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Lägesbild i Östergötland 2019 
 
I december skickades den årliga bevakningsrapporten in till 
Näringsdepartementet, och Länsstyrelsen bedömer att tillgången till 
grundläggande betaltjänster i stort är tillfredställande i Östergötland. 
Länsstyrelsen vill nu uppmuntra till en fortsatt dialog om hur vi 
tillsammans kan förbättra situationen och tillgängligheten till 
betaltjänster i länet.   
 
I likhet med föregående år kvarstår ett område där de grundläggande betaltjänsterna 
inte bedöms vara tillfredsställda. Nämligen, föreningars deponering av dagskassor. 
Problemen för föreningar att deponera sin kassa är förhållandevis likvärdiga över hela 
länet. Det finns alltså ingen landsbygdproblematik kopplat till detta. Informationen 
som kommit in från föreningar i länet visar snarare på att det i mindre orter med en 
Sparbank råder en bättre situation för föreningarna. Det huvudsakliga problemet som 
föreningarna upplever är att kostnaderna för att deponera dags- och föreningskassor 
blir för stora i förhållande till det beloppet som deponeras. I sin tur innebär detta att 
föreningar oftast får lösa hanteringen av dagskassan på andra sätt.  
 
Problematiken som finns hos grupperna äldre och personer med 
funktionsnedsättning är starkt kopplad till det digitala utanförskapet. Länsstyrelsen 
bedömer att majoriteten inom de grupper som anser sig ha problem med 
grundläggande betaltjänsterna befinner sig i någon form av digitalt utanförskap. Även 
om en övervägande majoritet av individerna inom dessa grupper inte har några 
problem med de grundläggande betaltjänsterna, är det ändå numerärt en stor grupp 
som känner ett utanförskap och vanmakt inför den snabba digitaliseringen som i stort 
genomsyrar samhället. 
 
Betaltjänster och förutsättningar i Östergötland  
 

• 7003 personer har mer än 20 km till närmsta kontantuttagsmöjlighet. 
• 12 895 personer har längre än 20 km till närmsta dagkassehantering. 
• 4 kommuner saknar möjlighet till kontanthantering på bankkontor.  
• 13 bankkontor i länet hanterar kontanter över disk. 
• 107 uttagningsautomater finns i länet, vilket är en minskning från 120 

uttagningsautomater år 2018.  
• 45 000 hushåll saknar tillgång till fiber. 
• 1500 personer saknar tillräckligt god mobiltäckning. 

 

Situationen för utsatta grupper  
Den information vi fått från kommuners socialkontor handlar främst om att flera 
kommuner det senaste året har märkt en skillnad för hemtjänstpersonalen. 
Hemtjänstpersonal får allt oftare frågan om de kan ta ut pengar till brukaren. Fler 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning vill att hemtjänstens personal 
ska ta deras kort för att göra kontantuttag åt dem (vilket personalen inte får göra) då 
de själva har svårt att ta sig till en uttagsautomat. Dessutom finns det enligt flera 
socialkontor en problematik för dem som väntar på beslut om god man. Då räkningar 
riskerar ligga obetalda och leder till inkassokrav och skulder.  
 
När det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning är det viktigt att belysa 
det stora ansvar som andra ledets användare tar. Framför allt när det rör sig om 
betalning av räkningar. Många i denna grupp är även beroende av att bankerna 
fortsätter tillhandahålla tjänsten bankgirot vid betalning av räkningar.  
 
För personer med funktionsnedsättning har vi precis som tidigare år fått information 
om brister i utformningen av uttagsautomater, vilket påverkar både personer med 
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synnedsättning och rullstolsburna. Vi har också fått indikationer på att arbetet med 
att ta fram hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inte följer tempot 
som utvecklingen av det kontantfria samhället i stort. Det finns dock områden där 
utvecklingen går framåt, ett sådant område är anpassade hemsidor för synskadade, 
vilket förväntas förbättras ytterligare i och med EU:s tillgänglighetsdirektiv. 
 
I länet har det funnits initiativ för att öka den digitala tillgängligheten. Bland annat 
anordnar PRO olika datautbildningar runt om i länet där betalning av räkningar ingår 
som en del. Ett annat exempel är Motala bibliotek som med hjälp av projektmedel 
under 2017–2019 drivit ett kommunalt DigidelCenter med målet att minska det 
digitala utanförskapet. Inom DigidelCenter har de getts handledning till medborgare 
om digitala betaltjänster. I länet bedriver även SeniorNet temacirklar inom området 
och utöver det så bedriver flera studieförbund och föreningar olika former av 
datautbildningar där man också kan få vägledning för digitala betaltjänster. 

 
Det regionala näringslivet och betaltjänster 
För företag på landsbygden har vi fått information om brister gällande betalningar 
som genomförs via betalterminaler, beroende på den dåliga täckningen i området när 
fiber saknas och kopparnätet är nedmonterat. Länsstyrelserna har även fått signaler 
om att växelkassa ofta är ett problem för mindre företag, då det är svårt att få tag på 
mynt och sedlar i de lägre valörerna. Ett annat problem som ofta uppmärksammas 
gäller företag inom besöksnäringen, då gäster med utländska kort ibland inte har 
täckning och accepteras för betalning. Utländska turister är även betydligt mer vana 
vid att betala med kontanter och förväntar sig att kunna göra så även när de är på 
besök i Sverige.  
 
”Däremot är det problem när jag skall ha utländska personer i Sverige. De är 
vana och oftast beroende av att använda kontanter. Säljaren är oftast "kontantfri"           
vilket ingen utlandsperson förstår. Detta har flertal gånger lösts av att jag får 
betala med mitt kort och sedan får kontanter av den utländske personen. Dessa 
kontanter blir liggande tills jag reser på utlandstjänstresa. Vid större belopp så 
har jag fått använda FOREX med förlust i växlingen för att flytta till kortkonto. 
Vilket senare skall flyttas till rätt företagskonto.” 

         - Citat från en företagare i länet 
 
I länet finns det två betaltjänstombud, båda är i skärgården, den ena finns i Arkösund 
och den andra i Sankt Anna. Lösningarna är i form av en recycling maskin vilken 
laddas med dagskassor från närområdet och sedan används som en uttagsautomat. 
Betaltjänstombuden är inom ramarna för det regionala serviceprogrammet och länets 
betaltjänststrategi. Stöd har getts fram till och med 2020 för Arkösund och 2021 för 
Sankt Anna.  

 
Föreningslivet  
I den nationella rapporten bedömer fler länsstyrelser än tidigare att tillgången till 
dagkassehantering inte är tillfredställande. Detta beror framförallt på att avståndet 
för deponeringsmöjligheter av dagskassor har ökat. Vilket är en konsekvens av att 
serviceboxar tas bort och inte ersätts i med någon annan lösning i samband med att 
bankkontor stänger. I Östergötland har detta inte framhävts som ett problem när 
information samlades under rapportskrivandet förra året. I länet finns det i skrivande 
stund minst en servicebox för deponering i alla länets 13 kommuner.  

 
Liksom tidigare år visar länsstyrelsernas bedömning om det nationella läget att 
situationen för föreningar är problematisk. 13 av 21 länsstyrelser bedömer att 
situationen inte är tillfredställande. Föreningar upplever samma betaltjänst-
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problematik som företag, men är oftast mer sårbara på grund av knappa resurser och 
mindre marginaler. Ett exempel är transaktionskostnader för Swishbetalningar.  
 
Kostnaden för digitala betaltjänster gör att de vanligtvis små marginalerna, från 
exempelvis anordnade lotterier och fikaförsäljning, blir ännu mindre. Vissa 
föreningar har valt att höja priserna för att täcka kostnaderna, alternativt valt att ha 
minimibelopp vid digitala betalningar. Även hanteringen av kontanter, insättning av 
dagskassor och tillgång till växel upplevs som kostsam. Att ideella föreningar ska 
jämställas med ett företag vad det gäller betaltjänster uppfattas av många som 
felaktigt. På samma sätt som företag drabbas föreningar när serviceboxar tas bort och 
inte ersätts med någon annan lösning. 

     
Kort om läget bland länets bankkontor 
I oktober 2018 skedde ett väpnat rån mot Åtvidabergs Sparbank. Som en följd av det 
valde tre Sparbankskontor i länet (Österbymo, Rimforsa och Horn) att sluta hantera 
kontanter över disk. Efter stora protester var det tal om att kontanthantering åter 
kunde bli aktuellt på kontoret i Österbymo, men först efter en ombyggnation av 
kontoret. I dagsläget har kontanthanteringen inte återupprättats på kontoret och det 
finns inte heller några konkreta planer på det. Detsamma gäller kontoren i Rimforsa 
och Horn. I övrigt har Handelsbanken under året slutat att hantera kontanter på sitt 
kontor i Söderköping.  
 
I slutet av 2019 meddelade Swedbank att man stänger sina fysiska kontor i 
Borensberg, Boxholm och Ödeshög för att centralisera verksamheten till Motala samt 
Mjölby. I slutet av januari annonserade även Danske Bank att man stänger sitt kontor 
som varit öppet två dagar i veckan i Mjölby, för att flytta verksamheten till det 
befintliga kontoret i Motala. 

 
Utmaningar kopplat till digitalt utanförskap 
Allt fler tjänster, både offentligt och digitalt, kräver digital kunskap, detta gäller inte 
minst betaltjänster som digitaliserats i stor utsträckning. För många förenklar och 
förbättrar denna utveckling tillgången för olika tjänster. Samtidigt lyfter många att 
det blir allt svårare att delta i samhället för de som inte använder internet. 
  
Undersökningen ”Svenskarna och internet” från Internetstiftelsen visar att drygt en 
miljon svenskar, dvs. 10 procent lever i ett digitalt utanförskap – vilket innebär att 
man inte använder internet dagligen eller inte alls. Undersökningen har inriktats till 
att titta på i hur stor utsträckning samhällstjänster såsom Skatteverkets tjänster, 
kollektivtrafiken, sjukvården, pension och digital brevlåda används. Sett till dessa 
tjänster är hög ålder, låg inkomst och låg utbildning tydliga riskfaktorer för 
utanförskap.  
 
Länsstyrelsens bevakning visar att möjligheten att vara digital delaktig kan påverkas 
av en rad faktorer. Exempelvis påverkar ekonomiska resurser möjligheten att utföra 
digitala betaltjänster, då det kan vara kostsamt att införskaffa en digital enhet, vilket 
medför kostnader för inköp av hårdvara och abonnemang. Andra faktorer som kan 
upplevas som hinder är bristande kunskap, en upplevd otrygghet, ovilja att använda 
teknik eller teknik som inte är tillgänglighetsanpassad. Forskning visar även att en 
person som idag använder digital teknik i framtiden kan hamna i ett digitalt 
utanförskap, till exempel på grund av minskat socialt nätverk, begränsade 
ekonomiska resurser eller funktionsnedsättning till följd av stigande ålder.  
 
Bra information om digitala betaltjänster finns på: 
www.oanade-mojligheter.se  och www.betalningshjalpen.se 
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Arbetet fortsätter 
Under kommande år fokusera länsstyrelsen sitt arbete kring de mål och aktiviteter 
som finns beskrivna i betaltjänststrategin för Östergötland. Strategins fokusområden 
är att minska det digitala utanförskapet och öka tillgängligheten för betaltjänster. 
Detta görs genom fyra insatsområden Digital-, Kunskapsmässig-, Geografisk- och 
Fysisk tillgänglighet. Projekt pågår och fler projekt kommer att starta upp inom dessa 
områden de närmsta åren. Frågan är dock hur stor roll Länsstyrelsen ska ha i dessa 
projekt för att kunna göra de så effektiva som möjligt.  
 
En viktig roll för Länsstyrelsen blir att slussa vidare personer som är intresserade av 
exempelvis utbildning till befintliga utbildningar i länet, bland annat de som hålls av 
bankerna. En annan viktig roll är att stärka samverkan regionalt och lokalt för att 
uppfylla strategins mål. På så vis kan vi även rapportera en så exakt lägesbild som 
möjligt kring grundläggande betaltjänster i länet till regeringskansliet varje år. 
 
Vi vill uppmuntra till en löpande kontakt och dialog gällande hur tillgången är och 
vilka utmaningar ni stöter på kring grundläggande betallösningar i era verksamheter. 
Vi besöker gärna er för att diskutera detta och undersöka möjligheter till att göra 
gemensamma insatser. 

 
 
 

Kontakta oss 
Jens Gottfredsson  
Projektsamordnare Betaltjänststrategin Östergötland 
E-post: jens.gottfredsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010 – 223 52 43  
 
Christoffer Ahlgren 
Processledare bevakningsuppdrag grundläggande betaltjänster 
E-post: christoffer.ahlgren@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010 – 223 53 03 
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Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 

Växel: 010-223 50 00 

E-post: ostergotland@lansstyrelsen se 

lansstyrelsen.se/ostergotland 
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Bakgrund till uppdraget 
 
Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2009 ett regeringsuppdrag om att bevaka situationen av 
grundläggande betaltjänster i länet. Detta rapporteras årligen till Näringsdepartementet. 
Uppdraget tillkom i samband med Riksdagen 2007 beslutade om att lagen om grundläggande 
kassaservice skulle avskaffas, vilket innebar att Svensk Kassaservice AB avvecklade sin 
verksamhet i slutet av 2008. Bakgrunden till beslutet var att nya lösningar hade vuxit fram på 
betaltjänstmarknaden. Det nu liggande av riksdagen beslutade målet är att alla i samhället ska 
ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.  
 
Grundläggande betaltjänster avser tjänster för att: 
 

• sköta betalförmedling, exempelvis att betala räkningar 
• ta ut kontanter  
• sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.  

 
Huvudfokus för länsstyrelsens uppdrag är förutom de tre punkterna att bevaka hur utsatta 
grupper, så som äldre och funktionsnedsatta har tillgång till fungerande betaltjänster. Vi 
bevakar även hur rådande betaltjänstsituationer är för företag och föreningar. Från och med 
2013 har länsstyrelsen möjlighet att, när det behövs, ta initiativ till stöd- och extra 
utvecklingsinsatser för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag.Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 



 

   

 

       

             

                

      

            

              

            

             

              

            

              

             

                

              
     

              
          

             

          

               

               

               

      

                
            

    

  

  

 






