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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen Uppsala län  
 
Sammanfattning av länsstyrelsens bedömning av tillgången till grundläggande 
betaltjänster 

Länsstyrelsen Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande 

betaltjänsterna inte längre är tillfredsställande i länet. Möjligheten till 

kontantuttag, betalningsförmedling och dagskassehantering har försämrats och 

fler har fått längre till tjänsterna. För den som är digital är tillgången god men 

för de som inte kan eller vill vara digitala är tillgången avsevärt sämre. 

Länsstyrelsen ser en markant skillnad i tillgång mellan städer och större orter 

jämfört med mindre tätorter och landsbygderna. Betaltjänster finns nu 

mestadels kvar endast centralt i kommuners centralorter.  

 

Antalet platser för kontantuttag fortsätter minska i länet. Likaså syns en klar 

minskning av platserna för dagskasseinlämning. Där står Knivsta och 

Älvkarleby kommuner ut som sårbara med endast en plats var. Platser för 

betalningsförmedling fortsätter minska i länet och i Älvkarleby kommun saknas 

möjligheten att betala räkningar över disk helt. 

 

Under 2022 har föreningar och företag rapporterat att de upplever det vara dyrt 

och krångligt att lämna ifrån sig dagskassor. Digitala lösningar som Swish 

uppfattas vara relativt dyra om det är små belopp. Äldreföreningar och 

funktionsrättsrörelsen ser fortsatt behov av möjligheter till kontant betalning 

men att förutsättningarna för detta blir sämre då färre tar emot kontanter. 

 
Årets bevakningsarbete  

Årets bevakningsarbete har genomförts med hjälp av statistik från Pipos 

Serviceanalys, tematiska analyser, enkäter, mediebevakning samt ett trettiotal 

intervjuer med exempelvis näringslivsutvecklare, äldre- och 

funktionsrättsföreningar, föreningar och företag. 

 
Betaltjänstsituationen i länet 

Länsstyrelsen Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande 

betaltjänsterna inte är tillfredsställd i länet och att skillnader i tillgången beror 

på vart du bor, funktionsförmåga och ekonomiska förutsättningar. De senaste 

åren har infrastrukturen för betaltjänster försämrats och de platser som finns 

kvar för detta är mestadels placerade i kommunernas centralorter. Tillgången är 

sämre på landsbygderna och i mindre tätorter, där tillgången även försämrats i 

snabbare takt. Den som vill och kan vara digital eller som bor i en kommuns 

centralort har god tillgång. De som inte kan eller vill vara digitala, de som bor i 

ytterområden eller på landsbygderna, har inte en tillgång till betaltjänster som 

kan bedömas som tillfredsställd. Detta gäller även för samtliga när digital 

infrastruktur inte är funktionell, då det kan vara långt till en fysisk plats för att 

ta ut kontanter eller betala räkningar.  

 



 

 

 

Över 90 procent av länets befolkning har kortare än tio kilometer till närmsta 

plats för kontantuttag, cirka 72 procent har kortare än tio kilometer till 

betalningsförmedling och cirka 77 procent har mindre än tio kilometer till en 

plats för dagskassehantering1.  

 

Statistik från Bankomat visar att länsborna tar ut mindre kontanter än 

riksgenomsnittet. För första gången på många år ökade de genomsnittligliga 

uttagen i länet våren 2022, från 380 kronor till 382 kronor. Anledningen bedöms 

vara Rysslands invasion av Ukraina och att medborgarna hörsammat 

myndigheternas uppmaning att ha kontanter hemma. I bevakningsarbetet 

framkom att coronapandemin lett till permanent förändrade öppettider och 

tillgänglighet hos banker samt att butiker särskilt i större orter inte återupptagit 

sin kontanthantering efter pandemin. I intervjuer och enkätsvar uppfattar 

länsstyrelsen en ökad medvetenhet om kontanters roll vid en kris. 

 

Tillgången till betaltjänsterna för 

äldre bedöms att inte vara 

tillfredsställd. PRO-föreningar 

rapporterar att äldre är mer 

beroende av fysiska platser för att 

betala räkningar. En äldre person 

berättar att ”jag betalar med 

autogiro. Jag är rädd för att andra 

skall komma in på mina konton för 

att jag gör fel. Är 80 år och det kan 

vara en risk enligt mig”. SPF 

beskriver att äldre gärna betalar med 

kontanter men att detta blivit 

svårare då fler butiker slutat med kontanter. Det förekommer rapporter om att 

kommuner samt myndigheter inte längre tar kontanter.  

 

Länsstyrelsen bedömer att tillgången till betaltjänsterna är sämre för personer 

med funktionsvariation, särskilt de med intellektuell funktionsvariation. 

Funktionsrättsrörelsen, inklusive ”Ge makten vidare 2.0” förmedlar att 

medlemmar är hindrade av att det inte går att använda kontanter för köp i butik 

och kollektivtrafik samt att det är mer hindrande att inte kunna betala med 

kontanter än att det långt till kontantuttag. En person berättar att ”med 

kognitionssvårigheter är det lättare att ha koll på månadsbudgeten som 

matkassa, fritid och så vidare när den går att hantera i kontanter”. Många med 

intellektuell eller kognitiv funktionsvariation saknar BankID vilket gör att 

betalningar med Swish är uteslutet. Gode män och förvaltare önskar en form av 

e-legitimation som är kopplat till sitt förordnande och efterfrågar även en digital 

legitimationslösning till banker för brukare som inte ger möjlighet till överföring 

av pengar.  

 
1 Enligt SCB hade Uppsala län den 31:a december 2021 totalt 395 026 invånare. Övrig statistik från Pipos 

Serviceanalys, 2022-09-30 



 

 

En person anställd på en LSS-bostad framhåller att deras brukare är otroligt 

sköra för att all kontanthantering försvinner, de blir beroende av andra som 

anhöriga och boendeassistenter samt lösningar som inte nödvändigtvis är 

rättssäkra. 

 

För personer som saknar svenskt personnummer, exempelvis asylsökande, 

nyanlända, internationell arbetskraft eller utländska studenter, är det fortsatt 

en utmaning att öppna bankkonto och betala räkningar. Oftast görs särlösningar, 

som att de får hjälp av någon att betala digitalt och sen ger den personen 

kontanter.  

 

I december 2021 stängde det sista fysiska bankkontoret i Älvkarleby kommun 

och med det försvann möjligheten till betalningsförmedling i kommunen. 

Närmaste plats för fysiska bankärenden är Gävle i Gävleborgs län och Tierp, 

Uppsala län. Länsstyrelsens konsekvensanalys av stängningen och avsaknaden 

av betalningsförmedling visar att ett fåtal personer drabbats och att de hittat 

andra lösningar för att betala räkningar. ClearOn AB var den enda aktören på 

marknaden som erbjöd möjligheten att betala räkningar över disk. Sen de 

avvecklade Kassagirot saknar länsstyrelserna en aktör att vända sig till vid 

behov av betalningsförmedling. Samtidigt täcks inte betalningsförmedling av 

betaltjänstlagen. Därför bedömer länsstyrelsen att det inte är aktuellt just nu 

med stödinsats för att återetablera betalningsförmedling i Älvkarleby kommun. 

 

Länsstyrelsens analys över möjligheten att betala med kontanter i 

parkeringsautomater i länet visar att möjligheten är liten och kommer fortsätta 

att minska. Det drabbar ett fåtal personer då det oftast finns andra lösningar 

som betalning med kort eller app. 

 

Under 2022 gick två versioner av en enkät ut, en riktad mot privatpersoner och 

en mot föreningar och företag. Totalt fick dessa 1 375 respektive 479 

respondenter. Tio procent av privatpersoner svarar att de nästan alltid använder 

kontanter, 56 procent använder dem ibland och 34 procent använder nästan 

aldrig kontanter. Nästan hälften svarar att de inte tror eller inte vet om de 

kommer använda kontanter om fem år. I fritextsvar syns en frustration över att 

kontanter blir ovanligare och för att samhället blir alltmer digitalt vilket ställer 

krav inköp av och kunskap om teknik. Caféer pekas ut som platser som inte 

längre tar kontanter. Mer än hälften av föreningarna och företagen svarar att 

färre vill betala med kontanter jämfört med 2021.  

Nästan hälften av de som tar emot kontanter tror att de kommer ta emot dem om 

fem år. I fritextsvar nämns att Swish är bra som alternativ men en vanlig 

uppfattning illustreras här av en förening: ”Swish fungerar inget bra vid mindre 

belopp. Det blir för dyrt. Men vi måste ta Swish annars tappar vi kunder”. Mynt 

är fortsatt svårt att bli av med.  

 



 

 

Lagen om kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla kontanter bedöms inte 

haft inverkan på länets betaltjänstsituation. Länets geografi gör att stängningar 

av dagskassehantering eller kontantuttag inte får effekten att tillräckligt många 

får så pass långt till service att lagens krav inte uppfylls. En försvårande faktor 

är att ICA-butiker räknas in som plats för kontantuttag då ICA-banken har 

status som kreditinstitut, samtidigt som de inte alltid har utrymme för att 

ordentligt fungera som denna typ av tjänstegivare. Dock bedömer länsstyrelsen 

regelbundet behov av stöd till betaltjänster så att inte servicen på landsbygderna 

minskar oproportionerligt.  

 

Under hösten 2022 pågår en analys på länsstyrelsen om möjligheten att ge stöd 

till plats för kontantuttag i Alunda, Östhammars kommun.  

 
Infrastruktur för betaltjänsterna 

Antalet platser för kontantuttag har minskat i länet från 115 till 108.2 Fyra 

platser försvann i Uppsala kommun och en var i Enköping, Håbo och Tierps 

kommuner. Sedan 2021 har fler delar av länet fått längre än 25 kilometer till 

kontantuttag, dock finns det få permanentboende där. Platserna har försvunnit 

där det finns andra uttagsautomater eller ICA-butik. Nu har 1 616 personer 

längre än 20 kilometer till kontantuttag varav 170 personer har länge än 25 

kilometer. Sedan 2018 har antalet platser i länet minskat med 13,6 procent.  

 

Platser för dagskasseinsättning har minskat från 23 till 22. Två försvann i 

Uppsala tätort och en insättningsautomat tillkom i Östhammars kommun. I 

Knivsta och Älvkarleby kommuner finns endast en plats vardera, vilket 

länsstyrelsen bedömer vara sårbart. Anmärkningsvärt är att av kvarvarande 

platser för dagskassehantering är endast fyra av dessa bankkontor, varav alla 

placerade i de västra delarna av länet. Åtta är serviceboxar och resterande är 

insättningsautomater. Platser för dagskasseinsättning har minskat med 31,25 

procent på fem år. 

 

Betalningsförmedling har sett den största förändringen i länet då 32 platser 

blivit 24. Fyra platser, varav två via ombud för ClearOn, försvann i Uppsala 

kommun och en vardera försvann i Heby, Knivsta, Tierp och Älvkarleby 

kommuner. När det gäller betalningsförmedling står Östhammars kommun ut, 

6 183 personer har längre än 30 kilometer till en plats för att betala räkningar. I 

länet finns betalningsförmedling nu endast i större orter förutom i Älvkarleby 

kommun där det helt saknas. Samtliga kvarvarande platser är bankkontor.  
 

Digital infrastruktur  

Den digitala infrastrukturen är relativt väl utbyggd i Uppsala län. Den senast 

tillgängliga statistiken visar att 96,1 procent av hushåll i Uppsala län har 

tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber av annan hastighet i absolut 

närhet samt att 99,4 procent har tillgång till internet i hastighet av minst 

30Mbit/s3. I länet har 99,4 procent yttäckning för datatjänster om minst 

10Mbit/s.  

 
2 All statistik om betaltjänster hämtad från Pipos Serviceanalys, 2022-09-29 
3 Statistik från Region Uppsala med data från oktober 2021, intervju med bredbandskoordinator 2022-08-09 



 

 

I den regionala utvecklingsstrategin finns mål om att 98 procent av hushåll ska 

ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s och att 99,9 procent ska ha tillgång 

till minst 100 Mbit/s år 2025. I samtliga länets kommuner har tillgången till fast 

bredband om minst 100 Mbit/s ökat mellan 2020 och 2021. Lägst tillgång finns i 

Tierps kommun med 65,6 procent. Den nya regionala strategin för digital 

infrastruktur i Uppsala län lyfter fram att länet ska sträva efter att minska 

skillnaderna i tillgång till bredband mellan kommuner, tätort och landsbygd.  

 

Digitalt utanförskap fortsätter att vara en utmaning i länet och insatser görs 

från flera aktörer inklusive länsstyrelsen. Dock saknas ett tydligt samlat grepp 

för att möta samhällsutmaningen som den digitala utvecklingen medför. De 

ökade kraven på digital närvaro och digitala kunskaper kan ses skapa klyftor 

som växer allt eftersom. 

 
Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 

Under 2022 har länsstyrelsen gjort en analys om effekten av att bankkontor i 

Älvkarleby kommun stängt och en analys över kontantbetalning i 

parkeringsautomater. En utredning pågår om etableringen av en insättnings- 

och uttagsautomat i Östhammars kommun. Enkäter och intervjuer för 

betaltjänsterapporten har genomförts. Länsstyrelsen och Region Uppsala har 

upphandlat samt genomfört utbildande föreläsningar om digitala betaltjänster 

på länets bibliotek med målsättningen att fler ska bli bekväma med att använda 

och lära ut om tjänsterna. Denna insats var främst riktad att hjälpa personer 

med intellektuell funktionsvariation men var även anpassat för äldre. 

Myndigheten har deltagit med monter och talartid på 60plus mässan i Uppsala 

för att tala om betaltjänster och sprida enkäterna.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling 

Länsstyrelsen Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande 

betaltjänsterna riskerar att fortsätta försämras i länet. Kommande år kommer 

länsstyrelsen att genomföra analyser för att följa utvecklingen och effekterna av 

den försämrade infrastrukturen för betaltjänster. Fokus blir på de mest utsatta 

grupperna och kommuner som är sårbara exempelvis när det gäller 

dagskassehantering och betalningsförmedling. Arbetet med informationsinsatser 

fortsätter i egen regi och myndigheten genomför fortsatt enkäter och intervjuer. 

Arbetet sker i samverkan med Region Uppsala, aktuella myndigheter, 

kommuner och civilsamhället.  

 

Bevakningsarbetet och rapporteringen har utförts av Alexander Sperl och Ted 

Bergman för Länsstyrelsen i Uppsala län. 
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