Motion om kontanthantering i Värmland
Tillgången till kontanter har drastiskt minskat i Sverige de senaste året. Sverige ligger i
botten bland EU-länder när det gäller tillgången till bankomater. Idag har mer än 130 000
människor i Sverige mer än 2 mil till sin närmsta bankomat och av dem är 40 000 personer
65 år eller äldre.
Att kontanter kommer att fortsätta finnas vet vi redan, bytet till nya sedlar och mynt är ett av
bevisen för att kontanterna kommer finnas kvar ett bra tag framöver. Kontanter fyller också
en stor roll och är viktigt för t.ex. föreningslivet och småföretagare.
Att bankkontor slutar med kontanter får därför konsekvenser. Länsstyrelserna skriver i sin
årsrapport för Bevakning av grundläggande betaltjänster 2014 att den gemensamma
bedömningen hos länsstyrelserna i Sverige är att tillgången till grundläggande betaltjänster
inte motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsen Värmlands rapport visar att Värmland inte är
något undantag. Det finns sex mindre orter i länet som saknar etablerade
betaltjänstlösningar och där invånarna har mellan 19-25 km till närmsta ort som erbjuder det,
och ytterligare sex till åtta orter bedöms som sårbara för negativ utveckling. I samma rapport
framkommer också att andelen bankkontor i Värmland som hanterar kontanter minskat från
86 % 2011 till 35 % 2014.
När kontanter och kontantinsättningar blir svårtillgängligare drabbar det småföretagare och
föreningar. T.ex. blir de mindre företagen inte av med sina dagskassor utan tvingas förvara
dem på mer osäkra ställen. När de väl kan sätta in dem får de göra det till höga avgifter.
Föreningar som hanterar kontanter för att de bedriver verksamheter som bingo,
lotteriförsäljning och annan försäljning får det svårare. En levande landsbygd är beroende av
att det fungerar med småföretagande och föreningslivet. När kontanterna blir otillgängliga
och det istället tar tid och engagemang och kostar också i höga avgifter för att lösa
problemen är det landsbygden som förlorar på det.
Det drabbar också personer som av en eller annan anledning står utanför det digitala
samhället. Det är t.ex. äldre, personer med funktionsnedsättningar och asylsökande som
drabbas. Länsstyrelsen i Värmland bedömde att anledningen till det stora behovet av
betaltjänstombud i Lesjöfors berodde på den stora andelen asylsökande, just för att de inte
har tillgång till det digitala samhället när det gäller bankärenden.
Siffrorna visar att det är en fråga som berör Värmlands invånare i högsta grad och vi anser
därför att Region Värmland tillsammans med andra aktörer bör arbeta för att påverka
bankerna i regionen att fortsätta ha kontanthantering. Länsstyrelserna har i uppdrag att
bevaka grundläggande betaltjänster och numera också att initiera och genomföra regionala
stöd- och utvecklingsinsatser, de skulle därför kunna vara en given samarbetspartner.
Handelskammaren i Värmland där banker och företagare ingår är ett annat exempel på
möjlig samarbetspartner. Det handlar om att erbjuda våra medborgare en god
samhällsservice och ge goda förutsättningar för en levande landsbygd.
Vi yrkar utifrån ovanstående
att Region Värmland får i uppdrag att, tillsammans med, länsstyrelsen, handelskammaren i
Värmland och övriga aktörer, driva frågan om kontanthantering på fler bankkontor i
Värmland.
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