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LOs yttrande över SOU 2018:42 Tryggad tillgång
till kontanter
LO menar att det finns flera fördelar med en minskad kontantanvändning.
Elektroniska betalningar är mer effektiva än kontanta och risken för rån och
penningtvätt minskar. För anställda inom handeln och restaurangnäringen är
rån ett stort arbetsmiljöproblem och ur det perspektivet är det bra med en
minskad användning av kontanter.
Men det finns också problem med den snabba minskningen av kontanter
som nu sker. Vissa grupper, särskilt äldre, använder fortfarande kontanter i
hög utsträckning. Bristen på kontanter kan öka samhällets sårbarhet vid
kriser som krig, naturkatastrofer och elavbrott. Den snabba utvecklingen
sätter också det demokratiska beslutsfattandet ur spel, när det inte hinner ta
ställning till om utvecklingen är rimlig eller inte.
LO menar därför att åtgärder bör vidtas för att bromsa den snabba
utvecklingen och istället säkerställa att det finns en rimlig tillgång till
kontanter i Sverige till dess att en mer genomgripande översyn har gjorts.
I riksbankskommitténs delbetänkande presenteras ett antal konkreta förslag
på hur detta ska gå till. Det handlar bland annat om att bankaktiebolag och
filialer till utländska kreditinstitut ska säkerställa en rimlig tillgång till
kontantuttag samt att institut som erbjuder betalkonton till juridiska personer
och som tagit emot mer än sjuttio miljarder i inlåning också ska erbjuda
rimlig tillgång till dagskassehantering. Om dessa institut inte uppnår de mål
som finns på rimlig tillgång ska sanktioner utdömas i enlighet med ett i
förväg uppställt regelverk.
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LO kan inte bedöma huruvida de föreslagna lösningarna är de bästa för att
uppnå målet om att säkerställa tillgången till kontanter. Andra metoder kan
vara bättre. Om det visar sig att åtgärderna är problematiska av olika skäl,
bör grundtanken om en tryggad tillgång till kontanter inte gå i graven, utan i
så fall bör ett nytt förslag med nya förslag på åtgärder arbetas fram istället.
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