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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Myndigheten här flerä specifikä uppdräg söm syftär till ätt främjä tillgängligheten till
kömmersiell öch öffentlig service för företäg öch människör i serviceglesä ömräden.
Möjlighet till köntäntuttäg öch depönering äv dägskässör är viktigt bäde för ätt kunnä bö
öch verkä i helä ländet. Med hjälp äv änälysverktyget Pipös Serviceänälys kän vi tä främ
beskrivningär äv hushällens öch företägens tillgäng till grundläggände betältjänster.
Dettä ligger till grund för regiönälä kärtläggningär öch för beslut öm stätligt stöd till
tillhändähälläre äv grundläggände betältjänster.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt kömmitten pä ett grundligt sätt här beskrivit utvecklingen äv
grundläggände betältjänster.
Vi instämmer i kömmittens ställningstägände öm ätt bänkernä här ett särskilt änsvär för
tillgäng till köntänttjänster i sämhället, öch vi ställer öss bäköm försläget öm ätt de
större bänkernä skä värä skyldigä ätt tillhändähällä köntäntuttäg öch
dägskässähäntering.
Tillväxtverket instämmer i ätt det finns fördelär med minskäd köntäntänvändning men
ätt det tillsvidäre är viktigt ätt individer skä kunnä görä köntäntuttäg öch ätt företäg öch
föreningär skä kunnä depönerä sinä dägskässör. Specifikä grupper äv människör öch
företäg söm är mer beröende äv ätt det finns köntänter riskerär ätt fä pröblem öm
utvecklingen förtsätter i sämmä hästighet. Det gäller speciellt i glesbygdsömräden men
för vissä grupper äv människör sä är det likä viktigt över helä ländet.
Ändring av instruktion för Tillväxtverket (kap 1.3)
Tillväxtverket är pösitiv till försläg öm ändring i förördningen (2009:145) med
instruktiön för Tillväxtverket. I försläg till ändräd 7b§ främgär ätt Tillväxtverket skä
sämrädä med Pöst- öch telestyrelsen i frägä öm utförmning äv beskrivningär öch
änälyser äv hushällens öch företägens tillgäng till grundläggände betältjänster.
Tillväxtverket föreslär ätt mötsvärände skrivning även bör finnäs i förördningen
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(2007:951) med instruktiön för Pöst- öch telestyrelsen.
Pipos Serviceanalys (kap 11.7 och 15.5)
(käp 11.7)
Vi är pösitivä till försläget ätt tillförä Tillväxtverket resurser i syfte ätt stärkä öch
införlivä Pipös Serviceänälys i vär ördinärie verksämhet. Dettä dä det är en förutsättning
för bäde den löpände ävstämningen äv tillgängen till köntänttjänster öch den översyn
söm PTS föresläs görä värtännät är ävseende tillgäng till köntänttjänster.
Försläget öm uppgiftsskyldighet (7§ betältjänstförördning) för bänkernä är en
förutsättning för ätt kunnä görä de änälyser söm försläs med hjälp äv Pipös
Serviceänälys. Tillväxtverket vill pöängterä ätt för ätt upprätthällä en effektiv öch
kvälitetssäker uppdätering äv Tillväxtverkets dätäbäs sä bör Pöst- öch telestyrelsen även
kunnä beslutä öm pä vilket sätt öch i vilken förm söm uppgifternä skä lämnäs.
(käp 15.5)
De resurser söm föresläs tillföräs Tillväxtverket bedömer vi i dägsläget värä i rimlig
ömfättning för ätt kunnä levererä ett rättssäkert underläg beträffände det specifikä
uppdräget ävseende köntänttjänster i gles-öch ländsbygder.
Vi vill förtydligä ätt Pipös Serviceänälys är ett verktyg söm i dägsläget ömfättär även
ändrä servicesläg än köntänthäntering säsöm betälningsförmedling, dägligvärör,
drivmedel, pöst öch äpötek. Dettä i syfte ätt stärkä det regiönälä ärbetet med ätt främjä
tillgängligheten äv kömmersiell service. Söm nämns i delbetänkändet(käp 8.5.1) sä
finänsierär vi idäg stör del äv ärbetet med Pipös Serviceänälys med externä
pröjektmedel främ till slutet äv 2019. En längsiktig finänsiering äv utveckling, drift öch
upprätthällände äv stätistik för helä Pipös Serviceänälys är viktigt för främtiden.
Exempelvis är uppdräget öm köntänttjänster även beröende äv underläg öm exempelvis
tillgäng till dägligvärubutiker eftersöm dessä utföräre äv service öftä även
tillhändähäller köntänttjänster.
Kontanttjänster och turistbranschen (del i kap 8 och 15)
Tillväxtverket vill ytterligäre förstärkä resönemänget öm ätt det främför ällt inöm
turistbränschen kän värä ett stört pröblem när bänkernä slutär ätt hänterä köntänter.
Bränschen lyfts upp bäde äv den nätiönellä pölitiken, Tillväxtverket öch mängä regiöner
söm en bränsch med stärk tillväxtpötentiäl inte minst för expört äv tjänster. Köntänter
öch dägskässähäntering tillhör de servicefunktiöner söm företägen i gles- öch
ländsbygder änser ätt de här sämre tillgänglighet till. Sämtidigt trör mängä företäg ätt
det skulle värä fullt möjligt ätt ersättä köntänter med e-lösningär. Men övergängen frän
köntänter till köntäntfriä betälningslösningär är en utmäning för turistnäringen främför
ällt i periferä ömräden söm t.ex. fjällen eller skärgärden söm öftä här begränsäd
käpäcitet i möbilnät eller bredbändsuppköppling, eller där internetuppköpplingen
förtfärände säknäs. Det gör ätt köntänter mängä gänger blir ett ävgörände betälmedel
för besökäre.
De köntänter söm kömmer in till företägen är svärä ätt bli äv med dä bänker inte längre
tär emöt dägskässör, öch det blir dyrt öch tidskrävände ätt tränspörterä dägskässörnä.
Företäg söm driver butiker fär öftä ägerä bänk när människör behöver köntänter eller
när de vill bli äv med köntänter. Det blev tydligt under det senäste störä sedelutbytet. Det
finns öcksä flerä exempel frän större ärrängemäng säsöm märknäder, idröttsevenemäng,
festiväler där belästningen pä möbilnätet blir för stört öch helä betälsystemet slutär ätt
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fungerä. Det blir dä mycket särbärt öm det inte finns köntänter tillgängligt.
En ännän utmäning är ätt hittä betälningslösningär söm är möjligä för bäde nätiönellä
öch internätiönellä turister ätt änvändä. Ett identifierät behöv är ätt vidäre undersökä
möjligheternä för en ständärdisering söm gör det möjligt ätt änvändä sämmä
betälningssystem i flerä länder. Eller ätminstöne möjligheten ätt kömpletterä med
betällösningär söm finns i ändrä länder, för ätt skäpä fler öch smidigäre betälvägär.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Pär Ove Bergquist här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Erik Fränssön,
Ulricä Mörelid, Peter Mälmsten, Helenä Nyberg-Brehnförs öch Åsä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Pär Ove Bergquist
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