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Länsstyrelsen Skåne (nedan kallad Länsstyrelsen) yttrar sig över betänkandet En ny
riksbankslag (SOU 2019:46)
Länsstyrelsens övergripande synpunkter

Länsstyrelsen tillstyrker betänkandets förslag.
Länsstyrelsens bidrag avseende kapitel 7 Kontanter och beredskap

Övergripande
Länsstyrelsen menar att det är av stort värde att ansvarsfrågan kring kontanter och
kontanthantering klargörs i parlamentariska riksbankskommitténs utredning En ny
riksbankslag SOU 2019:46. Nedmonteringen av kontantinfrastrukturen går alldeles för
snabbt fram för alla att hinna med i omställningen. Länsstyrelsen har även varit positiva till
delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) med en tydlig markering att
bankerna ska se till att det på ett rimligt avstånd finns tillgänglighet till att ta ut och att lämna
in kontanter. Även i Skåne blir avstånden till bankkontor som hanterar kontanter och
möjlighet till dagskasseinlämning allt större och påverkar därmed främst många äldre,
personer med funktionsnedsättning samt företag och föreningar.
Överlag ställer sig Länsstyrelsen bakom det samlade yttrandet som från övriga län
lämnat in via Länsstyrelsen Dalarna men kompletteras nedan med några särskilda
synpunkter.
Särskilda synpunkter
Kapitel 34.4.2
Länsstyrelsen anser det vara till gagn för medborgare och verksamheter att Riksbanken tar
över ansvaret för depåverksamheten. Dels för att säkerställa ett minsta antal depåer
geografiskt spritt i landet, dels för att hålla nere kostnader och även kunna differentiera
dessa.
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Problemet är att få fatt i mindre valörer än de större sedlarna vilket både kund/brukare och
säljare/serviceinrättning är i behov av. Depåerna behöver därför ha tillgång till samtliga
valörer. Många näringsidkare och föreningar vittnar även om att det är dyrt att både beställa
och banka mynt och Länsstyrelsen ser ett behov av att myntdepåer som värdetransportbolag
ansvarar för borde ha samma grund för prissättning som Riksbanken kommer att ha för
depåverksamheten. Fem depåer är inte mycket i ett avlångt land som Sverige och ingen depå
ska finnas kvar på Gotland. Gotland har likt Skåne ett stort antal besökare under
sommarsäsong som ännu använder kontanter. Det krävs en överlag ett säkerställande att
samtliga delar av landet har rimligt avstånd och transportmöjlighet till depåerna. Att
uppräkningscentralerna som drivs av värdetransportbolag är en förutsättning för lokalisering
av depåerna är ett bekymmer överlag. Utredningens lösning kräver dock god samverkan
mellan alla aktörer.
Kapitel 34.7.4
Det vi ser i bevakningen av tillgång till grundläggande betaltjänster är att även om där finns
kontanter att ta ut så är det allt fler ställen som nekar att ta emot kontanter. Vi håller med
utredningen som menar att det inte är hållbart att tvinga handeln att ta emot kontanter,
utom i kristid, men vi vill poängtera att den offentliga sektorn borde framgå som ett gott
exempel och alltid ta emot kontanter om kunden/brukaren skulle vilja använda det som
betalningsmedel. Som utredningen poängterar är det främst målgrupperna nämnda ovan
som drabbas av att kontanter inte går att betala med, men det drabbar även nyanlända och
asylsökande. Inom vård- och omsorg, apotek, bibliotek, friskvårdsanläggningar med mera i
kommunal/regional/statlig regi borde det därför alltid vara möjligt att betala kontant.
Länsstyrelsen menar att det i vissa sektorer, trots svårigheter att dra gräns mellan civilrättslig
och offentligrättslig lag, ska kunna gå att kunna betala med kontanter. Att lagstifta offentligas
skyldighet i den formen blir del av utredningens mål att stärka kontanternas ställning i
Sverige anser Länsstyrelsen. Gällande privata verksamheter kan rådet ”bör ta emot
kontanter” med fördel finnas med i den nya riksbankslagen.
Kapitel. 35.7
Samordning är överlag väldigt avgörande även vid höjd beredskap eller kris i landet för att
hålla igång betalningsförmågan i samhället. Länsstyrelsen menar att det är bra att Riksbanken
får ett särskilt ansvar för kontantutgivning och kontanthantering. De aktörer som redan idag
deltar i samverkan genom Riksbanksrådet borgar för en stabil grund för beredskapsarbete.
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Beslutande

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga
handläggningen har Ekonomichef Kristian Hansson deltagit samt varit
föredragande.
Ola Melin
Kristian Hansson
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
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