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Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42). Delbetänkande av
riksbankskommittén.
Sammanfattning
SverigesKommuneroch Landsting(SKL) instämmeri kommitténsförslagom att
åläggabankernaett ansvarför tillgångentill kontanttjänsteri samhället.Den snabba
avvecklingenav kontanterställerkrav på att riksdagoch regeringagerarnu för att
kontanternaskafortsättaatt fungerasom ett betalmedel.
Kommitténföreslåratt vissabankerskavara skyldigaatt tillhandahållaen rimlig
tillgång till kontanttjänsteri helaSverige.Förslagetinnebäratt de bankersom
erbjuderbetalkontonoch har en inlåning från allmänhetenmotsvarandeminst 70
miljarder kronor skavara skyldigaatt tillhandahållakontantuttagoch hanteringav
företagensdagskassa
i sådanutsträckningatt det finns rimlig tillgång i hela landet.
Kravet kommeri dagslägetatt omfattade 6 störstabankerna.
Rimlig tillgång till kontanterformulerassom att högst0,3 procentav befolkningen(ca
30 000 personer)skaha längreän 25 km till kontantuttagsamthögst1,22 procentav
befolkningenskaha längreän 25 km till dagskassed
eponering. Det skavara förenat
meden ekonomisksanktionför bankernaom målet inte uppfylls. Målet skaövervakas
av Postoch telestyrelsen.Men självasanktionenom målet inte uppfylls ska hanteras
av Finansinspektionen.
SKL avstårifrån att ha synpunkter på den tekniska
utformningenav förslaget, men delarutredningenssyn att någonform av sanktionkan
varanödvändig.
SKL har tidigaretillskrivit regeringenom problemetmed bristandekontanthanteringi
vårt avlångaland och att bankernabör åläggasupprätthållakontanthanteringi någon
form. (Skrivelse:2016-09-16 Kontanteri hela Sverige).
SKL tillstyrker kommitténsförslag. Det är bra att bankernaåläggsett ansvarför att
tillhandhålla kontanttjänster,så att medborgarnakan ha fortsatt tillgång til l
kontanter och därmedförutsättningarklara sina ekonomiskaförehavandenoavsett
var manbor i landet.
Riksbankens ansvar för kontantförsörjningen

och kontanthanteringen.

Riksbankskommitténbehandlari dettadelbetänkande
hur Riksbankensansvarför en
väl fungerandekontanthanteringi hela landetbör tydliggörasi lag. Dessutom
behandlasRiksbankensroll och ansvarför kontanttillgångeni helalandet.
Kontanttillgången,i betydelsentillgångentill kontanttjänsteri samhället,innefattar
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dock ett stort antalaktörerutöverRiksbanken.Därför väljer kommitténi sina
övervägandenatt, utöverRiksbanken,ävenanalyserade roller som bl.a. övriga
berördastatligamyndigheter,bankernaoch handelnhar.
Ansvaretför en fungeradekontanthanteringi hela landet, i form av depåverksamhet,
uppräkningsverksamhet
och kontanttransporter
är otydligt. Det är ingenmyndighet
somtydligt har det övergripandeansvaret. I ett internationellt perspektivhar
Riksbankenen myckettillbakadragenroll för kontanthanteringen.
K ommitténmenar
att det i lag bör tydliggörasatt Riksbankenshar ansvarför kontantförsörjningeni
Sverige,genomatt ge ut sedlaroch mynt. Vidare att Riksbankenskaha ett
övergripandeansvarför kontanthanteringen.
Däremotanserde att riksbankeninte ska
ha ansvarför tillgångentill kontanttjänsteri samhället.Det ansvaretskaligga på
bankeroch kreditinstitut. I viss mån kompletteradefrån statligamyndighetersom
post och telestyrelsen.Kommittén återkommeri slutbetänkandet(2019)med
lagförslagom Riksbankensansvarför kontanthanteringoch kontantförsörjning
.
SKL instämmeri kommitténsslutsatsatt Riksbankenbör ha övergripandeansvarför
kontanthanteringsfrågan och att det ansvaretskatydliggörasi lag.
Med anledningav densnabbaoch accelererande
nedgångenav kontanteri Sverige
idag föreslåsi dettadelbetänkande
att vissabankerska varaskyldiga att tillhandahålla
en rimlig tillgång till kontanttjänsteri hela Sverige.

Sammanfattning av problembilden och utgångspunkter för åtgärder
Riksdagenhar enatsom att alla i samhälletskaha rätt till grundläggande
betaltjänster
till rimliga priser.Detta mål skauppnåsäveni en situationmedminskande
kontantanvändning.
Utvecklingen mot minskadkontantanvändning
går mycket fort i
Sverige.I ett internationelltperspektivär Sverigeunikt när det gäller den lågaandelen
kontantabetalningar.
Kontantkedjanär sårbaroch alla delar hängerihop; från kontantförsörjningi form av
Riksbankensutgivning av sedlaroch mynt, depåverksamhet,
uppräkningsverksamhet,
värdetransporter,
tillgång till kontanttjänsteroch möjlighetenatt betalakontant.Utan
tillgång till kontanterkan kundeninte betalakontantoch då färre betalarkontanttar
handlarna i ökad utsträckninginte heller emotkontanter. Att handlareninte kan lämna
dagskassan
på ett smidigt sättsnabbarpå förloppet.
Kontanthanteringen
skötsi dagav ett fåtal privata aktöreroch verksamhetensker på
kommersielloch effektiv grund.Minskningenav kontantanvändningen
gör det troligt
att kontanttransporter
och kontanttjänsterinte kommerkunnafungerapå kommersiell
grundi allt större områdeni Sverige.Det finns enligt kommitténen risk att Sverige
närmarsig en ”tipping point” dvs, en accelererande
utvecklingmed snabbavveckling
av kontanttjänster.Det handlarfrämstom en bristandetillgång i glesbygd.
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Det finns enligt Riksbankskommitténsåvälfördelarsom nackdelarmedminskade
kontanteri samhället.Utvecklingengår dock fortare än vad som är önskatoch det är
därför nödvändigtatt ageranu. Om möjlighetentill kontanterskafinnaskvar i hela
landetsåbehövsåtgärdervidtasmeden gång.SKL delar verklighetsbeskrivningen
och att det är nödvändigtatt ageraskyndsamt.
Bankernassnabbaminskningav kontantservicenhar lett till att kontanttjänsterna
brister,vilket drabbarbådemedborgare,föreningaroch företag.SKL har tidigare
tillskrivit regeringeni fråganoch påtalatproblemenoch krävt att bankernaåläggsatt
upprätthållakontanthanteringi någonform, alternativtatt statentillser att åtkomsten
till kontanterlösespå annatsätt. Det är viktigt att alla människoroavsettvar de bor
har möjlighet att klara av sinaekonomiskaförehavanden.Mångakommuner
ifrågasätterbankernasmöjlighet att frånsägasig samhällsansvaret
med
kontanthantering,genomatt konsekventlägganed bankkontoroch kontanthantering
Även Landsbygdskommittén
(SOU 2017:1)som presenterade
sitt betänkandeförra
året,ansågatt bankeroch andrakreditinstitut skaha ett ansvarför att förse
medborgarnamedbetaltjänster,inklusive ta ut och sättain kontanteroch att dettabör
förtydligasi lag.
SKL instämmeri att det är nödvändigtatt ageraskyndsamtför att en fungerande
kontantstrukturskafinnas kvar i hela landet.
Åtgärder för att trygga tillgången t ill kontanttjänster
För att stärkakontanternasställning föreslårKommittén att vissabankerska vara
skyldigaatt tillhandahållaen rimlig tillgång till kontanttjänsteri helaSverige. Kravet
på rimlig tillgång ska omfattatjänsternakontantuttagi svenska kronor och
dagskassehantering
i svenskakronor för företagoch ideella föreningar.Kontantuttag
och dagskassehantering
är i praktikendet sättvilket kontanternacirkulerari samhället
och är grundläggandeför att kontantkedjanskafungera.
Rimlig ti llgång utgårifrån avståndettill kontanttjänsteroch specificerassom att högst
0,3 procentavbefolkningenskaha längreän 25 km till kontantuttagoch högst1,22
procentav befolkningenskaha längreän 25 km till dagskasseinsättning.
Avståndetär
motiverat utifrån en analysav andeleni befolkningensom har dettaavståndtill
kontanttjänsteroch innebäratt andeleni skaminskanågotjämfört med 2017.
Avgränsningenav de bankersom skaomfattasav kravenutgår ifrån de största
systemviktigabankerna,dvs de bankersom erbjuderbetalkontonoch har en inlåning
från allmänhetenmotsvarandeminst 70 miljarder kronor skavaraskyldigaatt
tillhandahållakontantuttagoch hanteringav företagensdagskassa
i sådanutsträckning
att det finns rimlig tillgång i hela landet.Kravet kommeri dagslägetatt omfattade 6
störstabankerna.Kommitténanserdet rimligt att de mycketstorabankernakan ta
dettaekonomiskaansvar.I förhållandetill balansomslutningmed meraär kostnaden
för att hålla igångkontanthanteringi en ICA butik eller bankomatinte storasummor.
De storabankernaägerdessutombankomatföretagen.Kommitténföreslåringen

3 (4 )

2018-10-12

Vårt dnr:
18/03165

Ert dnr:
Fi2018/02359/B

detaljstyrningöver hur målet skauppnåsutande är upp till bankernahur målet bäst
och effektivastskauppnås,det verkarvaraen rimlig strategi.
Kommitténföreslåratt det skavara förenatmeden ekonomisksanktionför bankerna
om målet inte uppfylls. Målet skaövervakasav Postoch telestyrelsen.Men själva
sanktionenom målet inte uppfylls skahanterasav Finansinspektionen
. De nya
bestämmelserna
skrivs in i ett nytt kapitel i betaltjänstlagen.
Preciseringav begreppet
rimlig tillgång görsi en mer detaljeradförordningsom är uppföljningsbaroch därmed
sanktionsbari fall då måletinte uppnås.SKL avstårifrån att ha synpunkterpå
detaljernai den tekniskautformningenav förslaget.Men delarutredningenssyn att
någonform av sanktionkan varanödvändig.
SKL anseratt angreppssättetmedatt mäta rimlig tillgång som andeli befolkningen
medlångt geografisktavståndtill kontanttjänsterär relevant. SKL delar även
kommitténsuppfattningatt sanktionkan vara nödvändigtför att få efterlevnadav
målet.

Statliga insatser kompletterar kraven på banker
Kommitténmenaratt myndigheternaPost- och telestyrelsenoch länsstyrelserna
s
arbetemedtillgångentill grundläggandebetaltjänsteri huvudsakbör fortsättapå
sammasättsomidag. Det handlarsåvälom myndigheterna
s generellaarbetesamt om
marknadskompletterande
åtgärder.Det finns i dag möjlighet att erhållastöd för att
hålla i gångkontanthanteringpå relevantaorter. Medel till dessastödåtgärderhar dock
inte utnyttjatsfullt ut.
Kommitténföreslårdärför att dessastöd görsmer kändaoch dessutomutvidgastill att
omfattaföretagsom gör det möjligt för andraföretagatt till handahållagrundläggande
betaltjänsterkan få statligt stöd enligt dennaförordning(2014:39). Stödåtgärderna
bedömskompletterakravensom skaställas på bankerna.
SKL anseratt det är viktig är kontanttillgångenstärksför våra medborgareoch
angelägetatt ävenstatenbidrar för att förbättra tillgångentill kontanttjänsteri hela
landet.
SverigesKommuneroch Landsting
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