  Bankomat  att de etablerar nya kontantautomater  på 

22  orter i  landet,  samt  att ett  antal  befintliga  automater uppgraderas  till att 

också hantera  insättningar.  Detta sker som ett  led i  storbankernas  hantering  

av  kraven  på  tillgänglighet när  den  nya betaltjänstlagen  träder  i kraft  vid 

årsskiftet 2020/2021.  I  Västerbotten  tar  fyra  orter  del  av  detta  beslut,  vilket  

är välkommet  och  positivt. D etta kan  dock  inte  kompensera för  den  service 

som  försvinner i  och  med samtidig nedläggning  av  bankkontor och 

serviceboxar.   

Under  lång t id har servicen på länets lo kala  bankkontor  minskat  och  många 

bankkontor  har  dessutom helt lagts  ned.  I  september  meddelade 

Handelsbanken att  man under  år  2021  reducerar antalet  lokalkontor  i landet 

150 • Länsstyrelserna • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 



    

  

  

från 380  till ca  200, vilket sannolikt  får  stora  negativa konsekvenser i  

Västerbottens  län  och  förstärker bilden  av  minskad banknärvaro.   

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Västerbotten  ligger tillsammans  med  Stockholms län ,  enligt  Post- och  

telestyrelsens  statistikportal,  i  Sverige-topp  när  det  gäller  IT-tillgång.  

Västerbotten  har  sedan  länge arbetat  med att  bygga bredband  med 

fiberinfrastruktur i  glesbygd. I   många fall är internetuppkoppling en   

avgörande faktor  för de mindre  orternas  framtid.  Samtidigt  ökar antalet  

tekniska betaltjänstlösningar som förutsätter  tillgång  till  teknik,  god  

uppkoppling  och  utbyggd bredbandsinfrastruktur.  Trots  att det  fortfarande 

finns  platser där täckningen brister  eller saknas  helt  måste 

förutsättningarna i   länet för moderna  betaltjänstlösningar anses  vara  goda.  

Det  finns  dock  grupper i länet  som  har svårigheter  att  ta  del  av  den digitala 

transformationen,  varför riktade utbildningsinsatser  är  nödvändiga.  

Det  pågår  olika insatser för att  öka  den  digitala delaktigheten i  länet,  främst  

av  biblioteken.  På  stadsbiblioteket  i Skellefteå genomförs  Teknikhörnan som 

riktar sig  till  seniorer  för att öka kunskapen om  hur och till  vad olika  

tekniska redskap  såsom  smartphones,  surfplattor etcetera används.  Ibland 

bjuds  även  banker  in för att prata  digitala  betaltjänster.  Folkbiblioteken i 

Umeå har en tjänst  de  kallar  Teknikjakten  som går  ut på att  stärka  den 

digitala självkänslan  hos  den som  deltar.  Det  pågår också  ett statligt projekt  

med  digitala  servicecenter  i  form  av  eRUM  i Åsele,  Lycksele,  Tärnaby  och 

Storuman som  syftar  till att  öka den digitala  delaktigheten i  länet  där 

medborgarna bland annat kan  få hjälp  med  digitala betaltjänster.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Syftet  med arbetet är att bevaka  utvecklingen  och trygga tillgången till  

grundläggande betaltjänster  där behovet inte tillgodoses  av  marknaden.  

Tillgången till  grundläggande betaltjänster  är en del  av  det strategiska  

arbetet  med service och  landsbygdsutveckling  i  både  Landsbygdsprogrammet  

och som  ett prioriterat område  i  länets  regionala serviceplan.  Målet är  att  

skapa förutsättningar för människor  och  företag att  bo och verka  i alla delar  

av  länet genom  att  främja en  tillfredsställande servicenivå  utifrån  realistiska 

förutsättningar och inom rimliga  avstånd.  

År 2020  har präglats  av  coronapandemin  och  dess  effekter  på  samhället.  Ett 

antal planerade aktiviteter  har fått  ställas  in,  däribland  dialogmöten med  

kommunrepresentanter,  banker  och  värdetranportbolag, Crafting-övning  i 

samarbete  med länsstyrelsens  kris- och  beredskapsgrupp  och en  besöksturné 

till de betaltjänstombud  i länet som erhåller  statligt stöd.   

Idag ha r Länsstyrelsen tio pågående  ombudsinsatser  som  beviljats  statligt 

stöd,  varav f yra  beviljats  under året.  Som  en direkt  följd  av  avvecklade  

serviceboxar har tre deponeringslösningar kommit  på  plats un der året.  Dessa 

ligger i centralorterna  Bjurholm, V ilhelmina och Vännäs.  Under  året har det 
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sedan  tidigare verksamma ombudet i  Tärnaby  beviljats  en fortsättning,  även  

detta  avser deponi  av  dagskassor.   

Ombud/ort Betalningsförmedling Kontanthantering Dagskassor 

Fredrika X X X 

Åmsele X X X 

Kittelfjäll X 

Lövånger X X X 

Nordmaling X 

Åsele X 

Tärnaby X 

Bjurholm X 

Vilhelmina X 

Vännäs X 

Länsstyrelsen  har  under de  två  senaste  åren  fattat  beslut om statligt  stöd  till  

sju  ombud.  Av  dessa står kommuner  som huvudmän i  fyra  av  fallen,  där alla  

avser dagskassor.  Ytterligare en  kommun i  länet överväger  en  ansökan. 

Orsakerna till  detta är  många, men  vi ser  att  betaltjänstaktörerna numera  

vänder  sig d irekt  till  kommunerna  när  en  befintlig servicebox  är  på  väg  att 

avvecklas.  En  avvecklad servicebox  kan  innebära att företagen  över  en  natt  

får markant  längre  avstånd till närmaste  deponering.  I  detta läge  ser  sig  

kommunerna  nödgade att kliva in som  ombud  för att  snabbt tillgodose  

näringslivets  behov  av  dagskassehantering.  Länsstyrelsen  lägger  ingen 

värdering  i  denna utveckling,  men  det är en  tydlig och   intressant trend som  

uppdagats  under  detta år.  Kanske  är  det en  första indikation  på  att  

kommunerna  drivs  mot  att ta ett  större  ansvar  inom  kommersiell service?  

Betaltjänstombuden som intervjuats in för  denna rap port  uppger ett  varierat  

användande av  de  olika  tjänsterna.  Ofta ökar  nyttjandet  av  tjänsterna 

successivt. A ktiv marknadsföring  i  lokala  tidningar och  i sociala medier  är 

gemensamma  framgångsfaktorer  för  de ombud  som  ser en  ökad  efterfrågan  

av  sina  betaltjänster.  
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En annan pågående insats är Länsstyrelsens samverkan med de övriga tre 

norrlandslänen. Samarbetet har bland annat utmynnat i en gemensam 

betaltjänstenkät kopplad till bevakningsuppdraget. 

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling i länet 
Tillgången till  de  traditionella  grundläggande betaltjänsterna  kommer att 

fortsätta försämras  under kommande  år.  Utvecklingen pekar mot  att fler 

serviceboxar kommer  att försvinna,  Bankomat flaggar för  att flera  

uttagsautomater används  för  lite i  länet  och avvecklingen  av  bankkontor 

fortsätter.  I  länet hanterar endast ett  fåtal  bankkontor  kontanter och fler 

handlare  vittnar  om minskade kontantflöden  samtidigt som  det blir svårare 

att både ta emot  och  göra sig av   med  kontanter.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Gustaf  Forsberg.  

Diagram Västerbottens län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Västerbottens län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet 
Länsstyrelsen  i  Västernorrlands  län be dömer att tillgången till 

grundläggande betaltjänster  är  försämrad  sedan föregående  

rapporteringstillfälle.  Kontantuttagsautomaterna är  färre än  2019  samt att 

länet  år  2020  har ett  minskat antal aktörer  som  erbjuder betalning öv er  disk.  

Många företag  och  föreningar vittnar samtidigt om ett  minskat användande 

av  kontanter  i samhället och  just kontanterna  ses  som  dyra  att hantera  och  

svåra att  bli av  med. Sit uationen är särskilt besvärlig f ör företag och   

föreningar  på  Västernorrlands  landsbygd  som behöver deponera dagskassor.  

Av enkät svar framgår främst svårigheter i  att på ett kostnadseffektivt  och  

avståndsmässigt  hållbart  sätt  sätta  in mynt. S tora avstånd  till  fullödig  

service  är  ett fortsatt problem i länet.  

Antalet bankkontor har  minskat och nedskärningarna mär ks  tydligast  i 

länets inla ndskommuner.  Antalet  stödberättigade betaltjänstombud bidrar  

dock  till en  upprätthållen service  och  ombuden  får  ses  som en nödvändighet 

för att  hela  länet  skall  kunna  fortsätta att  utvecklas.  Stödåtgärderna  

möjliggör en  geografisk  spridning  av  alternativa lösningar och avstånden 

hålls,  tack v are  insatserna,  på  en  rimlig nivå  för merparten  av  länsborna.  

Länsstyrelsens  arbete med  säkrad  tillgång till   de  grundläggande  

betaltjänsterna  delar samma  mål  som hela länets s ervicearbete; at t skapa 

förutsättningar för  människor och företag at t bo och  verka i  alla  delar av  

länet genom att  främja en tillfredsställande  servicenivå utifrån  realistiska  

förutsättningar och inom rimliga  avstånd. D e  grundläggande betaltjänsterna  

är en  del  i en samhällsviktig  service,  inte minst  kopplat till  länets landsbygd.  

De senare årens  utveckling  riskerar att  göra skillnaderna  mellan  stad  och 

landsbygd än  större.  

Genomförandet av årets bevakningsarbete 
Under hösten 2020 vidareutvecklades de fyra nordligaste länens 

gemensamma betaltjänstenkät. Enkäten har riktats till privatpersoner, 

föreningar, företag och kommuner. 

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 • Länsstyrelserna • 155 



   

 

 
      

      

       

      

         

Löpande avstämningar med  länsstyrelserna i  Jämtland,  Västerbotten och 

Norrbotten  har skett  under  hela året  där  gemensamma beröringspunkter 

diskuterats och   analyserats.  

Dialogen  med regionens  bibliotekssamordnare  har fortsatt  i  syfte att  lyfta 

bibliotekens  roll inom  betaltjänstområdet.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Västernorrlands  län ä r ett  landsbygdslän.  Drygt hälften av  innevånarna bor  

längs  kusten i  de  större  städerna  Sundsvall,  Timrå,  Härnösand,  Kramfors  

och Örnsköldsvik.  Den andra hälften  bor  i  eller  utanför små  tätorter 

utspridda  längs  övriga  kustremsan  samt  längre in i  landet.  Totalt bor cirka  

245 000 invånare i  Västernorrland.  

Avstånden  till  betaltjänstservice  fortsätter att  öka.  Enkätsvar  visar  att 

företag  i vissa  fall får  resa 50  kilometer  enkel väg  för  att  deponera kontanter.  

Föreningar svarar  att  de kan  ha  så  mycket  som  100 kilometer enkel  väg till   

de banktjänster  som  är nödvändiga.  I  Näsåker i  Sollefteå  kommun finns  för  

närvarande inga möjligheter till  kontantuttag  eller kassainsättning.  Till 

Junsele,  som  erbjuder  bägge dessa tjänster  via ombud,  är  avståndet  28  

kilometer enkel  resa.  Ett tydligt problem för  en ort  och ett  område  som har en  

besöksnäring  i  utveckling.  Kontanter är fortfarande det betalningsmedel som  

många utländska gäster föredrar och dessa  kontanter  behöver  således  också 

sättas  in  efter  att de omsatts  i  butik,  restaurang eller   i samband med  

evenemang.  

I  början  av  2017  hade Västernorrland två s tatligt finansierade 

betaltjänstombud.  I  oktober 2020  tillhandahåller fem  ombud service inom 

området.  Ombuden är  lokaliserade i  Liden  (Sundsvalls  kommun),  Lugnvik  

(Kramfors),  Långsele och Junsele (Sollefteå)  samt  Långviksmon 

(Örnsköldsvik).  Behovet av  stöd är  tydligt då marknaden idag inte   uppfyller 

medborgarnas  behov av   service.  

Äldre personer  uttrycker i enkätsvar  att den lokala kontakten,  personalen,  på 

ortens  bank  och åratal  av  förtroendeskapande dialog  försvinner i och med  

bankernas  nedläggningar av  kontor i  Västernorrland.  Utanförskapet i 

gruppen riskerar att  växa.  Även i  årets be vakning  lyfter många äldre fram 

avsaknad  av  mänsklig  kontakt  och  osäkerhet  inför det  nya då människor  

hänvisas  till  digitala alternativ.  

Infrastrukturen för kontanthantering i länet 
Ungefär en fjärdedel av alla platser för kontantuttag har försvunnit sedan 

2015, en minskning från 117 till 81 platser 2020. Nästan hälften av 

betalningsförmedlingarna har försvunnit under samma period, från 64 

platser till 36 platser. Även utvecklingen kring dagskassehantering är 

problematisk. Antalet platser för insättning har minskat från 40 till 24. 
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3271  personer i  länet  har mer än  25  kilometer  till närmaste  kontantuttag.  

Detta motsvarar  1,3  procent av  befolkningen  i Västernorrland.  Behov  av  att  

ta ut  mindre  belopp  tillgodoses  i  regel  av  dagligvarubutikerna,  men  då är 

beloppen  som  kan  tas  ut ofta begränsade. No tabelt i  sammanhanget är  att  

det  idag  saknas  statistik  för  hur  mycket  kontanter det  faktiskt tas  ut  över 

disk  i  länets bu tiker.  

För föreningar  och  företag  är tillgängligheten  till kontanter och insättningar 

problematisk.  Avstånd  till bankservice  och  prishöjningar för 

kontantrelaterade  tjänster  gör att kontanter  anses  besvärliga.  Trots  detta ses  

samtidigt  kontantflödet  som viktigt  ur  många  perspektiv. Kontanter  är  en 

hygienfaktor inom  den  växande besöksnäringsindustrin i  Höga Kusten.  

För att kunna u ppnå  Riksbankens  mål avseende kontanter,  krävs  att  det 

finns  en fungerande depåverksamhet i  landet.  I  dag bed rivs  depåverksamhet  

som  ett privat  monopol  och under de senaste  åren har  antalet sedeldepåer i  

landet  minskat markant.  2013  fanns  det  16  sedeldepåer i  Sverige,  idag  finns  

det  enbart  fem kvar.  Dessa  depåer  finns  i  Malmö,  Göteborg  och Stockholm,  

samt  en  depå i  Umeå som enbart  har sedlar i  valörerna  100,  200 och 500  

kronor.  Från residensstaden i  Västernorrland,  Härnösand,  är  det 215  

kilometer till Umeå.  

Tillgången till  kontanter måste  också säkras  ur  ett  totalförsvarsperspektiv  

Länsstyrelsen  gör  bedömningen att kontantinfrastrukturen  i länet är fortsatt  

sårbar.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Långsam bredbandsutbyggnad och bristande  mobiltäckning i   länet  fortsätter 

att försvåra användningen av mob ila lösningar  som Swish och portabla 

kortterminaler  vid  olika  evenemang.  Betalningslösningar  som dessa  är 

beroende  av  fungerande  uppkoppling.  Enligt  bredbandskartan har idag 69   

procent av  länets  innevånare tillgång til l fiber.  Motsvarande  siffra 2019 var 

68  procent.  

Företag  och föreningar  på landsbygden  upplever en  besvärligare,  digital,  

situation än  de  aktörer som  verkar mer  stadsnära. Bristande  mobiltäckning  

påverkar också de som vill kunna  erbjuda permanenta  mobila  lösningar.  

Dessa  lösningar är  ofta billigare än  fasta  installationer  och  därför  

förstahandsvalet  för de företag  som endast har ett  fåtal  direktbetalningar och  

annars  främst fakturerar.  

Enkätsvar  och  intervjuer med  personer som  arbetar nära gruppen  

funktionsnedsatta  lyfter fram  att  för de med  intellektuella  och  kognitiva 

funktionsnedsättningar  är behovet  stort  av  att det  utvecklas  hjälpmedel för 

att hänga  med i  den  förändring  som  sker i  och  med  den  ökande användningen 

av  kort och digitala  tjänster.  Görs  inte  detta  medför  det en  stor  risk  för ökade  

klyftor i  samhället.  
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En del  av  den  äldre befolkningen  ser negativt på teknikutvecklingen  och att 

tillgången på  kontanter  minskar år efter år,  medan andra ser  positivt  på 

digitaliseringen  som faktiskt underlättar  vardagen. De som har  det svårt 

framhåller  att  lösningar som  innefattar  användandet  av  smartphones,  till  

exempel  Swish,  inte  är ett  alternativ till kontanter och kort.  Då få använder  

smartphones  blir  lösningar som dessa  för svåra  att  komma igång  med.  Det  är  

också dyrt  att  införskaffa en smartphone för  att  ”tvingas” att  utföra ärenden 

den digitala vägen  istället för  att  fysiskt  besöka ett  bankkontor  och  få  

personlig  service.  

Synskadade  menar i  enkäten  att  skärmarna  till uttagsautomater  är  

svårlästa.  Tekniken  upplevs  osäker  och  bristfällig.  En  respondent svarar:  

”Jag är gravt synskadad och det är svårt att själv göra uttag utan att få en 

grundlig visning. Det känns heller inte tryggt att använda talande automater 

och det fungerar oftast ändå inte. Automaterna är också väldigt olika, vilket 

gör det svårare och när en inte fungerar eller är trasig så är det svårt att hitta 

en annan och någon modell man är van vid sedan tidigare.” 

Bibliotekspersonal berättar om fortsatt digitalt utanförskap bland gruppen 

nyanlända och att ingången till de digitala mobiltjänsterna kan vara svår. 

Utvecklingen går ibland för fort, en utveckling som många i de utsatta 

grupperna inte vill, kan eller har möjlighet att hålla jämna steg med. Just 

biblioteken står inför en utmaning i hur ordinarie personal skall prioritera 

den ström av kunder som behöver och frågar efter hjälp med exempelvis 

mobila tjänster och inloggning via Bank-ID. Under 2020 har det, i samarbete 

med länsbiblioteken, utarbetats pärmar för självstudier kring betaltjänster. 

Pärmarna finns på svenska, engelska, arabiska och tigrinja. Materialet finns 

också publicerat på länsstyrelsens hemsida. 

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Swedbanks  kontor i Kramfors  lades  ned  i  början  av  2020  och i september kom  

så beskedet att Handelsbanken lägger ned 180  kontor i  Sverige  och  att 1000  

personer  tvingas  gå. Hur nedläggningarna k ommer  att  påverka 

Västernorrland  kan v i  bara sia om. E nkätsvar  visar  på stor frustration över 

att de  få,  kvarvarande  bankkontoren  i  länet  inte hanterar kontanter  och att  

de begränsade  öppettiderna på  många  kontor  inte ses  som  tillräckliga.  I  

Härnösand,  en  kuststad  med cirka  25  000 invånare,  hanterar idag ing en 

bank mindre kontantinsättningar.  Kunder  utan  serviceboxavtal  hänvisas  

istället till  Sundsvall –  45  kilometer  enkel resa.  

Allmänhetens  möjligheter att ta ut  kontanter i Lugnvik,  Kramfors  kommun,  

upphörde hösten  2015.  Länsstyrelsen  beviljade  därför  stöd  till  

dagligvarubutiken på  orten för  att  tillhandahålla kontantservice genom en  

recycling  automat. Un der tiden  lösningen  varit  i bruk  ser  butiken  att  

nyttjandet  generellt är högre på  sommarmånaderna  och personalen  vittnar  

om att  turisterna bidrar till ökad  trafik  till butiken.  
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Handelsbanken informerade under  sommaren 2016 att  kontoren i  

Trehörningsjö  och  Björna s kulle  stängas.  Avståndet  till  närmaste betalservice 

var efter  nedläggningarna mellan   40  och  80  kilometer beroende  på  var  i 

området man bor.  Diskussioner fördes m ed  Örnsköldsviks  kommun och 

lokala  företagare  kring  utmaningarna  att  lösa betaltjänsterna  i området.  

Diskussionerna landade i att  krafterna bakom butiken  i Långviksmon nu  har 

en komplett  ClearOn-lösning.  

Bankernas  nedläggningar har  påverkat  landsbygden i Sollefteå  kommun.  Av-

stånden  är  stora  och  bilresorna många och  långa.  Efter  dialog  med handlare  i 

Långsele och Junsele,  och en  analys  av  orternas  förutsättningar,  har  

ClearOn-lösningar beviljats till   båda butikerna.  Notabelt i sammanhanget är  

att bankerna  i  Sollefteå,  centralort  i kommunen, idag hä nvisar sina  kunder  

till butiken i  Långsele  för bankärenden som  handlar om  annat än  direkt  

rådgivning.  

Ombudet  i Liden,  Sundsvalls  kommun,  har sedan 20 19  en  

kontantuttagsautomat i  sin  butik.  

Länsstyrelsen  har  ett samlat  grepp  om servicefrågorna och betraktar  

betalservice  som en  komponent i  det samlade serviceutbudet på  landsbygden.  

Det  regionala  serviceprogrammet, s om  har kopplingar till 

landsbygdsprogrammet,  ligger  till grund för  beslut  inom  serviceområdet.  

Arbetet  med servicefrågor,  inklusive  betaltjänsterna,  sker  i samverkan  med  

berörda  kommuner  och  Region Västernorrland.  

Under  2021  kommer arbetet  med betaltjänstenkäten  enligt  framtagen  modell  

i fyrlänssamarbetet  att  fortsätta.  Enkäten syftar till att lyfta  

kontanthanteringsproblematiken och ge  en  samlad bild av  utmaningar och 

lösningar.  Länsstyrelsens  arbete  enligt  uppdrag f ortskrider  och  tonvikten 

kommer  framgent  att ligga på att lyfta betaltjänstfrågorna ytterligare inom 

norrlänssamarbetet, be vaka marknaden  samt  att stötta befintliga ombud.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling i länet 
Merparten  av  de  kvarvarande bankkontoren i länet saknar kontantservice.  

Länsstyrelsen  gör  bedömningen att nedskärningarna inom   området 

fortsätter.  Värdetransportörerna har aviserat  en översyn  av  sin marknad och  

prisbild  i glesbefolkade  områden och problematiken med  stora  avstånd  är 

fortsatt  i  fokus.  Länsstyrelsen  ser ett  tydligt behov  av  ekonomiskt  stöd  för att  

upprätthålla  servicen på landsbygden.  En processledare  är  idag  anställd och  

Länsstyrelsen  Västernorrland  ämnar  fortsätta utveckla  betaltjänsterna i  

länet och därmed bibehålla en  rimlig  servicenivå.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Henrik  Skyttberg.  
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Karta Västernorrlands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Västernorrlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Västmanland bedömer att  tillgången till  grundläggande 

betaltjänster  i länet  inte uppfyller  samhällets b ehov  fullt ut. P ersoner  som 

fortfarande har  svårt  att få  tillgång till   samt  utnyttja digi tala grundläggande 

betaltjänster  är  äldre,  nyanlända,  asylsökande samt  personer med  

funktionsvariationer som, pr ecis  som  föregående år,  är  eftersatt gällande 

stödinsatser.  Sammantaget bedöms  tillgången av  digitala  tjänster  

tillfredställande medan  stödet till  potentiellt digitalt  svaga grupper  vara 

eftersatt.   

En utmaning  uppstår när allt  fler  butiker  inte  tar emot  kontanter samt den  

isolering  från stöd som  kan u ppstå vid rådande  covid-19  smitta  för grupperna  

äldre,  nyanlända,  asylsökande  samt  personer med  funktionsvariationer.  

Jämfört med  föregående år  har inga större förändringar gällande  tillgången 

till betaltjänster  skett,  däremot har covid-19  pandemin  orsakat en  större 

brist  för utsatta grupper gällande  stöd  för att  använda tjänsterna.    

Årets bevakningsarbete 
Årets bevakningsarbete har genomförts i huvudsak genom 

enkätundersökningar riktade till organisationer som i det dagliga arbetet 

kommer i kontakt med de målgrupper som förväntas ha de största hindren 

för att använda sig av betaltjänster (äldre, nyanlända samt personer med 

funktionsvariationer). Telefonintervjuer samt analyser har genomförts med 

nyckelorganisationer för att bekräfta/dementera inkomna fakta samt för att 

få en fördjupad bild. En analys av Pipos har även genomförts för att jämföra 

de faktiska förändringarna geografiskt. Verktygen är valda utifrån den 

verklighet vi idag lever med gällande covid-19. 

Betaltjänstsituationen i länet 
Många mindre kommuner rapporterar in att gruppen äldre har stort behov 

av hjälp för att hantera in/uttagsautomater rent tekniskt, vilket ställer krav 

på hemtjänstpersonal samt anhöriga att hjälpa till. Hemtjänstpersonalen 

upplever att situationer kan uppstå (med misstänksamhet samt 

förtroendebrister) vilket gör att personal på boenden försöker undvika dessa 

tillfällen. 
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Frivilligorganisationer  som  under pandemin hjälpt till  med matleveranser  till  

riskgrupper  samt  +70 rapporterar  om problem när det gäller frikort för  

medicin som  har  börjat  gå ut och då man inte har kontanter hemma för  att  

kunna be tala vid hjälp av  uthämtning  av  medicin  uppstår problem.  Det har  

skapat oro  i gruppen  om hur  man  ska  kunna  få sin  medicin  framöver.  En 

kommun rapporterar  att de  löst  problemen  med  att  hantera kontanter  vid 

inhandling av   varor till  riskgrupper genom  att  affärer fakturerar kommunen  

som  i sin  tur  fakturerar  mottagaren  av  varorna.  

Habiliteringscenter i  Västerås  tar  upp  svårigheter  för  personer  med 

funktionsvariationer med att förstå  pengars  värde vid digital  hantering av   

räkningar  samt  att  det är färre  bankkontor  som idag g er  stöd  till  målgruppen 

vid hantering  av  räkningar samt  digitala  tjänster.  Även om  organisationen  

erbjuder  viss  hjälp med  teorin  bakom digitala  tjänster  så  får godemän  samt 

kommunala instanser ta stort  ansvar  för att  ge  stöd rent  praktiskt.   

Flera aktörer rapporterar också in  att  placering av   automater  rent 

geografiskt  är  viktigt ur  säkerhetssynpunkt.  Det finns  brister  i  belysning  

både i  vägen till automaterna samt i  anslutning till   dem, v ilket ger en  

otrygghet framförallt för äldre samt personer  med  funktionsvariationer.  

Integrationsenheter på  kommuner,  Migrationsverk  samt 

frivilligorganisationer  rapporterar  om att asylsökande  samt  nyanlända  har 

stora  problem med  att  hantera digitala  tjänster.  De  anger  att  språket  är ett 

problem då nyanlända  ännu  inte  hunnit  gå klart  SFI  samt  att  universal 

språket  i  digitala  världen är engelska vilket försvårar  ytterligare.  

Integrationsenheter anger även att  bristen på  erfarenheter  från digitala 

tjänster från sina  hemländer  är ett  problem  för  vissa grupper.  Ansvariga för  

Samhällsorientering  (SO)  samt  stödundervisning  för  nyanlända  menar att 

även om  de  har  ett  avsnitt  i  undervisningen  om  hur man  betalar räkningar 

samt  en  del  om  privatekonomi så behövs  det  även att  det  finns  personer i  de  

nyanländas  vardag  som  kan  hjälpa  till  första gångerna de  använder  digitala 

tjänster.  De  menar  även att  covid-19 smittan  samt efterföljande brist på SO  

undervisning  varit  ett bekymmer  för nyanlända  som ännu  inte  hunnit  gå 

kursen.   

”Helt p lötsligt hör   de  av  sig  och  vill  betala  två  räkningar,  de inser inte själva 

att  det  är en  räkning  och en påminnelse.  Samt  att  räkningen är dagar  från  att  

gå till  kronofogden.  Det hände inte före Coronauppehållet”  

Citat  från en enhetschef  på  en  integrationsenhet i  länet.  

Flera organisationer  rapporterar  om  att covid-19  smittan  har  inneburit 

svårigheter med  att  komma  åt digitala  tjänster då  kommunala datorer i stor 

utsträckning v arit  otillgängliga  (i bibliotek,  i  kommunhus  och så vidare)  

Asylsökande  i Migrationsverkets  boende placeras ofta  i klusterboenden  i 

lägenheter  utanför centralorter vilket  ger  ett geografiskt  utanförskap.  När 
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det  vidare  i denna g rupp finns  svårigheter  med  språket samt  bristande  

digitala erfarenheter från hemlan det  så  blir  det sammantaget  en svår 

situation.  I  Västmanland bor  idag  asylsökande  i  lägenheter som  hyrs  av  

Migrationsverket  istället för större  anläggningar med korridorsboende.  Detta 

gör  att  tillgången till gemensamma  datorer  samt  personal  som kan  hjälpa till 

vid eventuella frågor  minskat för  målgruppen   

Ett  problem som  både  nyblivna ny anlända samt asylsökande  har  är 

svårigheterna med  att  få ett  BankID  eller  en e-legitimation  då sista fyra 

siffrorna  saknas  i  personnumret. Stora  delar av s amhället  är  uppbyggt på  att  

man kan  ta del av  bank  eller  betaltjänster.  För att kunna  ta del av  dessa 

tjänster måste asylsökande/nyanlända  kunna  identifiera  sig  digitalt. 

Eftersom  systemets  säkerhet bygger  på  personnumret  blir  detta  ett  stort  

bekymmer  för dessa grupper.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
I  enkätsvaren  är  det  flera organisationer som pekar  på  att  deras  målgrupper  

har rapporterat in  att  fler affärer har slutat med kontanthantering,  samt  att  

det  är en  brist  på  aktörer där man kan  få hjälp  med att hantera  den  digitala 

motsvarigheten.  

Sedan föregående  år har inga förändringar  skett  gällande betaltjänster.  En  

övervägande majoritet har mindre  än  en mil till närmaste kontantuttag.  

Samt  en procent av  länets inn evånare  har  mer  än två   mil till  närmaste  

kontantuttag.  Bristen  på kontantuttag är   koncentrerad till mindre tätorter  

som  Möklinta samt Västerfärnebo i Sala kommun,  samt  Virsbo i 

Surahammars  kommun  (se bifogad  bild).  Av de ssa  kommuner är det  endast  

Virsbo  som har en  befolkningsmängd över 1000  personer.  

Precis  som  föregående  år saknar  en  kommun  i  länet bank.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Efter  samtal  med regionala Bredbandskoordinatorn på Region  Västmanland 

konstateras  att  länet  inte når  det nationella  bredbandsmålet för  2020,  

framförallt är det  på landsbygden  som de flesta utan uppkoppling  finns. D et 

största  hinder bredbandskoordinatorn framhåller är  vikande  efterfrågan,  ofta  

eftersom kostnaderna för att ansluta  sig  till  ett  nät är högre ju  längre  ut från 

tätort  hushållen  befinner sig.   

En statistisk  översyn  visar att  mobilnätstäckningen är god, men  det finns  

fortfarande mindre delar av  landsbygden  som  har mobilskugga.   

En begränsning  som trätt  i  kraft i  samband  med covid- 19  är svårigheter med  

hemförsäljning  av  bredbandstjänster samt  installation av  den  samma,  detta  

trots  att  intresset för  dessa  tjänster  har  ökat i  samband med  att hemarbete 

blivit vanligare.  
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 Region Västmanland samt Västmanlands  länsbildningsförbund  har  under 

2019  samt  2020  genomfört  ett  flertal  kurser i  digital kompetens  riktade  mot 

gruppen 60  plus.  Dessa  pausades  i april  på  grund av  pandemin,  men  är nu  

igång ig en under hösten. Länsstyrelsen  Västmanland har  även överfört 

medel  från ett  pågående PTS projekt  till  Västmanlands  länsbildningsförbund  

för att  dels  kunna  fortsätta med  kurserna samt för att  bredda kurserna till  

gruppen nyanlända samt  personer  med funktionsnedsättning.  

Under  våren och hösten  har även  bibliotek  runt  om  i länet  haft  stöd  samt  

kurser  i  digitala  tjänster för äldre  samt  nyanlända. Även  dessa  verksamheter  

pausades  över  sommaren på grund av  covid-19.  

All verksamhet  för aktörer  som traditionellt genomförs  i klassrum  eller i ”en  
till en  situationer”  pausades  under  våren  på  grund av  covid-19  och  har  ej 

återupptagits  förrän  under  hösten.  Det har inneburit  svårigheter  då de  

grupper  som  har störst behov av   digitalt  stöd  även är riskgrupper  i 

pandemin.  Flertalet  studieförbund  rapporterar  att de har utvecklat digitala 

studieformer  samt  söker nya vägar  för  att nå  målgrupperna  i  digitalt 

utanförskap.   

  

 

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  har  under året fortsatt arbetet med att stödja Västmanlands  

Länsbildningsförbund (VLBF)  med  att höja  kompetensen  för grupper i  

digitalt  utanförskap. F ramförallt  är det  äldre,  personer med  

funktionsvariationer,  asylsökande  samt  nyanlända som  hamnat  i  en digital 

skugga.  Arbetet är en  fortsättning  på det  arbete  som VLBF  samt  Regionen  

initierade 2019  (Digi  60  plus)  och  som löpte  till början av 20 20.  Även  om 

insatsen under  2019  var uppskattad av  målgrupperna  samt  vid en 

utvärdering  konstaterat effektiv  när det  kommer till höjandet  av  deltagarnas  

kunskapsbas.  Det konstaterades  även  att behov  fanns  för  utökat  arbete.  

Länsstyrelsen  har  tillsammans  med  VLBF utar betat kravspecifikationer för 

27  kurser som  studieförbunden skall hålla  för dessa  grupper  under  hösten 

samt  vintern 2020.    

På grund av  rådande läge med  pandemin har  arbetet  med studiecirklar,  

information  samt  möten avstannat. D etta  samt den  försiktighet som är 

nödvändig i  möten med  dessa grupper  där många klassificeras  som  varande i  

riskgruppen för  covid-19 innebar  ett avbräck  för arbetet.  Det  är  inte  förrän  

tidiga hösten  som  arbetet återupptagits.   

Internt på Länsstyrelsen har covid-19  inneburit nya krisstabsuppgifter och  

uppdraget med  betaltjänster  har  fått  stå  åt  sidan f ram till  hösten.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsens  bedömning  är att  tillgången till  grundläggande  betaltjänster  

kommer  att  förbättras.  Utbyggnaden av  mobilnät samt  bredband  fortsätter  

och även om  kostnaderna f ör  hushåll som befinner sig i   digital  skugga idag ä r 

höga för  att ansluta  till  digitala tjänster kommer det i  förlängningen 
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innebära att  fler  möjligheter kommer att  skapas då  alternativen  till 

uppkoppling  ökar.   

Vilka konsekvenserna  handelsbankens  nedläggning av   ett antal kontor  i 

landet  kommer att  innebära återstår att  utvärdera 2021.   

Även om  det  under senaste  åren  varit  en satsning  för  att nå  digitalt utsatta  

grupper  med information samt  stöd så  kommer det  fortsatt  finnas  ett  behov  

av  satsningar  mot grupperna  eftersom  tekniken förändras  och nya  lösningar 

för betaltjänster uppfinns.   

Flera organisationer  som arbetar  med digitalt  utsatta grupper  har  även 

förslag  på  förbättringar  för  dessa.  Exempelvis  föreslår SPF  Köpingshus  att:   

”varför  inte införa  servicekontor  som betjänar  flera banker” samt 

”kontantkort  som  man  laddar  själv  som ett  alternativ  till kontanter”.   

Det  finns  redan  lösningar på  marknaden för  vissa  av  dessa förslag,  men 

kunskapen  om dessa behöver spridas.  I  länet  har det genomförts  många 

kurser  för  att bygga upp en  grundläggande  nivå hos  målgrupper,  kanske är 

det  nästa  steg att  höja  kunskapsbasen på  organisationsnivå.    

Vid arbetet  med betaltjänster  under året  har också insikten  om  att  internt på 

länsstyrelsen bygga ett  större samarbete  då  betaltjänster är ett  ämne  som 

berör många andra  områden vi arbetar med.  

 

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Petteri  Hällström  
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  Karta Västmanlands län.  

    

       

      

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Orter med längst avstånd till kontantuttag i länet är Möklinta 

och Västerfärnebo i Sala kommun samt Virsbo i Surahammars kommun. 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Västmanlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  i  Västra Götalands län ,  nedan kallat Länsstyrelsen,  bedömer  

att tillgången till grundläggande betaltjänster fortfarande  inte  är  

tillfredsställande  i länet. Som   storstadslän  är  tillgången bra för  de  allra 

flesta,  med mindre än  25 kilometer68  till  närmaste serviceställe.  

Infrastrukturen  för grundläggande betaltjänster fortsätter  att  försämras.  

Möjligheten  till  personlig s ervice för  betalningsförmedling  och  

kontanthantering  minskar,  liksom  antalet platser  för kontantuttag.  Detta år 

har Handelsbanken och  lokala Sparbanker  slutat med kontanthantering.  

Sedan tidigare saknas  bankkontor  i tre  kommuner i  norra  Skaraborg.  I  detta 

område  saknas  återigen  möjlighet att betala räkningar hos  bank  eller ombud.   

Kontantanvändningen minskar,  bland annat som en  effekt  av  pandemin. 

Flera företag  har  slutat  använda kontanter,  medan andra ser  det som  en 

självklar  kundservice.  För digitala tjänster kan en viss  förbättring  noteras.  I  

och med  pandemin  har fler  testat  digitala tjänster  och då också betaltjänster.  

Men den digitala  klyftan är stor.  Det  finns  mycket  kvar  att utveckla inom 

tillgänglighet innan  alla kan  vara digitalt delaktiga.  

I  länet finns  nu  två o mbud som  får  stöd  för  att  tillhandahålla  grundläggande 

betaltjänster.  Länsstyrelsen ser  att de förändringar som varit under  året och  

som  betaltjänstaktörerna av iserar kan  motivera stöd till  nya ombud  i länet.   

Årets bevakningsarbete 
Länsstyrelsen  har  genomfört djupintervjuer,  medverkat på mässor,  gjort  

intervjuer  med ombud,  värdetransportbolag  och andra  betaltjänstaktörer,  

gjort omvärldsbevakning och  analyserat statistik.  Vi har skickat ut två  

enkäter.  En enkät  till  alla kommuner  och  en annan enkä t till privatpersoner,  

företagare och föreningar.  

Bevakningen är  genomförd  både kvantitativt  och kvalitativt  med fokus  på de  

prioriterade målgrupperna äldre personer  och  personer  med 

68  99,97 procent i Västra Götaland har mindre än 25 km till närmaste  ställe för 

kontantuttag.  
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funktionsnedsättning. Underlaget är bearbetat till en helhet för bedömning 

av tillgång och behov. 

Betaltjänstsituationen i länet 
Tillgången är tillfredsställande för  de  flesta,  men med storstad, lan dsbygd 

och skärgård  i länet är förutsättningarna  mycket olika.  Användningen  av  

kontanter i samhället  minskar  och  det blir färre platser i länet där det går att  

utföra  betaltjänster.   

Länsstyrelsen  bedömer att situationen  för  äldre  personer inte är 

tillfredsställande.  I  denna g rupp  är  det cirka 13 procent  som inte  använder  

internet  dagligen69.  Detta  visar  att många står  utanför den  digitala  världen.   

I  Länsstyrelsens  intervjuer lyfter  äldre personer att de vill  kunna  använda 

kontanter och att  kontanthanteringen  har  förändrats  mycket under  en  

femårsperiod.  De  upplever att  det blir svårare att betala med,  göra uttag  och  

insättningar av  kontanter.  Det blir också  allt  mer ifrågasatt,  vilket  upplevs  

påverka  integriteten.   

Många äldre står utanför digitaliseringen  för att  de saknar kunskap eller 

teknik  för  att till exempel betala  räkningar  via internetbank.  Skillnaden 

mellan  att  vara digital  eller inte  blir  påtaglig.  Denna målgrupp påverkas  av  

den tydliga minskningen av pe rsonlig  service  när banker  slutar med  

kontanter,  stänger  sina  kontor eller  andra  aktörer  stänger  kassatjänster.  

Detta skapar  oro  och  personer blir beroende  av  hjälp från anhöriga,  samtidigt  

som  det minskar  den  personliga  integriteten.  Något som  också  skapar oro är  

att det  är svårt  att ha  överblick på   sin ekonomi  för  de som  inte  är  digitala.   

På grund av  covid-19  rör sig nu   målgruppen äldre mindre  ute  i  samhället.  

Detta leder  till  att behovet  av  digital delaktighet blir större.  Fler  har  då tagit  

hjälp av  digital  teknik  för att prata  med familj och vänner.  Detta har också 

gett  positiva e ffekter kopplat  till  betaltjänster.  Allt fler  laddar ner och 

använder  digitala  betaltjänster som  Swish.  På så  vis  har  

betalningsmöjligheterna ökat för  dem som  kan  ta till sig t ekniken.   

För personer med  funktionsnedsättning  bedöms  läget  vara  något förbättrat,  

men fortfarande inte tillfredsställande.  Infrastrukturen  för betaltjänster är  

försämrad, s ärskilt  med  personlig  service.  Men de digitala möjligheterna är 

bättre.  Den  digital  klyftan är  stor70,  många  har svårighet att använda  e-

legitimation,  vilket  är en förutsättning  för  många betaltjänster.  Enligt 

Begripsams rap port upplevs  till  exempel  Mobilt BankID  som  svårt  att  

använda.  De  anger att  en tredjedel  av  personerna me d funktionsnedsättning  

inte verkar  ha nå got sätt  att  identifiera sig d igitalt.   

69  Enligt rapport från Internetstiftelsen  Digitalt utanförskap 2020 Q1: Kapitel 1  
70  Enligt rapport från Begripsam, Svenskarna  med funktionsnedsättning och Internet 

SMFOI 200616  
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Länsstyrelsen  bedömer att situationen  är tillfredsställande för  företagare och  

föreningar.  Många företagare tar  bara  betalt via digitala  lösningar  idag.  Även 

covid-19  påverkar  läget,  då många företag i   handeln slutat ta  emot  kontanter  

på grund  av  befarad smittorisk.  Nu återstår att  se  om  pandemin  blir en  

förtäckt anledning  att  sluta med  kontanter.  Föreningar och  flera  företag s om 

säljer  via marknader  och Reko-ring  ser däremot kontanter som en  självklar 

betalmetod.  Både för  att det finns  kunder  som  föredrar att  betala  kontant och  

för robustheten,  att  inte  vara beroende av  ström och  uppkoppling.  Swish 

används  allt mer,  men  kostnaden  per transaktion upplevs  fortfarande  som  

hög  av  många,  framförallt föreningar.  Corona-krisen  har  också  väsentligt 

minskat  föreningarnas  aktiviteter  och  kontanthantering.   

Det  är  framförallt  tre geografiska  områden  som är  utsatta  när  det gäller 

grundläggande betaltjänster.  Ett  område i norra Skaraborg,  där tre  

kommuner  saknar  bankkontor och betalningsförmedlingen fortfarande är 

bristfällig  efter stängningen av mång a  betaltjänstombud för  Kassagirot.  

Andra områden är  de  inre delarna  av  norra Bohuslän och norra  Dalsland, där   

avstånden  till  betaltjänster  i  centralorten blir långa.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Antalet ställen för  kontantuttag  i  länet har  minskat med  knappt  fem  procent 

enligt statistik  från  Pipos  Serviceanalys.  Även möjligheten  till  personlig  

service  kring  kontanter  minskar  när  antalet bankkassor som hanterar  

kontanter i länet minskar med 21  procent under året. D et är främst  

Handelsbanken som  har slutat  ta  emot kontanter på  hälften  av  de  kontor 

som  tidigare har gjort detta.  Men även  lokala Sparbanker slutar hantera 

kontanter och dagskassor på  kontoren eller  stänger kontor.   

För dagskasseinsättning  har antalet  serviceställen minskat  med ungefär 4 

procent. F ramförallt minskar servicen  hos  lokala Sparbanker och ombud för 

ClearOn.  För  dagskasseinsättning  har  avståndet till närmaste  serviceställe 

ökat  något.   

Antalet insättningsautomater  har  ökat något och antalet serviceboxar är 

relativt  oförändrat. P å grund av  minskad  kontantanvändning  och  att banker  

slutar  hantera kontanter är  det naturligt  att  antalet  insättningsautomater 

ökar.  Länsstyrelsen får signaler  att  insättningsautomaterna används a v  

många och  att  det är kännbart  när de stänger.  I  Länsstyrelsens  enkät  till 

privatpersoner framkommer  det att  befolkningen inte  är nöjda med  att  

automaten  på  Öckerö  har stängt under  året.   

Gullspång,  Töreboda och Karlsborg saknar bankkontor.  Dessa  tre kommuner 

saknar också betalningsförmedling.  I  Lilla  Edets k ommun  finns  ingen 

dagskasseinsättning,  men avståndet  till  service  är inte  så  långt.  

Kontantinfrastrukturen  påverkas  också i  de  inre delarna av  norra  Bohuslän 

och i  norra  Dalsland. T vå ombud,  som tidigare  har fått  stöd här,  får inte 

stödet förlängt, och   slutar därmed erbjuda betaltjänster.  Naturligtvis  

påverkar detta  invånarna,  då  det blir längre avstånd  till betaltjänster.    
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Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Länet har  ett väl  utbyggt fibernät.  Fortsatt  arbete med  utbyggnad pågår 

kontinuerligt.  79  procent av  befolkningen har tillgång till   fiber,  något  fler i  

tätort,  men  endast  66  procent  på  landsbygden71.  Detta påverkar vilka 

betalningsmetoder  företag  och föreningar väljer.  

Mobiltäckningen  i länet  är mycket  god, m en i  områden  kan d en lokalt vara 

dålig,  till  exempel i skogsbygd och  glest befolkade områden.  Dessa områden 

är ofta betydelsefulla för friluftsliv  och  turism,  varför  en dålig u ppkoppling  

kan  påverka  möjligheterna till utveckling  negativt.   

Arbetet  kring  digital delaktighet görs  på många olika ställen  av  olika  

utförare i  länet. B iblioteken  erbjuder ofta  möjlighet till  utbildning.  Även 

pensionärsorganisationer och  studieförbund har kurser kopplade till digitala 

betaltjänster.  Men mycket  av  denna verksamhet har  legat  nere  under våren 

på grund  av  pandemin.   

Banker erbjuder sina  kunder  utbildning  i att  använda internetbank.  Vi har  

fått  till  oss  att  när  utbildning  erbjuds i  samarbete med  olika banker är  det  

svårt  att  hitta  realistiska övningsexempel, då   ingen vill visa sitt  eget  konto.  

Det  är  också  olika utseende och tillvägagångssätt  för  olika internetbanker,  

vilket  kan  skapa osäkerhet för att  våga trycka  eller rädsla för  att  trycka fel.  

Får du  tips  från  en  annan intern etbank  upplever många också osäkerhet att 

göra samma  sak  i sin  egen bank.   

Under  hösten planerade vi också för  en  konferens,  Vår  digitala  invånare,  med  

fokus  på digital  folkbildning och  samverkan  inom kommuner  tillsammans  

med  Förvaltningen  för kulturutveckling  vid  Västra  Götalandsregionen  

(VGR).  Denna  blir  nu  flyttad till  2021  och genomförs  delvis  digitalt.   

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  har  under året arbetat  med att  sprida  information för  det 

fortsatta arbetet  i  våra nätverk.  Vi  har  planerat flera aktiviteter i  samverkan  

med  andra  aktörer tidigt under året,  till exempel dialogmöten,  medverkan  på  

seniormässor,  föreläsningar om  betaltjänster  och medverkan  på 

kampanjveckorna för  digital delaktighet. T yvärr ställdes  dessa  aktiviteter  in  

på grund  av  covid-19.  Eftersom  aktiviteterna  i  första  hand  är  riktade till våra 

målgrupper äldre  och  personer med  funktionsnedsättning,  som också  är 

riskgrupper för  covid-19,  har  det inte funnits  möjligheter  att  genomföra dessa  

senare.   

Under  hösten 2019  beslutade Länsstyrelsen om  ett  nytt  ombud för  

betaltjänster  via Kassagirot  i  Hällevadsholm.  Detta ombud  blev  uppsagt  av  

ClearOn,  men tillhandahåller betaltjänster till ett  stort  upptagningsområde  i  

Munkedals  kommun.  Under våren har  Länsstyrelsen  gjort  en  uppföljning  av  

71  Enligt  www.bredbandskartan.se  från  PTS med uppgifter från den  1 oktober 2019.  
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de betaltjänstombud där avtalen  går ut 2020.  Vi har  undersökt  intresset för 

att använda  dagskasseinsättning  i Töreboda  kommun.  Slutsatsen  är  att det 

finns  behov av   ett  ombud i  Töreboda.  Däremot avslutas  stödet till  de  två 

ombuden  i Nössemark  och Hedekas,  där  användningen har  varit  låg.  

Länsstyrelsen  undersöker även möjligheten att  etablera  nya ombud  när  

behov  finns.   

Länsstyrelsen  har  genomfört utbildning  för nyanlända i  samverkan  med flera  

kommuner  i länet.  Utbildningen hålls  på arabiska  eller lätt  svenska.  

Utbildningsmaterial  från Länsstyrelsen Örebro  län o ch från  portalen  

”Information  Sverige”  har också spridits  till  aktörer  i länet och landet.  Vi 

medverkar  också  med  finansiering  till  det gemensamma 

informationsmaterial  på flera språk  som Länsstyrelserna i  Skåne  och  

Dalarnas  län  håller på att ta fram.   

Länsstyrelsen  har  sedan lång  tid tillbaka gott  samarbete  med VGR  om 

betaltjänster  och  servicefrågor.  Vi  har  bland  annat drivit samverkan  i  

projektet  ”Hållbara  platser”,  där  slutkonferens  genomfördes  i  oktober 2019. 

Under  hösten planerade vi också för  en  konferens tillsammans  med 

Förvaltningen för  kulturutveckling  vid  VGR  med fokus  på digital  folkbildning  

och samverkan  inom  kommuner.  På grund  av  pandemin  är  denna  flyttad till 

2021.  

Regelbundet samarbete  finns  med  Länsstyrelserna i  Skåne och Örebro län,  

till exempel  med  Skype-möten.  I  september genomförde  vi studiebesök  på 

gränsen mellan  Västra Götaland och Örebro län för  att diskutera vad  som  

händer när det  inte  längre finns  bankkontor i  ett  större  område  och  brister  i  

dagskasseinsättning,  betalningsförmedling,  bredbandsutbyggnad och  

mobiltäckning.  Vi  har tidigare planerat mässor  på gränsen till Örebro  län,  

men dessa har vi  fått skjuta på  framtiden på grund av  pandemin.   

Länsstyrelsen  har  under året haft  representanter i  tre  nationella  

arbetsgrupper för  betaltjänster  samt  i stödgruppen till den nationella  

samordningen i Dalarna.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
En fortsatt  utmaning  är  infrastrukturen  för kontanthanteringen.  

Användningen av k ontanter har minskat  otroligt snabbt under året  som en  

följd  av  pandemin  och  vi tror att  detta kommer  att fortsätta.  Den nya 

lagstiftningen bromsar  upp något, men   frågan  är om det är tillräckligt? 

Därför är det  angeläget  att följa  tillgången och behovet av  kontantuttag och  

dagskasseinsättning  de  närmaste åren.   

Arbetet  med digital  delaktighet  är  en stor samhällsfråga, där  grundläggande 

betaltjänster  är  en del.  Det  är  en utmaning  att  få fler  att  använda  digitala  

lösningar.  Även om  allt  fler  blir  digitalt delaktiga, delvis  som en  följd av  

pandemin.  Länsstyrelsen kan  bidra med  att  sprida information,  samtidigt 
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som  det är  önskvärt med tydligare ansvar  för den digitala kunskapen både på  

lokal,  regional och nationell nivå.   

Rapporten  är  sammanställd  av  Ida Claesson och Agneta Olsson.  

Bevakningsarbetet  är  också genomfört  av  Frida Bengtsdotter och Erika 

Kvarnlöf.  

 

 

Diagram Västra Götalands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Västra Götalands län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Örebro län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
I  Örebro län ha r  tillgången  till  grundläggande  betaltjänster  fortsatt  att 

minska under  2020.  Det är  främst möjligheterna att   göra  kontantuttag och  

deponera dagskassa som blivit färre.  Degerfors  kommun  saknar  både  

dagskassehantering  och  betalningsförmedling.  Kontanthanteringen  bedöms  

ha påv erkats  av  pandemin och det  blir  mindre  antal  platser  där kontanter 

kan an vändas.  Allt  från  butiker  och  restauranger till marknader och 

parkeringsautomater.   

Efter  utbrottet av  covid-19  märks  det  digitala utanförskapet  allt  tydligare.  

Bland annat  har  tillgång till   Swish  och  BankID  blivit  viktiga medel  för att 

hålla den  sociala  distansen.  De insatser  som  Länsstyrelsen planerat  för  att  

öka kunskapen om  digitala  betalningar har  ställts in  från  och  med mars  och 

har sedan i viss  mån  ställts  om  till andra insatser  i form av  exempelvis  

nyhetsbrev  och  digitala  utbildningar.   

I  sin helhet  är  vår bedömning  att tillgången till  grundläggande  betaltjänster  

för allmänheten är tillfredsställande, då   majoriteten  använder  och  klarar av  

att hantera  olika digitala lösningar för  de  betaltjänster  som  finns.  I  och  med  

den pågående pandemin finns  en  betydande  utmaning och   vi ser  ett fortsatt  

stort behov av   insatser  för att  öka kunskapen  av digi tala  betaltjänster.  

Årets bevakningsarbete 
Under året har vi medverkat på ett par mässor och under hösten deltog vi på 

biblioteksträffar under e-medborgarveckan. Genom dialog, enkäter och 

intervjuer med privatpersoner, pensionärsorganisationer, föreningar, företag, 

handikapporganisationer, folkhögskola och studieförbund, 

värdetransportföretag, banker, kommuner, överförmyndarkansliet, bibliotek 

och Region Örebro län, har vi fått kunskap om deras utgångslägen och 

situationer. Kartverktyget Pipos har använts för statistiska fakta och 

information om läget i länet. 
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  Betaltjänstsituationen i länet 
Tillgången till  betaltjänster  i  länet  varierar och  beror  bland annat  på  

kunskapsnivå,  ekonomiska  förutsättningar,  funktionsnedsättning  och  

tekniska lösningar.  Grupper  där  tillgången till betaltjänster  är  mest  

bristfällig  är äldre,  personer med  funktionsnedsättning  och nyanlända.  Även 

socioekonomiskt svaga individer  upplever  svårigheter.  Här är 

kontantanvändningen ofta högre och behovet av per sonlig  service större 

jämfört  med  andra  grupper.   

Vi ser  en  risk  för en större kunskapsklyfta  och ett  utanförskap  för personer 

som  redan innan  pandemin hade svårt  att  utföra grundläggande  

betaltjänster.  Det  som  är positivt är  att det  bedöms v ara fler  personer  som 

klarar  av  att  använda  digitala betalningslösningar jämfört  med tidigare.  

Säkerhetsfrågor  är  en  av de  vanligaste  frågorna på utbildningar och viktigt  

att inkludera i informationen.  Genom  de  samtal vi haft med  olika  

organisationer  som hjälper  människor i  utsatta  situationer,  finns  det  ett  

behov av   att satsa på informationsinsatser hos  dem.  De individer som söker  

sig ti ll organisationerna  har många gånger  en misstro till offentlig  

verksamhet  och  skulle inte söka  hjälp  någon annanstans.   

Anhöriga tar   ett stort  ansvar och vi  bedömer  att fler personer  skulle ha  

problem att utföra sina  betalningar om  man  inte får  hjälp  av  närstående.  

”Min  dotter  får hjälpa  mig  när  hon kommer  hem”  är ett  exempel på uttryck  

som  vi får höra  när vi  pratar  med personer  om  betaltjänster.  Det  är  också  

tydligt  att  förändringar  som  till  exempel  uppdateringar av  funktioner,  kan  

skapa problem hos  personer som  i  vanliga fall klarar sig  själva.  Med allt fler 

bankkontor  som  endast  tar emot  kunder  på  förbokade  tider  söker många 

hjälp på  andra ställen.  Enkla alternativ  till att  hjälpa till  på  ett  säkert  och  

korrekt sätt  är  efterfrågat.  Även  biblioteken i  länet får många 

bankrelaterade frågor  där personalen försöker  hjälpa till,  men  det är 

problematiskt då det handlar om  säkerhetsrelaterade  uppgifter.  Det  

efterfrågas  tydligare  gränser  om  bland  annat  ansvarsfrågan o ch att  

bankärenden ska  banken hjälpa till  med.    

Hos  personer med  funktionsnedsättning v arierar kunskapen  och  behoven av  

olika  typer av  betaltjänster  beroende  av  vilken typ av  nedsättning  man  har.  

Inom  de  olika  grupperna finns  det  också  stora  variationer.  Synskadade som 

känner  sig  trygga med  den digitala  tekniken föredrar  ofta  den  och  tycker att 

den fungerar  bättre än  kontanter.  Under  ett  utbildningstillfälle uttryckte  en 

deltagare  sig  så  här  om  digitala lösningar ”Efter  att  jag  lärt mig  att  använda 

en smart  mobiltelefon har  jag fått  tillbaka en förmåga,  något  som annars  bara  

har försvunnit  i  och  med att  synen försämrats”.  När  det gäller människor med  

kognitiv  funktionsnedsättning  saknas  säkra  och anpassade alternativ  till 

kontanter.  Det  medför att de blir utestängda från plat ser  som  inte  accepterar  

kontanter och möjligheten att  handla  på  internet eftersom de ofta  saknar 

tillgång  till  betalkort.   
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Covid-19  har påverkat utsatta grupper  på  olika sätt.  De som  tidigare  närmat  

sig digi tala lösningar  som Swish och Mobilt  BankID  har i och med  pandemin  

tagit steget  och  lärt sig  de olika  lösningarna.  Vi  ser också att  de  som inte har  

haft möjlighet  att lära sig,  nu  befinner sig i   ett ännu  större  utanförskap och  

beroendeställning  till exempelvis  anhöriga.  Pensionärsorganisationer och 

bildningsförbund  har  rapporterat  om svårigheter att nå  ut  till  de  människor 

som  mest  behöver  kunskap  och  utbildning.  Med webbaserade  utbildningar 

och information  når  man främst de som redan har viss  kunskap. F öreningar 

rapporterar också om  inställda aktiviteter  som  påverkar deras  verksamhet  

negativt med  minskade intäkter.  Parkering  är  ett  fortsatt problem och måste 

på många  platser betalas genom en  mobilapp.  Det  är  också  ett flertal butiker 

som  undviker  kontanter och  några som helt slutat acceptera  kontanter  på 

grund av  pandemin.  

Banker har på grund av  covid-19  anpassat  sina  öppettider och förändrat hur  

man tar emot  besökare,  för  att kunna  sköta  verksamheten  med så  liten  

smittorisk  som  möjligt.  Det  har  medfört  att  de  som  tidigare fått hjälp på 

bankkontor  kan i stället  ha  fått  hjälp  på  andra  tider  eller  digitalt.  Bankernas  

brevbaserade girotjänster är  fortsatt  väldigt  viktiga  och används av   många. 

För den  tjänsten  behöver kunderna  tillgång till   brevlådor.  Dessa  plockas  dock  

bort allt mer  på  landsbygden.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
Infrastrukturen  för kontanthantering  i  Örebro  län ha r  försämrats  under 

2020.  Antalet uttagsautomater  har  minskat  från 73 till 69,  och i två  

kommuner  finns  det  endast  en  uttagsautomat kvar.  Butikernas  service med 

möjlighet  att  ta  ut kontanter  är därför en allt viktigare  del i  

kontantinfrastrukturen.  Det  finns  dock  en osäkerhet med uttag i   

butikskassan då   den  är  beroende  av  att  det  finns  tillräckligt  med  kontanter 

för att  uttag  ska kunna  genomföras.   

Möjligheten  att  sätta  in  dagskassor är  liknande  med tidigare  år  (minskat 

med  en i  Örebro kommun).  I  fem av  länets  kommuner  finns  endast  en 

dagskassedeponering  som företagare och föreningar är beroende av  att  den 

fungerar,  när  de  ska  banka sina  kontanter.  I  Degerfors  kommun  saknas  helt 

möjlighet  till  dagskassedeponering.  Där  har  vi en dialog  med kommunen om  

möjligheterna att hitta  en lösning.  Företagare poängterar  att de vill  ha kvar  

så många betalningsalternativ  som  möjligt för  sina  kunders  skull.  Stängda 

bankkontor  påverkar  ortens  företag  negativt då  befolkningen  tvingas  utföra  

ärenden  på annan  ort och därmed också sina  inköp.  De  lokala  bankkontoren 

är en  viktig del   för en levande landsbygd med  livskraftiga  företag.  

Betalningsförmedling h ar minskat,  från 40  till 37  stycken.  I  tre  av  länets  

kommuner  saknas  betalningsförmedling  helt. D et bedöms  som extra 

problematiskt då kommunerna gränsar  till  varandra,  Degerfors,  Laxå  och 

Askersund.  Kostnaden för att tillhandahålla betalningsförmedling ha r  

diskuterats och   anses  i många fall hög.  För  de  som vill  tillhandahålla  

betalningsförmedling  finns  i  dagsläget endast ett  alternativ.  För 
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värdetransporterna  finns det i länet två v erksamma  

kontanthanteringsföretag.    

Coronapandemin har påverkat  kontantinfrastrukturen  på  olika  vis.  Butiker 

på landsbygden  har exempelvis  inte haft  så  stor skillnad i  sin 

kontanthantering.  Butiker  som erbjuder handel online  har  däremot  en  lägre 

kontanthantering  under pandemin.  Inom offentlig verksamhet  i  länet  har en  

stor  minskning av   kontanthanteringen  skett.  I  den enkätundersökning  vi 

skickat ut till mindre företag  inom främst besöksnäring  på  landsbygden, har  

de flesta svarat  att  de  har kvar kontanthanteringen, men att  andelen  

besökare  som betalar  med kontanter  minskat.  De företag  som  slutat  med 

kontanthantering  på  grund av  pandemin tror  inte att de kommer att 

acceptera  kontanter  igen.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Utbyggnadstakten  för bredband  med fiber  har  avstannat.  Fortfarande  finns  

stora  skillnader  mellan  tätort  och  landsbygd.  I  vissa  områden  saknas  fiber 

och ibland är det  bristfällig mobi ltäckning.  En kommun  där  stora  delar av  

landsbygden  saknar  en fast  bredbandsanslutning  är Ljusnarsbergs  kommun.  

Där  har ett  erbjudande  om en  trådlös  lösning  gått ut till de boende.  Intresset  

för det  trådlösa alternativet har  påverkats  av  covid-19  då utbyggnadsaktören 

meddelat  att  flera av  hushållen  ansett  att  den  ekonomiska  situationen  

påverkat möjligheten  att ansluta sig.  Tiveden  i  Laxå kommun,  är  ett område  

med  stora behov  av  en stabil uppkoppling  där den i dagsläget  är  bristfällig.  

Besöksnäringen  är  betydelsefull  för det här området  och  utan  täckning  finns  

stora  problem med  bland annat  bokningar och betalningar.  Samarbeten med 

marknadsaktörer,  kommuner och  Region Örebro län  pågår  för att bidra till  

att tillgången till infrastrukturen  ska bli bättre.  

Det  har  pågått  aktiviteter för digital  inkludering på  flera  håll  i länet men 

inte alltid  kopplat specifikt till betaltjänster.  På grund  av  covid-19  har  många  

utbildningstillfällen  ställts in e ller  skjutits på   framtiden.  Det  påverkar  både  

de organisationer  som driver verksamheten då de förlorar inkomst och 

medlemmar,  samt  de  personer i  digitalt utanförskap som  har  hamnat ännu 

mer  utanför.  Ett  sätt  erbjuda hjälp  trots pan demin finns  exempelvis  i  Örebro 

kommun där  seniorer  kan ring a för  att  få  hjälp  med  frågor om digitala  

tjänster som  Mobilt  BankID  med mera.    

I  augusti  startade Länsstyrelsen  i Örebro län e tt  EU-finansierat tvåårigt 

projekt för  digital inkludering  för  målgruppen  tredjelandsmedborgare.  För 

målgruppen finns  ett stort  behov  av  mer  kunskap om betaltjänster.   

Vi deltar även  i arbetet med  att  ta  fram en uppdaterad digitaliseringsstrategi  

för länet,  tillsammans  med  bland  annat kommuner och  Region  Örebro  län.  I  

det  arbetet har vi  stort  fokus  på digital  delaktighet.  
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Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Under  årets  första  månader arbetade vi  på  som  planerat och länets  första 

statligt finansierade  betaltjänstombud  startade i januari  i Grythyttan,  

Hällefors  kommun.  Ombudet  tillhandahåller  grundläggande betaltjänster  och 

var ett  av  de ombud  som under 2019  fått  information  om  avslutat avtal.  

Avståndet  till närmsta plats f ör räkningsbetalning till   rimliga  priser  skulle  

ha bliv it  över tre  mil om ansökan  inte beviljats.   

För att nå  de  personer som finns  i  digitalt utanförskap  driver vi  pilotprojektet 

” Kunskap  att  välja72” med målgruppen  äldre  personer.  I  projektet har vi  
även haft  utbildning  för  synskadade  och  sverigefinnar.  I  år har  vi också  tagit  

fram  ett par inspirations- och  informationsfilmer samt  testat ett  koncept  där 

information  blandas  med musikunderhållning,  för att  väcka  intresse  för 

digitala betaltjänster på ett  coronaanpassat sätt.  Den målgrupp som  

projektet  fokuserar på,  lever ofta  i betydande  digitalt  utanförskap  och  bedöms  

inte själva söka  information om hur man kan a nvända olika digitala  

betaltjänster.   

Vi har fortsatt ansvar  för den dagliga  omvärldsbevakningen nationellt och 

uppdaterar  vår kunskap genom  olika  studiebesök,  seminarier  och  

utbildningar.  Vi  medverkar  även i  den  nationella stödgruppen,  

informationsgruppen och gruppen  för digitala  hjälpmedel där vi  arbetar med 

frågor  som berör  alla  län.  

Den regionala  strategin  för  arbetet  med grundläggande betaltjänster har 

beslutats.  Strategin kommer  att ligga till  grund för vårt fortsatta arbete inom 

området och vara  en  del  av  det regionala  Serviceprogrammet.  

Vi har bland annat gjort följande insatser: 

• 15 fysiska träffar med information och utbildning inom projektet ”Kunskap 

att välja” samt filmer och nyhetsbrev. 

• Möta allmänheten på mässa och under E-medborgarveckan samt deltagit på 

stadsbibliotekets webbinarium. 

• Arrangerat 6 webbinarier där fokus varit att bidra till kunskapen om digitala 

betaltjänster. 

• Arrangerat ett webbinarium med Polisen, där fokus var att få kunskap bland 

annat om hur man skyddar sig mot bedrägerier. 

• Haft löpande dialogmöten med vår styrgrupp med representanter för lokala 

pensionärsorganisationer, SeniorNet och Hela Sverige ska leva. 

72  Kunskap att välja –  ett  tvåårigt pilotprojekt för att  nå ut med kunskap  att  välja om 

man vill använda digitala betaltjänster eller inte till de personer som inte är digitalt  

delaktiga och  själva inte söker hjälp på exempelvis ett biliotek.   
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• Träff med personer med lindrig utvecklingsstörning och diskuterat hur de 

genomför betalningar. 

• Deltagit i och genomfört dialogmöten med näringslivschefer, 

värdetransportör, representanter från civilsamhället och kommuner 

• Vi har genomfört ett antal enkätundersökningar: 

- anhöriga eller andra som hjälper till 

- mindre företag/föreningar i landsbygd 

- allmänheten 

Fler av årets planerade arrangemang ställdes in på grund av covid-19, bland 

annat alla biblioteksmässor under All Digital Week. De workshops vi 

planerat att genomföra i två av länets kommuner tillsammans med kollegor 

från krisberedskap, för att fortsätta arbetet med finansiella tjänster i kris, 

fick också ställas in Planerade aktiviteter har bytts ut till nya alternativ där 

vi försöker närma oss målgruppen som finns i digitalt utanförskap. 

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Vi bedömer  att  tillgången till  grundläggande betaltjänster  kommer  att  

fortsätta minska framöver.  Covid-19  har medfört  att  många företag un dviker  

kontanter i större  utsträckning  och uppmuntrar till kortanvändning,  vilket  

kan  skynda på  minskningen av k ontanter.  Den  nya lagen börjar  gälla i  helhet  

från 1  januari  2021  och riskerar  att få liten påverkan  i länet,  bland annat på  

grund av  att  det  inte  finns något  som  påverkar  hur näringsidkare  accepterar  

kontanter.   

De nya  digitala lösningarna beh över  inkludera  fler som  idag  av  olika  

anledningar inte  använder  digitala  betaltjänster.  När  den  personliga  servicen  

minskar,  ökar  behovet  av  anpassade  lösningar  och informations- och  

utvecklingsinsatser för  de grupper  som  idag  står utanför.  Personer med  låg  

digital mognad  behöver  också få mer  kunskap  kring  hur  man  kan  tänka och  

agera säkert  för  att förebygga bedrägerier.  

 

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Josefine Eklund  och 

Åsa Lindin.  
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Karta Örebro län 

Kartan visar genom avståndsintervall tillgängligheten till kontantuttag för 

befolkningen. Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Diagram Örebro län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Sammanfattning av Länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen  bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster under  

året har försämrats,  men att  situationen i  stort,  i likhet med  föregående år,  

är tillfredsställande.  

I  likhet med  föregående  år kvarstår  ett område där de grundläggande 

betaltjänsterna  av  Länsstyrelsen  inte  bedöms v ara tillfredställande.  Det 

området är föreningars  deponering  av  dagskassor.  Problemen för  föreningar 

att deponera sin kassa  är förhållandevis  likvärdiga öv er  hela  länet.  Det finns  

alltså  ingen landsbygdproblematik  kopplat till  detta.  Precis  som  i  övriga 

samhället så har året  varit väldigt speciellt även inom  föreningsvärlden, då 

väldigt många arrangemang  har  ställts  in.  För  många föreningar,  speciellt de 

med  många äldre  medlemmar,  har samtliga arrangemang  ställts  in.  För de  

föreningar  som  har haft  dagskassor kvarstår  dock  samma  problem  som  

tidigare  enligt  den  informationen  vi har fått  in.  Informationen  som inkommit  

från föreningar i  länet  visar  snarare på att  det  i  mindre  orter med  en  

Sparbank,  är  en bättre  situation för  föreningarna.  Vi  har också  hört  om 

föreningar  som  åker till  sparbanker i andra kommuner  för att  deponera sin  

dagskassa.  Problemet  som föreningarna upplever är  att kostnaderna för att 

deponera dagskassan bl ir för stora i  förhållande  till  det beloppet som ska 

deponeras.  Det  i  sin  tur  innebär  att  man  får lösa hanteringen  av  dagskassan  

på andra sätt.   

Under  våren spreds  rykten om att  kontanter  ökade smittspridningen av  

covid-19.  Länsstyrelsen  kommunicerade med  anledning av   detta ut  att  

kontanter inte  är någon smittspridare av  covid-19,  med  hänvisning  till  bland 

annat Riksbanken,  Europeiska  centralbanken och Folkhälsomyndigheten.      

När det  kommer till  problematiken  som finns  hos  de två g rupperna  äldre och  

personer  med funktionsnedsättning  är den väldigt starkt kopplad till det 

digitala utanförskapet.  Länsstyrelsens  bedömning  är att  en majoritet av alla  

inom de grupper som  anser  sig  ha p roblem med de  grundläggande 

betaltjänsterna  befinner sig i  någon form  av  digitalt  utanförskap.  Även om  en 

majoritet av  individerna inom  dessa grupper  inte har  några  problem  med de 
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grundläggande betaltjänsterna,  är det  ändå  numerärt en  stor  grupp som 

känner  ett  utanförskap och vanmakt  inför den snabba digitaliseringen av  

samhället. M ed det  stora kliv  framåt  digitaliseringen tagit  under året,  har 

det  blivit ett  ännu  större glapp  mellan  de som befinner  sig  i ett  digitalt 

utanförskap och övriga.   

Årets bevakningsarbete 
Länsstyrelsens  bevakningsarbete  har  kontinuerligt genomförts  främst  genom 

det  kontaktnät som inskaffats  genom tidigare  års  bevakningsarbete.  I  detta 

kontaktnät  ingår  bland  annat ansvariga f ör landsbygds- och 

näringslivsfrågor  i  länets k ommuner,  kommunernas  social- och  

omsorgskontor,  pensionärs- och  handikappföreningar,  länets ba nker,  

företagsorganisationer samt  föreningar  generellt runt om i  länet. E nkäter  har 

under  året  skickats  ut till alla  i detta kontaktnät.   

Fysiska besök  har inte varit en  del  av  bevakningsuppdraget  i år  förutom i  

början av å ret.  Kartdatabasen Pipos Se rviceanalys  har  använts  för  att  

undersöka  och  analysera tillgången till  betaltjänster  i  länet.  

Betaltjänstsituationen i länet 
Under  året  har  Swedbank lagt  ner  sina  kontor i Boxholm  och  Ödeshög.  Dessa 

två k ommuner är därmed de två  första i  länet  som nu  helt  saknar  

bankkontor.  Samtidigt  lade man ner kontoret  i Borensberg  i Motala kommun.   

Kontoren hade inte  kontanthantering  över  disk  men  betalningsförmedling  

fanns.  

Kontor med  kontanthantering  över disk  har under året  minskat med  38  

procent.  

Många bankkontor  har också under  året  varit  antingen stängda eller  har haft 

begränsade  öppettider.  Främst gäller detta  mindre bankkontor.   

Den information vi  fått från kommuners  socialkontor handlar  bland  annat 

om det  digitala  utanförskap  som är ett  återkommande  tema hos  de individer  

som  kommer  och  vill ha  hjälp med  betaltjänster  hos  dem, f öljande  citat 

belyser  detta:  

”Personerna  saknar  bankkort och  har  svårt  att  ta ut  kontanter på  bank  

eftersom  det  kostar  extra.  Likaså kostar  det  att  gå till  bank eller  ombud  för  att  

betala  räkningar.  Många äldre  har vare  sig  Mobilt  BankID  eller  bankdosa.  

Även  yngre  saknar  Mobilt  BankID  om de inte har  någon  smartphone,  eller 

saknar  tillgång  till  mobiluppkoppling.  Det  märks alltmer  ökade  krav  på att  

individen  måste vara digital,  både vad gäller  utrustning  och kunskaper.  Det 

förutsätts  att  alla unga  redan  är  digitala.  Så ser det  inte ut  i  verkligheten.”  

En studie som Linköpings Universitet har tagit fram visar att i det socialt 

utsatta området Skäggetorp i Linköping, saknar 25 procent av studiens 
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respondenter Mobilt BankID.  I  Sverige som helhet är  det 16  procent  enligt 

Internetstiftelsen.  

Informationen  som har inkommit  från företagarorganisationer  under året  är 

att dagskassehanteringen inte  ses  som något problem  bland  företagarna i  

länet, v ilket överensstämmer  med  informationen från  föregående år.  

Länsstyrelsen  gör  därmed bedömningen  att  infrastrukturen gällande 

serviceboxar och värdetransporter i  stort  är  tillfredställande  i länet.    

För personer med  funktionsnedsättning  har  vi precis  som tidigare  år  fått 

information  om  brister i  utformningen  av  uttagsautomater  som  påverkar 

både personer  med synnedsättning  samt rullstolsbundna.  Vi  har  också  fått 

indikationer  på  att  arbetet  med  att ta  fram  hjälpmedel för  personer med 

funktionsnedsättningar  inte  går lika  fort  som utvecklingen  av  det  kontantfria  

samhället, v ilket  leder till problematik  för  denna grupp.  Det finns  dock  

områden där utvecklingen går fort framåt. E tt  sådant område är anpassade  

hemsidor  för synskadade.  Det  nyligen införlivade tillgänglighetsdirektivet 

kommer  med största sannolikhet också snabba  på utvecklingen.  

Viktigt  att  tänka på gällande vissa  äldre och personer med  

funktionsnedsättning  är det stora ansvar som andra ledets  användare  tar,  

framför  allt  beträffande  betalning  av  räkningar.  Många är  också  beroende av  

att bankerna  fortsätter tillhandahålla  tjänsten  bankgirot  vid  betalning  av  

räkningar.  

Infrastrukturen för kontanthantering 
I  sex  kommuner  (två  fler än  förra året)  i  länet  saknas  helt  möjlighet till  uttag  

av  kontanter  över  disk  på bankkontor.  Det  finns  8  bankkontor (5  färre än  

förra  året)  som hanterar kontanter över disk.  Antalet uttagsautomater  har 

minskat  från 11 9  stycken förra året  till 111  detta år,  och det  finns  minst en 

uttagsautomat  i  alla kommuner.  I  länet  är  det 943 individer som har mer  än  

25 kilometer  till  närmaste  kontantuttag.  De  två kommuner som har  flest  

individer  som  har längre än 25   kilometer  är  Finspång o ch Motala,  med 275 

respektive 297  personer.  96  procent  av  befolkningen  har kortare  än 15   

kilometer till närmsta  kontantuttag.  

I  två k ommuner  (två  fler än  förra året)  i  länet  saknas  helt  möjlighet till  

betalningsförmedling.  I  länet är  det 9  162  individer  som har  mer än  25  

kilometer till närmaste  betalningsförmedling.  De två  kommuner  som  har 

flest individer som  har  längre än 25   kilometer  är Norrköping  och  Ödeshög,  

med  2 615  respektive  4  096 personer.  89  procent av  befolkningen har kortare  

än 15   kilometer till betalningsförmedling.  

I  en  kommun (Boxholm)  saknas  servicebox.  Förra året hade alla kommuner 

servicebox.  Antalet  serviceboxar har gått ner från 49   stycken förra året  till  46  

detta  år.  I  länet är det  4  965 individer  som  har  mer  än 25   kilometer  till  

närmaste dagskassehantering.  De två  kommuner som  har  flest  individer  som 

har längre  än 25   kilometer  är Finspång  och Norrköping,  med  953  respektive  
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2  485 stycken.  90  procent av  befolkningen har kortare än  15  kilometer  till  

dagskassehantering.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
15  procent  av  hushållen  i länet saknar idag  tillgång till   fiber,  vilket 

motsvarar cirka 34  000  hushåll.  På landsbygden (utanför  tätort)  saknar 57  

procent fiber,  vilket  motsvarar  cirka 14  000  hushåll.  Vilken  kapacitet  som 

behövs  för  att  utföra  grundläggande betaltjänster  är dock  inte självklart.  För  

områden som  har  under  10  Mbit/s  ska Post- och  telestyrelsen  garantera  upp  

till 10  Mbit/s  för  verksamhetsställen och bostäder enligt den statliga 

garantin,  SOT-nivån.  SOT-nivån g ör dock  ingen skillnad på  fast  respektive  

mobilt  bredband.  Med  mobilt  bredband  finns  alltid  risken  med överbelastade  

nät, f rämst i  turistområden.   

Länsstyrelsen  har  fått  information  om  medborgare i  länet  som  bor  i områden 

där kopparnätet försvunnit och  ingen  fiberutbyggnad gjorts,  som anser  att  

detta  har  begränsat deras möjligheter att utföra betaltjänster digitalt.    

Gällande mobilnäten  saknas  yttäckning  enligt  de målsättningar  som 

regeringen har för  cirka  300 km².  Cirka 1  500 personer bor i  sådana  områden.    

De olika  utbildningar  i länet som  finns  gällande  digital  delaktighet har under  

året legat på is.  När sådana utbi ldningar  kan  återupptas  återstår  att  se och 

detta  kommer  att  följas  upp i  nästa årsrapport.  Möjligtvis  kan en   liten  del 

bedrivas  digitalt  vilket har gjorts  i andra delar  av  länet.   

Även de flesta  av  länets  banker bedriver  antingen utbildning  och/eller  hjälper 

kunden  individuellt  vid  besök.  Nedan  finns  ett  citat  från  en bank  i länet  om  

hur de  hjälper kunder som vill  lära  sig betal a sina rä kningar digitalt:  

”Det  vi  rekommenderar  en kund  som  vill  komma igång  med sin internetbank  
är  att  ringa  vår  Kundservice  för  att  få  guidning  och  vägledning  framför  sin  

egen  dator.  Då kan  kunden få hjälp med allt f rån att  kontrollera att  

inloggning  fungerar  till  att  steg  för steg  få vägledning  i  hur  man  gör.  

Medarbetarna på Kundservice  har stor erfarenhet  i  att  på ett  enkelt oc h 

pedagogiskt  sätt g uida  och vägleda både ovana  och  vana användare  av  våra  

digitala tjänster.  Givetvis finns möjlighet  till  vägledning  även  i  samband med  

ett  rådgivningsmöte eller besök på  kontoret.  Det finns  även tillgång  till  

information,  frågor  och  svar  på vår  hemsida om  kunden vill  läsa  mer.”  

Andra banker  jobbar  med stödbroschyrer  och  har tidigare  år aktivt försökt 

att utbilda  personer enskilt  eller i  grupp. D essa  utbildningsinsatser  har inte  

kunnat  genomföras  i  år  på grund  av  covid-19-pandemin.    

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Länsstyrelsen  har  tagit  fram  en  strategi  för arbetet  med grundläggande 

betaltjänster.  Strategin  gäller  för åren 2019–2021  och  innehåller mål och 

aktiviteter  kopplade  till  digital,  fysisk,  geografisk  och  kunskapsmässig  
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tillgänglighet.  Strategin har tagits  fram  i  samråd med länets  kommuner,  

Region Östergötland  och den  ideella organisationen  Hela Sverige ska leva.  

Det  övergripande  syftet  med strategin ä r att ge  en överblick  över hur 

tillgången till betaltjänster  ser ut i  Östergötlands  län  samt fastställa mål och  

aktiviteter  för att  förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.  

Vidare har vi  velat  tydliggöra insatserna som  görs  regionalt inom uppdraget 

och få  en  längre  och  tydligare tidsperiod på tre  år för att  kunna  arbeta mer  

strategiskt  med uppdraget.  

Under  en projektvecka  för att fördjupa sig in om  offentlig  verksamhet,  har 

studenter  från Linköpings  Universitets  mastersprogram  i statsvetenskap 

haft betaltjänststrategin som ett  case.  Utifrån  strategins  olika mål och  

aktiviteter  arbetade  studenterna  fram  förslag  på insatser och initiativ  som  

kan g enomföras  inom strategiarbetet.  

Länsstyrelsen  kommer  från januari 2021  till december  2022  driva  projektet  

Hållbara  Servicenoder.  Projektet syftar till  att  stärka och utveckla 

kommersiell  service  i  form  av  grundläggande  betaltjänster  i landsbygder,  

samt  att annan  kommersiell  och  offentlig service genom projektet  får 

stärkande  effekter lokalt. D et långsiktiga  målet  är att  handlingskraftiga 

samverkansgrupper med lokala  aktörer  bildas  i  områdena  och  stärker 

områdenas  service  och  attraktivitet. F em  till sju orter kommer medverka i  

projektet  och  det är de orter  som  av  länsstyrelsen bedöms  som  de  

avståndsmässigt  mest sårbara i  länet. P rojektet kommer  att  medfinansieras  

av  Region Östergötland  och  aktuella  kommuner.  

Grundläggande betaltjänster  är  ett av  fyra prioriterade områden i  länets  

regionala  serviceprogram och  länets betal tjänststrategi är  en  bilaga till  det  

regionala  serviceprogrammet.  Länsstyrelsen har under året  haft  fortsatt god  

kontakt  med den på regionen an svarige för  det regionala  serviceprogrammet  

Samarbetet  har bland  annat skett  genom  partnerskapet för  det  regionala 

serviceprogrammet där  också kommunerna och Hela Sverige  ska leva ingår.  

Partnerskapsträffarna  har i  år varit digitala.  

Länsstyrelsen  deltar  som gruppledare i den nationella  arbetsgruppen ”Pipos  
Serviceanalys”.  Arbetsgruppen  har  bidragit till att länsstyrelserna  fått  
tillgång  till  en  användarvänlig  och  behovsanpassad kartdatabastjänst för 

grundläggande betaltjänster.   

I  länet finns  det två be taltjänstombud,  båda i  skärgården,  varav  en  i 

Arkösund och en i  Sankt Anna.  Lösningarna är  i form  av  en  recyclingmaskin  

vilken laddas  med  dagskassor  från närområdet  och  sedan används  som  en 

uttagsautomat.  Betaltjänstombuden  är inom  ramarna för  det regionala  

serviceprogrammet och länets betal tjänststrategi.  Stöd  har getts  fram  till och  

med  2020  för  Arkösund  och 2021  för Sankt  Anna. Under  hösten kommer en  

utvärdering  göras  av  recyclingmaskinen  i  Arkösund tillsammans  med 

kommunen  och  ombudet.  Efter  det avgörs  om  det blir en  fortsättning  efter  

årsskiftet.   
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Länsstyrelsen ingår i den nationella stödgruppen. 

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 
Länsstyrelsens  arbete kommande år kommer  fokuseras  på  de  mål  och  

aktiviteter  som  finns  beskrivna i  betaltjänststrategin. Arbetet med  att  

minska det  digitala utanförskapet  är en stor  del av  dessa mål och aktiviteter.  

Projektet Hållbara Servicenoder kommer  utgöra en del av  vårt  arbete under  

kommande  två  år.  

De kommande nedläggningarna av   kontor som  Handelsbanken  meddelade 

under  september,  kommer  att  ses  över under  nästa år för  att  tydliggöra och  

analysera  den  påverkan  det  kommer  att  ha  för  länet.  

Bevakningsarbetet  och  rapporteringen  har  utförts  av  Christoffer Ahlgren  

 

Diagram Östergötlands län 

Cirkeldiagrammen visar hur stor andel av befolkningen som bor inom ett 

visst avståndsintervall från närmaste tillhandahållare av respektive 

servicetyp (kontantuttag, dagskasseinsättning, och betalningsförmedling). 

Källa: Pipos Serviceanalys. 
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Karta Östergötlands län 

Kartan  visar genom avståndsintervall  tillgängligheten till kontantuttag f ör  

befolkningen.  Källa:  Pipos Servi ceanalys.  
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