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Förord
Diskussionen om digitala betaltjänster och ett kontantfritt samhälle väcker starka
känslor. Det har varit tydligt under arbetet med projektet Ta betalt. Ibland har debatten
överskuggat projektets verkliga uppdrag: att finna komplement till den intensiva och
ofta problematiska hanteringen av kontanter och att öka kunskapen hos företagen och
föreningarna om befintliga digitala betaltjänster på marknaden.
Projektet har genom arbete med utbildningar och möten försökt att skapa förståelse för
vad som sker kring hanteringen av kontanter i samhället och visa de olika alternativ som
finns för att även i framtiden kunna fortsätta ta betalt.
Den inledande minimässan i Lund väckte förhoppningar om ett starkt intresse för kommande utbildningar. På vissa orter visade det sig dock svårt att skapa tillräckligt stort
engagemang för utbildningstillfällena, men där de genomfördes blev kunskapsutbytet
intensivt.
Eftersom en del av tveksamheten kring digitala betallösningar grundar sig på osäkerhet
hur det skulle fungera för den egna föreningen i daglig verksamhet, har projektet även
stöttat med praktiskt arbete. I samband med matmarknaden Smaker från Söderåsen,
så introducerades bland annat digitala betallösningar för entréavgiften. Utvärderingen
visar på både högre intäkter men också ett ökat gillande bland besökarna.
Mycket av projektets arbete har handlat om att skapa mötesplatser där människor från
olika delar av samhället haft möjlighet att utbyta sina erfarenheter, kunskaper och sina
åsikter. Även om känslorna ibland varit starka så har dessa möten haft stor betydelse
för att flytta fram kunskapsläget kring digitala lösningar. En del föreningar och mindre
företag som gårdsbutiker, har redan kommit långt och därmed kunnat beskriva hur det
fungerar i praktiken. Insikten om riskerna kring att låta till exempel en kassör hantera
kontanter har också breddat debatten.
Varje förening och företag väljer naturligtvis själv vilken väg man vill gå kring hanteringen av kontanter. De som deltagit vid projektet Ta betalts olika möten, utbildningar och
workshop har dock med säkerhet ett bättre underlag för att fatta sina beslut.
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Bakgrund
Ta betalt! - En regional insats som pågått i Skåne från 1 oktober 2015 till 15 oktober 2016.
Ett genomförandeprojekt byggt på den förstudie om betaltjänster som gjordes under 2014.
I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne
som har problem med grundläggande betaltjänster.
Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den
skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att
förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Projektets organisation
Hela Sverige ska leva Skåne och Skånes hembygdsförbund har varit projektägare. I projektets
styrgrupp har representanter från Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet
Skåne, Hela Sverige ska leva Skåne, Skånes hembygdsförbund och Swedbank ingått. Projektets styrgrupp har haft ett tätt samarbete genom kontinuerliga styrgruppsmöten gällande
planering och uppföljning av projektets egna aktiviteter liksom externa samarbetsträffar.
Styrgruppen har fungerat som ledning för projektledaren, som rapporterat regelbundet om
vad som pågått i projektet. Utöver styrgruppsmöten har alla haft tät kontakt via e-post och
telefon.
Styrgruppen har bestått av Pia Sander Skånes Hembygdsförbund, Susanne Velander Vretare
Hela Sverige ska Leva Skåne, Catharina Hellström Engström Länsstyrelsen Skåne, Ulf Kyrling
Region Skåne, Annika Eklund Kommunförbundet Skåne, Lars Backe Swedbank

Syfte
Prioritet har enligt projektplanen varit att synliggöra digitala betallösningar. Fokus har legat på att målgrupperna
skulle finna komplement till den intensiva och ofta problematiska hanteringen av kontanter som deras verksamheter uppfattar.
Projektet har inte handlat om att ta fram nya produkter
och tjänster, utan om att öka kunskapen hos företagen
och föreningarna om befintliga digitala betaltjänster på marknaden. Projektet har arbetat för
att engagera målgrupperna för att de tillsammans skulle arbeta med lösningar som passar
dem.
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Målgrupp
De primära målgrupperna som bjudits in i projektet är föreningar och företagare, med fokus
på de som är aktiva på landsbygden. De sekundära målgrupperna var kommuner och banker
i samverkan. Kommunernas medverkan sågs som viktig för att stödja föreningar och företagare till en positiv utveckling av deras verksamheter.
Bankernas medverkan i projektet sågs som viktig i utbildningar, vid metodutveckling, utveckling av lokala samarbetsmodeller och liknande aktiviteter. Olika slags banker tillfrågades om
de ville delta i projektet.

Förväntade mål och resultat
Förväntade projektmål
•

Minst fyra seminarier/möten för målgrupperna i syfte att skapa plattformar och samarbetsformer som fungerar långsiktigt.

•

Minst 20 föreningar och företagare ska ha genomgått kompetensutvecklingsinsatser och
testat olika digitala betallösningar.

•

Erfarenheter och lärande skulle följas upp och dokumenteras för spridning till övriga län.

Förväntade effektmål
•

Ökad dialog och samverkan mellan idéburen sektor, företag, kommuner och banker när
det gäller kontanthantering och betaltjänster.

•

Underlätta daglig kontanthantering och betaltjänster för målgruppen.

•

Facilitera utveckling av företag och föreningar för att öka deras attraktivitet och deras
möjligheter att öka sina intäkter.

•

Dessutom att produkt- och tjänsteutvecklare, beställare och användare ska få syn på varandras olika arbetssätt, se deras begränsningar och mötas för att se över lösningar som
motsvarar målgruppernas behov.

Förväntat resultat
•

Kompetensutvecklingskoncept för målgrupperna när det gäller att använda och skräddarsy digitala betaltjänstlösningar.

•

Modeller för samverkan mellan målgrupperna i avsikt att lösa de upplevda problemen
med kontanthantering.

•

Rapport som beskriver projektet, metoder, processer, utvärderingar och resultat.

•

Ett avslutande större slutseminarium till vilket även aktörer från andra län bjuds in.
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Genomförande av projektinsatser
Kompetenshöjande insatser har genomförts i olika former:
1. Minimässa
2. Utbildningar
3. Fortbildning
4. Workshops
5. Slutseminarium
Målgrupperna har inspirerats till att kunna använda sig av digitala betallösningar för att öka
intäkterna och utveckla sina verksamheter. För statistik gällande antal deltagare i insatsens
alla delmoment,
Se bilaga 1.

1. Minimässa
Projektets första aktivitet, Minimässa hölls
på Arkivcentrum Syd i Lund med utställare,
samverkansmingel, presentation av projektet och korta föreläsningar av olika aktörer.
Projektledaren höll en projektpresentation
kring bakgrunden till projektet och kommande planerade projektaktiviteter. Med hjälp
av analysverktyget Pipos gjorde projektledaren en nulägespresentation av befintliga
kontant- och servicestationer i Skåne. Lars
Winther Hansen från Region Skåne höll en
presentation om hur läget såg ut för bredband och mobiltäckning i Skåne.
Lars Backe från Swedbank berättade om betaltjänster i ett historiskt perspektiv. Lars Ove
Jonsson, Ica Sverige berättade om den lokala butikens roll som kassatjänst. Föreningsrepresentanterna Tapani Granroth, Lions Club Höganäs och Ann Jönsson, Tjörnarps Sockengille berättade om sina erfarenheter från när de började erbjuda fler betalningsmetoder och därmed
också ökade intäkterna. Sist i programmet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till alla
föreläsarna.
Se bilaga 2.
Till Minimässan hade projektet bjudit in flera banker och andra
leverantörer av digitala betaltjänster. En valde att medverka,
vilket medförde att besökarna inte fick mångfalden av betallösningar presenterat för sig - något som hade varit önskvärt.
Minimässan med efterföljande föreläsningsprogram var välbesökt, mestadels av hembygdsföreningar. Mingelstunden med
förtäring uppskattades och deltagarna hade möjlighet att knyta
kontakter. Deltagarna fick också tillfälle att ställa frågor till
föreläsarna.

6

2. Utbildningar
Via projektets tre olika utbildningstillfällen har betalningsflöde från olika målgrupper diskuterats utifrån skilda roller och funktioner. Frågor som diskuterats är bland annat hur betalningar
praktiskt fungerar vid kontanthantering och digitala betaltjänster. Syftet har varit att synliggöra hur mycket tid som går åt för de olika funktionerna, hur väl det fungerar och vad den egentliga kostnaden för betalningen är med hänsyn tagen till faktorer som bland annat logistik, tid,
resursåtgång, förändringar, säkerhet, information och kommunikation samt hur förenklingar
och förbättringar kan genomföras.
Se bilaga 3.

Utbildningstillfälle 1. Från växelkassa till digitala betaltjänster
Första utbildningstillfället var tänkt att främst behandla ämnet kontanthantering för att synliggöra nuläge gällande det praktiska arbetets alla delar i verksamheten. Här fick deltagarna
möjlighet att tipsa varandra om hur de löst kontanthanteringen, förenklingsmöjligheter och
vilka samarbeten de arbetat med.
Fokus var att titta på vad kontanthanteringen innebär för en verksamhet och om digitala
betaltjänster skulle kunna vara ett komplement. Deltagarna fick möjlighet att dela med sig
av sina erfarenheter kring vad som fungerar och inte, samt komma med lösningsförslag på
hur det skulle kunna fungera i framtiden. Hur kan man samarbeta lokalt gällande kontanter?
Logistiken och säkerhetsaspekter kring själva betalningen från kund till verksamheten behandlades dessutom.

Utbildningstillfälle 2. Öka intäkterna
Andra utbildningstillfället spann vidare på hur man som förening eller företag kan öka sina
intäkter genom att utöka antalet i sin nuvarande målgrupp eller genom att utöka antalet målgrupper.
Utgångspunkt var föreningars och företags behov av ökade intäkter från olika målgrupper.
Vikten av intäktshantering och att sätta upp mål samt upprätta handlingsplaner för att öka
intäkterna i verksamheten definierades. Vart är man är på väg och vilka gäster/besökare/kunder önskar man sig? Fokuset bör vara att lyssna av
sina gäster/besökare/kunders behov och vad de
är villiga att betala för. Viktigt med kommunikation med gäster/kunder/besökare före, under och
efter upplevelsen/köpet samt målgruppsinriktad
marknadsföring. Vad kan leda till merförsäljning
och ökade intäkter? Vilken betydelse har betalningsmetoden som erbjuds kunden/besökaren?

Utbildningstillfälle 3. Att ta betalt
Tredje utbildningstillfället var en praktisk genomgång i att använda andra betaltjänster som komplement till kontanthantering för att trygga
intäkter från besökare eller kunder som inte använder kontanter eller inte har tillräckligt med
kontanter med sig.
På mötet gjordes en praktisk genomgång av digitala betaltjänster på marknaden just nu. Deltagarna gavs en inblick i vilka digitala betaltjänster som finns och hur dessa fungerar. Det finns
en uppsjö av digitala betaltjänster, men projektet valde att främst fokusera på Swish eftersom det är en betaltjänst som på mycket kort tid lockat ett stort antal användare. Swish är en
mobiltjänst för privatpersoner och företag. Swish fungerar för kunder i Danske Bank, Handelsbanken, ICA-banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, samt Swedbank
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och Sparbankerna. Då verksamheterna i föreningarna många gånger bedrivs på
landsbygden och oftast är beroende av mobil täckning fokuserade vi även på mobila
kortlösningar som Babs Paylink och iZettle.

Reflektion
Utbildningskonceptet testades och resultatet har sett olika ut. Antalet deltagare i utbildning
uppfyller målet för projektet, men motsvarade inte projektledningens högt uppsatta förväntningar efter en Minimässa med bra uppslutning. Projektet satsade ambitiöst på att boka
upp utbildningar på fyra geografiskt utspridda platser i Skåne Hässleholm, Höör, Klippan och
Tomelilla. Projektet bjöd in brett genom olika kontaktnät. På en del platser fick utbildningarna ställas in på grund av för få anmälda. Det kan bero på otillräcklig marknadsföring eller att
utbildningsinnehållet helt enkelt inte tilltalade de tilltänkta målgrupperna.
Grundtanken bakom utbildningskonceptet var att utbildningen skulle ske i tre delar som
byggde på varandra för bästa effekt. Verkligheten blev annorlunda, bland annat beroende på
att alltför få valde att medverka vid alla tre tillfällena. Intresset för utbildningstillfälle två var i
synnerhet lågt.
Eftersom nya deltagare tillkom vid utbildningstillfälle två och tre och då kritiken mot den
utveckling som sker i samhället vad gäller kontanthantering och betaltjänster var kraftig, fick
stor vikt och mycket energi vid dessa utbildningstillfällen läggas på diskussioner om kontanthanterings-problematiken. Den massiva kritik mot rådande situation för kontanthantering
som framförts från deltagarna har vid varje utbildningstillfälle har tagit både kraft och fokus
från projektets ursprungliga målsättning och syfte.

Digitala betallösningar – ett praktiskt exempel
Under sommaren och hösten 2016 har några föreningar provat digitala betallösningar som
komplement till den betallösning via kontanter som de använt tidigare. Resultaten har sett
lite olika ut. Föreningarna har rutin på kontant betalning men upplever att det är svårare då
man i verksamheten behöver utföra digitala betalningar. Största utmaningen är att praktiskt
lära ut och därmed förmedla känslan av trygghet i att utföra betalningen.
Efter genomgången utbildning eller med stöd av projektledaren har några föreningar bestämt
sig för att implementera digitala betaltjänster som komplement till kontanthantering.
Ett exempel på en förening som arbetat med förbättringsarbete gällande betalningar är den
ideella föreningen Smaker från Söderåsen, bestående av småskaliga matproducenter kring
Söderåsen i nordvästra Skåne. Efter att ha utvärderat förra årets matmarknad, ville Smaker
från Söderåsen förbättra sitt arbete kring betalningar.
- Vi vill arbeta så modernt vi kan och låta våra besökare på vår matmarknad kunna betala på
det sätt de efterfrågar. Framför allt förra året ökade efterfrågan på andra betalningsmetoder än kontant. En del hade inte med sig några kontanter och då fick vi helt enkelt lösa det
genom att släppa in dem gratis. Det blev ett intäktsbortfall. Tidigare år har det varit en hel
del arbete med att tillhandahålla växel i kontantkassorna under marknadsdagen, som även
medför en del för- och efterarbete. Det hoppas vi kunna minska nu.
Utställarna vid matmarknaden Smaker från Söderåsen har till största delen tidigare år betalat
sin deltagaravgift mot faktura och då har mottagen betalning fungerat som en bekräftelse på
anmälan. De flesta av de utställande mathantverkarna accepterar redan idag kortbetalning
hemma i sina gårdsbutiker och gjorde även så i år på matmarknaden. Det här året hade några
av utställarna även skaffat Swish för den egna verksamheten, så besökarna på marknaden er8

bjöds i år flera sätt att betala för de mathantverk de köper från de enskilda utställarna. Någon
av föreningens medlemmar menade att de har ökat sin merförsäljning genom att de erbjudit
kort som betalningsmöjlighet – vilket också varit den primära målsättningen med projektet Ta
Betalt!
Med stöd av projektledaren för Ta betalt! inledde Smaker från Söderåsen sitt förbättringsarbete gällande betalningar. Inför årets matmarknad kontaktade föreningen sin bank, för att
informera sig om vilka möjligheter som erbjöds och villkoren för det. Banken hyrde ut kortmaskin för event vid enstaka tillfällen och föreningen införde ett 123-Swishnummer kopplat
till föreningens konto. På den årliga matmarknaden tog föreningen som andra år 20 kr i inträde. Transaktionsavgifterna innebar en del inkomstbortfall så klart, men föreningen räknade
med att vinna i goodwill från besökarna då besökarna på matmarknaden alltid är en väldigt
matintresserad blandad publik.
På föreningens hemsida och i sociala medier informerades att betalkort och Swishbetalningar
accepterades och på matmarknadsdagen hade föreningen skyltar på plats som visade hur
och var man kunde betala och på vilket
sätt. Tre olika kassor för inträde skapades: en för kontant-, en för kort- och en
för Swishbetalningar. De som tog betalt
av besökarna i entrén hade innan matmarknaden fått introduktion i de nya
betaltjänsterna. Förändringen togs väl
emot av besökarna. Majoriteten betalade fortfarande kontant, kortbetalningar
var näst vanligast och minst Swish. Till
nästa år ser det kanske helt annorlunda
ut när nu återkommande besökare vet
om att föreningen accepterar annat än
kontanter.
Andra föreningar som också testade Swish som komplement till kontanthanteringen upplevde det största hindret i att de som tar betalt sedan länge är vana vid att hantera kontantkassor och därmed hade en relativt stor inlärningsströskel när det gällde hanteringen av digitala
betaltjänster.

3. Fortbildning för Skånes Hembygdsförbunds personal och styrelse
Projektledaren har för Skånes Hembygdsförbund, i
egenskap av projektägare och paraplyorganisation för
den skånska hembygdsrörelsen, hållit en fortbildningsdag med komprimerat innehåll från de tre delutbildningar som tidigare genomförts i projektet:
1. Från växelkassa till digitala betaltjänster
2. Öka intäkterna
3. Att ta betalt
Deltagarnas återkoppling var att de lärt sig mycket. De reflektioner kring att det kan vara
nyttigt att då och då göra en självgranskning i verksamheten. Nuläge och önskat läge betraktades som ett enkelt och tydligt sätt att ta sig an frågorna om betaltjänster. Ökad kunskap om
intäktshantering och anpassning av sitt erbjudande utifrån målgrupper med olika intresseområden togs upp liksom praktisk kunskap om Swish och iZettle.
Se bilaga 4.
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4. Workshop
Till följd av uppkommen kritik ifrån delar av Hembygdsrörelsen där man upplevde att projektet hade alltför stort fokus på digitala betaltjänster, skapades ett workshoptillfälle i Lund.
Syftet var att arbeta med grundläggande betaltjänster ur olika perspektiv. Workshopen inleddes med att deltagarna presenterade sig för varandra. Deltagarna delades därefter upp i olika
grupper där föreningsliv, offentlig organisation och bank var representerade i varje grupp för
att få med så olika perspektiv och synsätt som möjligt.
Det praktiska arbetet började med att deltagarna fick funktioner som berör betalningar givna:
Kund/Besökare
Personal som tar betalt/Värdskap
Kassör/Redovisningsfunktion
Bankkonto/Växelkassa
En övning gjordes med syfte att synliggöra betalningar utifrån olika funktioner. Intentionen
var att alla som deltog skulle kunna diskutera fritt utifrån olika perspektiv, hur betalningar
fungerar och vilka människor som är inblandade i olika funktioner och vad det innebär.
Inkludering, miljö och kommunikation var perspektiv som deltagarna lyfte, som de förknippade med kunder/besökare. Kunskap, flexibilitet, ledarskap och logistik sammankopplades med
de som tar betalt. Intäkter, arbetstimmar, säkerhet, trygghet och sårbarhet förknippades i
första hand med kassören/ekonomifunktion. Lagstiftning, lösningar, pedagogik, tillgänglighet
och stad/land var perspektiv i samband med bankkonto/växelkassa.
Därefter uppmanades deltagarna att skriva upp vem/vilka som hanterar betalningar och kom
fram till följande betalare:
Familjer, ungdomar, från vaggan till graven, funktionshindrade, nya svenskar, EU-medborgare, pensionärer, kontantanvändare, barn, samhällsklasser, turister/besökare, grupper med
specialintresserade, digitaliserade.

Många intressanta diskussioner följde utifrån funktion, perspektiv och målgrupp. Det som
tydligast framkom var att vilken målgrupp som än diskuterades, konstaterade man att det
inte finns en lösning som är applicerbar på hela målgruppen då det inom en viss vald målgrupp finns t ex olika beteende, vilja, kunskap och erfarenhet.
Se bilaga 5.
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5. Slutseminarium
Slutseminarium för Ta betalt! hölls i Hässleholms kulturhus 7 september 2016 med Fredrik
Ljunggren från kunskapsföretaget Kirei som gästtalare. Fredrik arbetar med IT-säkerhet i Kirei
med utgångspunkt från Göteborg och
arbetar även med offentliga uppdrag
från bland annat Finansdepartementet,
Näringsdepartementet och Post- och Telestyrelsen och talade på slutseminariet
under rubriken ”Vad händer när tekniken inte fungerar”.
Se bilaga 6.
Representanter från föreningar, företag,
förbund och offentliga organisationer
som tidigare deltagit i projektets olika
delar var inbjudna till slutseminariet.
Mötet inleddes med mingel och lätt
förtäring för att ge deltagarna möjlighet att knyta kontakter.
Som en introduktion presenterade sedan projektledaren projektets mål och syfte, de aktiviteter som genomförts under året och de resultat som uppnåtts.
Fredrik Ljunggren talade om riskhantering och uppmanade alla deltagare att se över sin egen
och sin verksamhets olika risker kontinuerligt. Betalningar har ett värde som innebär risker,
vare sig det handlar om kontanter eller digitala betaltjänster. ”Vem förutom du eller föreningen själv är det annars som säkerställer tryggheten på daglig basis.”
Paneldiskussion och dialog med projektdeltagarna fördes under den avslutande
delen av slutseminariet där olika frågeställningar lyftes. Styrgruppen bidrog
med sina erfarenheter och synsätt
utifrån sina roller i projektet och utifrån
de verksamheter styrgruppen företräder. Projektdeltagarna lyfte främst
frågor kring avgifter på betaltjänster och
bankernas kontanthantering. Deltagarna
ansåg att betaltjänster är något man
måste ta ansvar för på nationell nivå,
eftersom de upplever att problematiken
även finns i andra delar av Sverige. Man framförde också en önskan om att fortsätta informations- och utvecklingsarbetet genom utbildningar på lokal nivå. Slutseminariet bidrog mycket
till ökad dialog och samverkan mellan idéburen sektor, kommuner och banker när det gäller
kontanthantering och betaltjänster.

Styrgrupp
Styrgruppen har utbytt erfarenheter och kontakter under regelbundna styrgruppsmöten, genom mail och telefonkontakt. Tillsammans har man gjort omvärldsbevakning och återkopplat
fortlöpande utifrån sin egen organisation vad som pågår gällande betaltjänster. Under hela
projektets gång har styrgruppen och personal i de samarbetande organisationerna även
hjälpts åt att omvärldsbevaka genom att följa ämnet i lokal och nationell media.
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Styrgruppen har aktivt delat med sig av artiklar, radioinslag, TV-inslag, sociala media och
återkopplat samtal med berörda. Betaltjänster har varit ett väl debatterat och belyst ämne
under projektets gång i vår omvärld. Projektet har även fått relativt mycket utrymme i lokal
radio och press i Skåne ett flertal gånger under projekttiden.
Se bilaga 7.

Folder
Ett tydligt behov som kom fram under projektets gång var att skapa en
samlad information kring olika betaltjänster. En folder skapades som trycktes upp i 600 exemplar och publicerades också digitalt för att distribueras
till projektdeltagarna, de olika regionala nätverk som styrgruppen ingår i
och till olika nationella samarbetsorganisationer .
Länk till folder: http://www.hembygd.se/skane/projekt/genomfordaprojekt/ta-betalt/

Samarbete
Samarbete med Skånes Hembygdsförbund
Både före och under tiden för projektets egna utbildningar presenterade projektledaren projektet vid olika informationsträffar bland föreningslivet runt om i Skåne. För att få en uppfattning om nuläge och önskat läge hos föreningar och företag gällande betaltjänster, samlades
information in och föreningarna lämnade in korta skriftliga beskrivningar av deras behov
och frågor kring kontanthantering och betaltjänster. Projektledaren höll korta anföranden
och marknadsförde utbildningstillfällena. Deltagarna fick möjlighet att kort diskutera ämnet
”grundläggande betaltjänster”.
Föreningarna delade både skriftligt och muntligt med sig av sitt nuläge och de behov man
såg för att uppnå önskat läge. Vid träffarna kunde konstateras att förutsättningarna i Skåne
såg väldigt olika ut.
•

De flesta föreningar rapporterar att kontant betalning är deras främsta metod att ta
betalt. Den minskade servicen vad gäller kontanthanteringen, främst på landsbygden i
Skåne, engagerade föreningarna. Det som upprör mest är att ideellt arbetande föreningar
likställs med företag när det gäller avgifterna för kontanthantering och digitala betaltjänster. Det tids- och resurskrävande, men även riskfyllda arbetet med att tvingas åka längre
bort för att lämna in kontanter är också något som lyfts, när allt fler banker minskar på
möjligheten för kontantinlämning.

•

De föreningar som fortfarande har nära till en lokal bank som tillhandahåller samma service gällande kontanthantering som tidigare, upplever inte alls detta som ett problem.

•

En del föreningar har hittat lokala samarbetspartners i sin bygd där man hjälper varandra
med att utbyta växelkassor utefter lokala behov när det är mycket kontanter i omlopp.

•

Kassörens viktiga och utsatta roll diskuterades avseende all arbetstid som läggs ned i
samband med kontanthantering, avgifterna för att bli av med kontanter och riskerna att
förvara pengar hemma eller i samband med transport från föreningslokal till bank.
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Samarbete med andra projekt
Samarbete och avstämning med liknande projekt i andra län har gjorts under projektperioden. Skåne har varit ett av de län där organisationen Hela Sverige ska leva har genomfört
projektaktiviteter i form av workshops och efterföljande enkätundersökningar. Projektledare
och delar av styrgruppen deltog under Hela Sverige ska Levas workshop ”Samverkan utvecklar landsbygden” i november 2015 i Hässleholm. Efterföljande enkätundersökning besvarades
av styrgruppen för projektet ”Ta betalt!”, men spreds också i olika nätverk i Skåne genom projektledare och styrgrupp. Två personer ur styrgruppen deltog också vid Hela Sverige ska Levas
nationella avslutande workshop i Stockholm i mars 2016. Styrgruppsmedlemmar och projektledare har tagit del av den slutrapport som publicerats och kontakt har tagits kontinuerligt.

Samarbete med banker och stiftelse
Projektet har upparbetat kontakt med ett flertal banker. Dessa banker har tagit till sig resultatet från förstudien 2014 med dess infallsvinklar och i dialog med projektledaren för Ta betalt!
skapat lokala träffar för att tillgodose sina kunders behov av information, utbildning och personlig service.

Sparbanken Skurup:
Lyckat föreningsevent hos Sparbanken Skurup!
I februari 2016 bjöd Sparbanken Skurup in ca 240 föreningar på ett event där de fick bra
respons från de cirka 100 föreningar som anmält sig. Föreningarna uppskattade detta initiativ
och Sparbanken Skurup fick sätta in en extra informationsträff.
Sparbanken informerade om vikten av att ha ett organisationsnummer, rätt skrivet protokoll
samt vilka handlingar som krävs vid öppnande av konto, men även rätt handlingar för befintliga kunder. Dessutom informerade banken om de digitala kanalerna i föreningslivet såsom
Mobilbanken, Swish och Mobilt BankID. Banken informerade även om bankens möjligheter
att ställa upp om föreningarna vill komma till dem eller om banken skall komma ut och berätta om sina banktjänster. För att locka så många som möjligt hade banken en utlottning till de
föreningar som fanns på plats.
Många föreningar har efter informationskvällen återkommit till Sparbanken Skurup för att få
veta mer och bankpersonalen har också varit ute hos några av föreningarna där de konkret
visat hur en kortterminal fungerar och hur man använder Swish. Banken har även haft visning
av hur telefoner fungerar eller hur man laddar ner appar för några företrädare för föreningar.
Sparbanken Skurup kommer så småningom att genomföra en uppföljningskväll för att försäkra sig om att föreningar har den information och den kunskap de anser de behöver för att
klara övergången till digitala betaltjänster. Kontanthantering har varit en fråga som diskuterats i olika forum den senaste tiden. Digitaliseringens framfart erbjuder oanade möjligheter,
men för Sparbanken Skurup kommer det personliga mötet även i framtiden vara prioriterat.
–Vi kommer att behålla uttag och insättning över disk som en service till våra kunder, säger
Ingrid Persson, vd för Sparbanken Skurup. Vi ska finnas där och vara tryggheten när våra
kunder behöver oss. Vi ser att kontanthanteringen minskar i samhället och vi visar naturligtvis våra kunder att det finns enklare vägar att hantera kontanter. Det är en dyr hantering
säkerhets- och transportmässigt, men så länge våra kunder vill ha den servicen, kommer vi att
erbjuda den, fortsätter Ingrid Persson. Kanske vi också kan locka nya kunder till en riktigt lokal
sparbank med personlig service.
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Swedbank Södra Regionen:
Kunskap om digitala möjligheter för föreningar och mindre företag
I den förstudie som gjordes inför start av projektet Ta betalt! blev det tydligt att det finns en
kunskapslucka mellan föreningars/mindre företags behov av att ta betalt och de möjligheter
som banker har att erbjuda inom detta område. Swedbanks kontor i Skåne har sedan dess
intensifierat sitt arbete med att föra ut kunskap om dagens moderna betallösningar.
Här är några exempel på vad Swedbank har bidragit med:
•

Swedbank har haft personal med vid de träffar som projektet Ta betalt! har arrangerat i
Lund och Eslöv.

•

Swedbankkontoret i Ängelholm har haft kundträff om digitala betaltjänster där föreningar
från Ängelholm, Båstad, Förslöv och Mjunka Ljungby har bjudits in. Projektledaren för Ta
betalt! berättade om projektet och Lars Backe informerade om möjligheter med digitala
betaltjänster. Vid denna träff informerades även om Sparbanksstiftelsen Gripens verksamhet och möjlighet för föreningar att söka bidrag till sin verksamhet.

•

Inom Ängelholms verksamhetsområde och också ett omfattande arbete om kontanthantering bedrivits. Det har i praktiken inneburit kundunika lösningar för kontantsmarta
betalningsmöjligheter.

•

Samtliga Swedbanks kontor i Malmö är nu manuellt kontantfria. Där har ett omfattande
arbete bedrivits för att informera om enklare sätt att ta betalt och för att betala.

•

Via projektet Ta betalt! har Swedbank bjudit in till fyra utbildningstillfällen. Tre av dessa
på orter där Sparbanken Skåne har sin verksamhet och här förmedlades kontakter till
bankens utbildningsteam. Vid träffen i den fjärde orten, Klippan, var avsikten att ha med
personal från kontoret, men tyvärr fick den utbildningen ställas in på grund av för få deltagare. Kontoret i Klippan har rapporterat att de upplever att de flesta av de föreningar som
är kunder hos dem har hittat sin väg för att kunna ta betalt, även sedan banken plockat
bort hantering av manuella kontanter över disk. Swish, kort eller bankgiro är de vanligaste
lösningarna.

•

Det mest omfattande arbetet med föreningar och organisationer har Lars Backe, Swedbank gjort. Lars har informerat på träffar med samfund, pensionärsorganisationer, fackföreningar, övriga föreningar med mera.
Se bilaga 8.

Stiftelsens UtbildningsForum Skåne:
Stiftelsens UtbildningsForum Skåne AB är ett nystartat bolag som i samarbete med Sparbanken Skåne erbjuder studiecirklar för bankens privatkunder med fokus på användning av
bankens digitala tjänster. Cirklarna är kostnadsfria och ger kunskap i praktisk användning av
Internetbanken, Mobilbanken, Mobilt BankID, Swish med mera. Cirklarna anordnas i kundens
närhet i hela Sparbanken Skånes verksamhetsområde och anpassas efter behov och önskemål. Målet är att göra teknikanvändningen rolig och enkel under avslappnade former, och
samtidigt bidra till både individuell och samhällsinriktad vidareutveckling.
Stiftelsen Utbildningsforum har varit delaktiga med utbildare i Swish och mobilt bank-id
under projektets egna utbildningstillfällen del 3 Att ta betalt, liksom varit delaktiga vid samarbetsutbildning för SPF/Studiefrämjandet i Eslöv och workshop i Lund. Representanterna har
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bidragit med utbildningserfarenhet, kunskap i specifika frågor och kommit med kloka reflektioner.

Samarbete Studieförbundet Vuxenskolan/SPF
Studieförbundet Vuxenskolan Skåne anordnade i samarbete med projektledaren för Ta betalt!
ett utbildningstillfälle för SPF Seniorerna. Projektledare för Ta betalt! planerade och var moderator för utbildningstillfället. Programmet för utbildningen genomfördes på liknande sätt som
projektets egna Minimässa med korta utbildningspass av olika föreläsare, men utan mingel i
början.
Föreläsare vid detta tillfälle var Sylvia Larsson om projektet Ta betalt!, Ghazal Selmerhagen
från Stiftelsens UtbildningsForum Skåne om Swish, Lars Backe från Swedbank om betalningar
historia till framtid, Lars Winther Hansen från Region Skåne om bredband och mobil täckning,
Tapani Granroth från Lions Höganäs om föreningens erfarenheter från införande av digitala
betaltjänser.
Se bilaga 1.
Som ett resultat av detta utbildningstillfälle har enheten för Strategiskt arbete Social hållbar
utveckling –fokus seniorer på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm visat intresse för utbildningsmaterialet som tagits fram genom projektet, med tanken om att skapa studiecirklar i
hela landet med samma tema för sina samarbetsorganisationer framöver.

Uppnådda mål
•

Minimässa, utbildningar, fortbildning, workshop och slutseminarium har hållits med målgrupperna i syfte att skapa plattformar och samarbetsformer som fungerar långsiktigt.
Se bilaga 1.

•

Föreningar och företagare har genomgått kompetensutvecklingsinsatser och en del av
dem har tagit steget att testa olika digitala betallösningar. Se bilaga 1.

•

Erfarenheter och lärande har följts upp och dokumenterats.

•

Projektets resultat har spritts till alla Sveriges län genom länsstyrelsernas resurs Project
Place. Projektets resultat har spritts och sprids till ett stort antal aktörer/organisationer/
myndigheter. Foldern Ta betalt! sprids även på mässor och till landets alla län.

•

Projektet har åstadkommit ökad dialog och samverkan mellan idéburen sektor, företag,
kommuner och banker när det gäller kontanthantering och betaltjänster.

•

Projektet har erbjudit deltagarna att bidra till utveckling av företag och föreningar för att
öka deras attraktivitet och deras möjligheter att öka sina intäkter.

•

Projektet har underlättat daglig hantering av kontanthantering och betaltjänster för ett
fåtal individer ur målgruppen.

•

Kompetensutvecklingskoncept har utformats för målgrupperna när det gäller att använda
digitala betaltjänstlösningar, se avsnittet Utbildning.

•

Modeller för samverkan mellan målgrupperna för att lösa problemen med kontanthantering har utvecklats. Se resultat Workshop och Slutseminarium.

•

Ett avslutande större slutseminarium med föreläsning om risk och avslutande paneldiskussion och dialog med projektdeltagare har genomförts.

•

Slutrapport har producerats, som beskriver projektet, metoder, processer, utvärderingar
och resultat.
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Ej uppnått projektmål
•

Ambitionen att produkt- och tjänsteutvecklare, beställare och användare vid projektets
slut ska kunna ha fungerande arbetsformer för att tillsammans utforma lösningar som
motsvarar målgruppernas behov har inte kunnat nås.

•

Referensgrupp skapades aldrig då inga anmälde intresse vilket annars hade varit till stor
nytta för projektledaren. Syftet med projektet har tydligen inte varit engagerande nog.
Arbetsgrupperna som beskrivs i projektplanen fungerade på de möten som hölls men det
blev inget mer arbete utanför dessa. De starka känslorna som uppkom i frågan om kontanthantering bromsade möjligheten till konstruktiv dialog och vidare arbete. Projektet
fick ta en annan vändning. Här finns många lärdomar för styrguppen.

Reflektioner
Slutdiskussion projektledare
Projektet Ta betalt! har väckt känslor. Förändringen med minskad service gällande kontanthantering engagerar framför allt föreningslivet i Skånes landsbygd. Kritik har framförts till
projektet för att det har upplevts att projektet haft för mycket fokus på digitala betaltjänster.
Det finns ett tydligt motstånd mot neddragning av kontanthantering. De flesta som projektet
mött menar att det inte är utbildning i betaltjänster man behöver, utan det som behövs är
stöd att återinföra bättre service gällande kontanthantering i landsbygden. Projektdeltagarna
önskar att man från nationellt håll ser över frågan och sätter upp tydligare riktlinjer för att
säkra betaltjänster för alla och ser konsekvenserna för de som inte har möjlighet att använda
alternativa betaltjänster. Kritiken har i många fall visat sig grunda sig i att man vill värna om
de som inte så enkelt kan ta till sig nya sätt att betala på. Flera gånger under projektets gång
har upplevelsen varit att man behöver någon att ställa till svars för en samhällsutveckling som
man inte själv eller de man värnar om hänger med i.
Det som också upprört flertalet är att föreningar likställs med företag när det gäller avgifter
för betaltjänster. Man menar att man arbetar ideellt och att ideellt arbete inte borde straffas med avgifter för kontanthantering eller nyttjande av digitala betaltjänster. En mer rättvis
avgiftsmodell efterlyses.
Tilltron till kontanter och motståndet mot digitala betaltjänster beror ofta på att man upplever tekniken som mer komplicerad. Det man också ifrågasätter är att man just nu byter ut
svenska kontanter, när ändå kontanthanteringen avses minskas. Det finns även farhågor att
när vi väl gjort oss beroende av digitala betaltjänster, att det då inte finns någon instans som
har kontroll över betaltjänsterna och dess avgifter.
Många av de föreningar projektet träffat har medlemmar och besökare från en äldre målgrupp. En aspekt som lyfts är tillgängligheten för alla människor och att användandet av
digitala betaltjänster kan bli en klassfråga och bidra till utanförskap. Med det menar man att
de som inte har råd att skaffa sig en smartphone eller har möjlighet att skaffa sig uppkoppling,
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mobilt eller genom fast bredband automatiskt blir missgynnade. Det gäller även de som har
fysiska begränsningar eller har svårt att ta till sig teknisk information. Om man vill införa nya
betaltjänster och kontanterna avskaffas helt på sikt, vem utbildar föreningen eller företagets
kunder och besökare?
De argument som projektet mött vid flertalet tillfällen är att äldre personer setts som en
grupp som inte kan hantera digitala betaltjänster. Det är något som projektet och banker har
en annan erfarenhet av. Med hjälp av tydlig information, utbildning och rätt anpassat enskilt
stöd börjar allt fler av en äldre målgrupp också använda digitala betaltjänster.
De senaste årens teknikutveckling med ökad mobilanvändning innebär en övergång till digitala betallösningar som snabbt fått många användare. Bankkontoren som hanterar kontanter
minskar stadigt. Detta innebär förändringar för föreningar och företag. Kunder och besökare
har inte alltid med sig kontanter och förväntar sig att kunna betala på flera sätt. För dem som
inte möter kunder eller besökares behov gällande betaltjänster kan det medföra intäktsbortfall.
Förbättringsarbete kring betalningar kan även innebära möjligheter till merförsäljning. Flera
som infört fler sätt att betala, rapporterar att kunden eller besökaren inte längre är begränsad
av den mängd kontanter de tagit med sig inför sina inköp. De är benägna att handla mer om
det finns ett lockande utbud som attraherar dem.
Det kan vara sunt att vi som människor är skeptiska och betvivlar säkerheten i de olika betallösningarna. Rån och kortbedrägerier rapporteras det frekvent om i media. Digitala system
ligger nere och det har också drabbat de betaltjänster som projektet inkluderat. För vad gör vi
när inte tekniken fungerar? Att göra riskanalys i sin verksamhet är viktigt.
Eftersom det finns ett stort utbud av betaltjänster från olika tjänsteleverantörer och att verksamheterna är olika, upplevs det komplicerat att avgöra vad som är bäst och mest kostnadseffektivt. Den folder som arbetats fram är en översiktlig introduktion i betaltjänster och kan
användas som stöd i beslut. Utbildning och information i större grupper har projektet testat,
det märkbara resultatet är att man har behov av att ställa frågor utifrån sin egen verksamhet
och egna förkunskaper.
Träffar i större grupper har tenderat att bli problemfokuserade istället för lösningsinriktade.
Utbildning och konsultation enskilt eller i små grupper med en oberoende rådgivare tror
projektledaren är den bästa modellen för vidare arbete med betaltjänster. Viktigt att man har
möjlighet att utgå ifrån de egna förutsättningarna.
Utbildningskoncept som projektet skapat kan användas som självstudiematerial för föreningens medlemmar, kassör eller styrelse. Småföretagare kan använda det som fortbildning i
sin verksamhet. Slutrapporten synliggör de utmaningar som fanns under projekttiden 2015-2016. Kontanter i kombination med digitala betaltjänster är troligtvis den bästa lösningen - i
alla fall så länge vi inte har säkrad internetuppkoppling i hela Skåne, god tillgänglighet och full
stabilitet i betaltjänsterna.
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Reflektioner från styrgruppen
Vad betyder projektet för Skånes hembygdsförbund och hembygdsrörelsen?
•

Ökad kunskap hos kanslipersonal, styrelse och medlemsföreningar om olika betaltjänster,
t ex iZettle och Swish.

•

Genom projektledarens medverkan på Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten under våren
2016 har 192 personer i 72 föreningar fått ta del av information om betaltjänster samt
bidragit med en nulägesbild av situationen i sin förening. Projektledaren har på detta sätt
fått en bild av nuläget och önskat läge i föreningarna vad gäller betaltjänster. Detta har gett
ökad delaktighet från föreningarna.

•

Har gett en överblick om kunskapsläget hos medlemsföreningar om betaltjänster.

•

En insikt om att kontanthantering är mycket viktig för vissa personer på förtroendeposter
i medlemsföreningarna, att det på vissa håll råder motstånd mot vad som kallas ”det kontantlösa samhället” samt en misstro mot bankerna vad gäller deras vilja att hantera kontanter.

•

En insikt om vikten av tydlighet om projektets syfte och inriktning gentemot medlemmar
för att undvika missförstånd. Projektet har av vissa uppfattas ha som enda syfte att bevara
kontanter.

•

Styrgruppsarbetet har inneburit ökade kontakter med representanter från Länsstyrelsen i
Skåne, Kommunförbundet Skåne, banker (här Swedbank och Ekeby sparbank) samt Hela
Sverige ska leva Skåne. Det har även medfört en större kunskap och förståelse för olika
sektorers förutsättningar att påverka och arbeta med betaltjänster; myndigheter, idéburen
sektor, bankväsendet, kommunförbund.

•

Projektet har väckt frågan om hur betaltjänster kan bidra till en utveckling av föreningslivet
och dess möjligheter till ökade intäkter.
Kassörens roll i föreningen har en än större betydelse när det gäller användning av olika betaltjänster samt kontanthantering. Där behövs kompetenshöjande insatser i form av kurser,
stöd och utbyte mellan föreningar för att lära av varandra.

•

Hur tar vi erfarenheter från projektet vidare i vår verksamhet?
•

Projektinnehållet har tagits upp av medlemsföreningar och skapat en sammanhållning vilket visar på projektets angelägenhetsgrad.

•

Sprida projektets slutrapport till förbundets styrelse och medlemsföreningar via kretsmöten, nyhetsbrev och förbundets hemsida.

•

Undersöka vad betaltjänsterna innebär för medlemsföreningarnas kassörer och fråga medlemsföreningarna om de önskar stöd från Skånes hembygdsförbund när det gäller betaltjänster och i vilken form, t ex kurser och nätverk för kassörer. Vid behov genomföra kurser i
samarbete med Utbildningsforum Skåne AB kring olika betaltjänster.

•

Fortsätta diskussionen inom hembygdsrörelsen om hur föreningarnas intäkter kan öka genom betaltjänster.

•

Underhålla kontakter med HSSL Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet vad gäller
betaltjänster samt försöka följa utvecklingen i frågan.
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•

Föra diskussionen om betaltjänster vidare inom i organisationen samt med vår riksorganisation Sveriges hembygdsförbund. Skåne har blivit ett av de goda exemplen i landet. Man har
insett att nationella, generella lösningar är svåra att genomföra. Lösningar av kontanthantering och andra betalmetoder sker nog bäst på regional och vissa fall på lokal nivå (ICA-affärer, små banker etc.)

•

Skånes hembygdsförbund har styrelsebeslut på att inte agera i kontantupproret, det är upp
till varje medlemsförening att ta beslut om det.

Pia Sander

Sven Jensén

Kanslichef		

ordförande

Summering från Hela Sverige ska Leva Skåne.
Det som blivit mycket klarare för mig under kontanthanteringsprojektet är vikten av jämnt
fördelad uppkoppling i det skånska landskapet. Allt det som vi pratar om i Hela Sverige ska leva
Skåne (och på riksplanet) med lokala servicepunkter, möjlighet att jobba hemifrån och generellt
sett förbättrad lokal service, det vilar mer och mer på möjligheterna att vara uppkopplad på
landsbygden. Det fasta telenätet monteras ner och om inte fiberutbyggnad och annan bredbandsutbyggnad går hand i hand med nedmonteringen kommer vi hamna i ett servicemässigt
vakuum.
Kontanthanteringsprojektet har varit väldigt ambitiöst upplagt. Vissa av aktiviteterna har varit
svåra att få deltagare till, och det verkar som om delar av föreningslivet fortfarande hoppas på
att bankerna ska ändra riktning när det gäller kontanthanteringen, hellre än att titta på sina
egna alternativa möjligheter att hantera intäkter.
Samtalen med såväl Skånes Hembygdsförbund som Länsstyrelsen, Region Skåne och de andra
inom projektet har varit en stor tillgång och ökat vår kunskap om såväl kontanthantering som
andra problematiker med stor inverkan på den skånska landsbygdens framtid.

Susanne Velander Vretare
för Hela Sverige ska leva Skåne.

Kommunförbundet Skåne om betaltjänster och medverkan i Ta betalt!
Gällande kommunernas syn på fungerande kontanthantering utanför tätorter i Skåne så kan
situationen sammanfattningsvis beskrivas som följer:
Kommunerna som arbetsgivare använder lite kontanter i sin verksamhet idag. Väl utvecklade
system finns för fakturahantering inom de flesta områden. Dock finns det behov av sedlar och
mynt framförallt i verksamheter inom äldrevård, försörjningsstöd, i viss mån inom fritids -och
kultursektorn samt för brukare med funktionshinder.

19

Dessa exempel gäller då både att kommunen som ansvarig måste kunna ge ut och ta emot kontanter, samt att vårdtagare/brukare ska kunna hantera egna pengar.
Att minimera mängden av kontanter i alla verksamheter är dock en strävan då det för anställda
kan bli en viss säkerhetsrisk samt att hantering av kontanter är en administrativ och logistisk
utmaning i det vardagliga arbetet. Samt genereras kostnader då hanteringen av mynt är avgiftsbelagd. Dock är ansvaret att tillgodose brukare/vårdtagares behov och möjlighet att använda
sedlar och mynt framför digitala alternativ, det som är överordnat. Det kommer finnas grupper i
vårt samhälle lång tid framöver som behöver tillgång till mynt och sedlar.
En annan aspekt är att enbart digitala system – som redan dominerar och fungerar för 95% av
befolkningen - är extremt sårbara och lätt kan slåss ut via mindre eller större skeenden. Konsekvenser av en sådan händelse kommer om den är omfattande behöva hanteras lokalt.
För att en kommun ska fungera och vara attraktiv för alla sina invånare, föreningsliv och företagare, behövs viss grundstruktur för kontanthantering, närhet till Bankomat, samverkan med Ica
handlare eller annat. Detta kommer det finnas fortsatt behov av lång tid framöver. En kommun
som organisation har enbart viss påverkansmöjlighet vad gäller bankernas eller andras aktörers
lokala engagemang, men är och vill vara en viktig part för dialog om större förändringar.
För att tillgodose de behov som finns och framförallt värna de grupper som behöver kontanta
medel framöver ställer sig Sveriges Kommuner och Landsting bakom det förslag som formulerats i Kontanthanteringsutredningen som haft till uppdrag att se över regelverket för kontanthanteringen i Sverige, kartlägga och identifiera eventuella brister. Utredningen tar inte ställning
till tillgången utan enbart hanteringen. Utredningen förutsätter att kontanter finns i framtiden.
Utgångspunkten är att kontanthanteringskedjan ska vara fungerande, effektiv och säker.
”Sveriges Kommuner och Landsting instämmer i förslaget att Riksbanken ska ha det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige. Kontanthantering är en central funktion och
ansvaret bör vila på en ansvarig myndighet. Riksbanken är sedan länge ansvarig för tillförseln av
sedlar och mynt inom landet. Förslaget att Riksbanken ska ansvara för såväl kontanthanteringen som för övervakningen av aktörerna i kontanthanteringskedjan kan dock diskuteras. Det är
alltid besvärligt att ha dubbla roller. Finansinspektionen kan vara en lämpligare myndighet när
det gäller tillstånd och tillsyn av uppräkningsföretagen. Utses ingen ansvarig myndighet hamnar
problemet i knät på alla Sveriges kommuner vilket vore ineffektivt ur ett samhällsperspektiv. ”
Då större delen av befolkningen i Sverige redan använder sig av olika typer av digitala betaltjänster så kommer utvecklingen och utbudet utvecklas. Och andra typer av betalningsmedel
än kontanter har flera fördelar. Till exempel begränsas ekonomisk brottslighet, och kriminella
aktiviteter som stölder och rån.
En absolut förutsättning för detta är att utbyggnaden av bredband görs i betydligt större omfattning och i högre takt än idag.

Annika Eklund
Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och folkhälsa, Kommunförbundet Skåne.
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Region Skåne och projektet Ta betalt!
En av de viktigaste uppgifterna för Region Skåne inom det regionala utvecklingsuppdraget är att tillsammans med andra parter medverka till att Skåne uppfattas så attraktivt som möjligt – både för oss som
redan bor och verkar här, men också för presumtiva inflyttare i form av företag och enskilda personer
och också för tillfälliga besökare. Ett attraktivt Skåne lockar kreativa människor, entreprenörer och innovatörer och stimulerar till utveckling av idéer och initiativ, vilket i sin tur bidrar till hållbar utveckling och
tillväxt och skapar grund för bra levnadsvillkor.
För att Skåne ska uppfattas som attraktivt finns dock vissa grundläggande förutsättningar som måste
vara uppfyllda – en av dessa är möjligheten att både ta betalt och att kunna betala oberoende av var i
Skåne man befinner sig.
Från Region Skåne ser vi positivt på den utveckling som generellt sker inom det elektroniska betaltjänstområdet, men ser med oro på hur vissa grupper i samhället och vissa geografiska områden i Skåne
”kommer i kläm” i den snabba utveckling som sker. Personer eller verksamheter som befinner sig i
områden med dålig mobil täckning eller där fast bredband saknas riskerar att i takt med att elektroniska
betaltjänster utvecklas, men också i och med att kontanthanteringen samtidigt visar en tendens att försämras, att hamna i en situation där både möjligheten att bo och möjligheten att driva en verksamhet
kan te sig omöjlig. De grupper som främst drabbas av problematiken kring grundläggande betaltjänster
är privatpersoner och företag som kan ha svårigheter att betala sina löpande utgifter, affärsverksamheter som upplever svårigheter att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter och mindre företag
och föreningar som inte kan erbjuda elektroniska betaltjänster till sina kunder. Allt detta sammantaget
medverkar till att hämma utveckling och tillväxt och människors kreativitet, men kan också medverka
till att Skåne uppfattas som mindre attraktivt att besöka, att bosätta sig i eller att starta och driva en
verksamhet i. Fenomenet är kanske allra tydligast på landsbygden i Skåne och sammanfaller då ofta med
geografiska områden med sämre mobil täckning och/eller där fast bredband saknas.
Region Skåne har med stort intresse följt och deltagit i projektet Ta betalt! Region Skånes ingång i projektet har varit att få belyst hur enskilda personer, organisationer och verksamheter upplever problematiken kring kontanthantering och elektroniska betaltjänster, vilka som är mest drabbade, vilka utmaningar vi står inför i Skåne och för att få en vidgad syn på vilka åtgärder som behöver vidtas för att underlätta
hanteringen av kontanter och möjligheten att både ta betalt och att betala?
Även om den utmaning vi står inför vad gäller hantering av kontanter och utvecklingen av elektroniska
betaltjänster skulle utgöra en övergående problematik som löser sig över en längre tid har projektet Ta
betalt! på ett seriöst och tydligt sätt flytta fram Skånes positioner i frågan och vi står bättre rustade och
förberedda inför den utveckling som kommer att ske.
Skånes Hembygdsförbund, som projektägare, har tillsammans med projektets övriga parter Länsstyrelsen Skåne, Hela Sverige Ska Leva/Skåne, Kommunförbundet Skåne, Swedbank och Region Skåne nått
både företag, offentliga verksamheter och idéburna organisationer.
Intressant i sammanhanget är också att projektet finansierats genom nationella medel via PTS som en
regional insats initierad av Länsstyrelsen vars uppdrag är att bevaka grundläggande betaltjänster.
Genomförandeprojektet Ta Betalt! grundlades via en omfattande förstudie och Region Skånes förhoppning är att de synpunkter och de resultat som framkommit i genomförandeprojektet också ska leda till
en fortsatt process där Skåne framstår som ett gott exempel där vi i samverkan mellan parter som på
olika sätt jobbar med tillväxt, hållbar utveckling och ett attraktivt Skåne ska kunna nå adekvata målgrupper, sprida projektets resultat och medverka till ökad förståelse och initiativ som kan förbättra och
förenkla vardagen för personer och verksamheter vad gäller kontanthantering och elektroniska betaltjänster i Skåne.

Ulf Kyrling
Enheten för Innovation och Entreprenörskap, Region Skåne.
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Reflektioner kring projektet av Länsstyrelsen Skåne
Grundläggande betaltjänster är ett komplext ämne som täcker samtliga målgrupper i samhället
och innebär att varje medborgare ska ha rättighet att kunna betala, ta ut kontanter och sätta in
dagskassor på ett bankkonto. Dessa tjänster ska samhället bistå med och då till rimliga priser
enligt staten. Sedan Svensk kassaservice lades ned 2009 har länsstyrelserna haft uppdraget att bevaka hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov, särskilt för äldre
och funktionsnedsatta. Regionala insatser som detta Ta betalt!-projekt fångar även upp bristerna
i att företag och föreningar har problem att bli av med sina kontanter på ett säkert sätt. Projektet
vill fånga in behovet och samtidigt hitta en väg framåt.
Samverkan
Länsstyrelsen ser samarbetet med Skånes Hembygdsförbund, Hela Sverige ska Leva, Region
Skåne, Kommunförbundet och bankrepresentant från Swedbank som mycket värdefullt. Genom
nätverket har projektet nått ut till föreningar, företag och offentliga aktörer, men också byggt upp
kompetens inom varje organisation. Under en av projektets workshops deltog även Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning för att ge inspel till vad föreningar och företag bör tänka på när
det gäller att tillgänglighetsanpassa olika betalsätt för människor med funktionsnedsättningar. Till
följd av detta har Länsstyrelsen skapat ett samråd för att få inblick i vilka utmaningar som finns för
särskilt utsatta individer. Tillgänglighet är en rättighet som kan prövas mot diskrimineringslagen.
Tanken från början var att ännu fler organisationer skulle delta i projektet, bland annat som referensgrupp, och de har tillfrågats, men valt att inte delta. Här borde vi i styrgruppen kanske mer
aktivt arbetat för att få till en sådan men arbete i projekt ska inte kännas tvingande.
Utmaningar i projektet
Möten mellan människor ger nyanserade bilder av verkligheten och ger möjlighet till problemlösningar. Projektupplägget med en minimässa följt av tre utbildningstillfällen spridda i omgångar
över hela Skåne kändes därför som en god idé. Det visade sig dock att de flesta var ”nöjda” efter
den första träffen. De hade pratat av sig och fått ta del av åsikter från andra deltagare och från
projektledaren. Av de resterande två träffarna fick dessa ställas in på ett par av de planerade
orterna. Fortbildningsmöjligheten tog man alltså dessvärre inte vara på. Trots att riktade inbjudningar gått ut brett har det varit svårt att nå fram. Ämnet är kanske så pass begränsat, men i och
med PRO:s ”Kontantuppror” har kopplingar felaktigt gjorts till projektet Ta betalt! Projektet mål
har inte varit att ta ställning för eller emot kontanter, utan målet var att engagera målgrupperna
småföretag och föreningar på landsbygden att tillsammans arbeta fram lösningar som passar dem.
Om det handlar om kontanter eller digitala lösningar är upp till dem. Projektledaren har oförtjänt
blivit måltavla för vissa deltagares missnöje med bland annat bankernas minskade kontanthantering. Styrgruppen diskuterade denna utveckling och utökade planen med en workshop för att
klargöra syftet med projektet.
Projektledaren har deltagit på flera andra möten som ett sätt att kompensera för att några av de
planerade mötena aldrig blev av. Kommunikation är alltid av stor vikt men särskilt om ämnet i
fråga är känsligt. Tursamt nog har media rapporterat om projektet vid ett flertal tillfällen och lyft
problematiken på en bra nivå. Alla måste få komma till tals men projektet kan inte ta ansvar för
att ändra den samhällsutveckling som är på gång. Länsstyrelsen däremot fångar upp det missnöje
som visat sig och arbetar vidare med detta utanför projektet.
Framtidens utmaningar
Grundläggande betaltjänster blir allt färre och främst då på landsbygden. Digitala tjänster som
ersättning för kontanter förutsätter snabb uppkoppling. Om snabbt bredband inte byggs på
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landsbygden blir problemet fortsatt stort. Företag och föreningar med landsbygden som verksamhetsområde kommer därmed att ha svårt att driva sina verksamheter. En utarmning av
landsbygden påverkar hela Skåne. Länsstyrelsen lägger därför stor vikt vid att styrgruppsmedlemmarna i projektet Ta betalt! fortsätter att träffas efter projektslut, bjuder in fler aktörer
och arbetar vidare med de utmaningar som ligger framför oss. Ta betalt!-projektet har visat
några av de verkliga utmaningarna.

Catharina Engström Hellström
enheten Landsbygd samverkan, Länsstyrelsen i Skåne.

Arbetet med betaltjänster fortsätter

Föreningar och små företag i Skåne har fortfarande problem med
grundläggande betaltjänster
Samarbetet som varit i styrgruppen är en kraft att ta tillvara på. Vi är alla språkrör i stora
organisationer och vi kan locka till oss fler aktörer och med goda problemformuleringar kan
vi bidra till förändringar i de fall vi ser att sådana behövs. Den utveckling vi hittills ser kring
betaltjänster går snabbt och det blir allt större gap mellan de som följer med och inte ifrågasätter, de som hänger med men som vill bromsa och ifrågasätta samt de som inte ens har
möjlighet att välja. Exempel på sådana konkreta insatser i ett vidare samarbete är:
Kartlägga de behov som finns för både småföretag och föreningar att nyttja grundläggande
betaltjänster. Det kan handla om tillgänglighet, system, pris, uppkoppling, jämställdhetsperspektiv. Utifrån resultatet sedan föra dialog med berörda aktörer och lyfta frågor av strukturell natur nationellt.
Kartlägga vilka hinder som finns för vissa individer att nyttja grundläggande betaltjänster
och med det som grund tillsammans med representativa organisationer föreslå lösningar
och arbeta för detta ur ett större perspektiv.
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Bilaga 1.
Deltagarstatistik
Projektets egna aktiviteter
Minimässa
21 januari kl 17--20, Arkivcentrum Syd
70 deltagare representerade 52 verksamheter + 1 projektledare
Utbildning - Från växelkassa till digitala
betaltjänster
28 januari 2016 kl 18--20, Kulturhuset i
Gärdslöv, 21 deltagare varav 13 verksamheter representerade + 1 projektledare
17 februari 2016 kl 18--20, Kulturhuset i
Hässleholm, 7 deltagare varav 7 verksamheter representerade + 1 projektledare
3 mars 2016 kl 18--20, Kulturhuset
Tomelilla, 2 deltagare varav 2 verksamheter representerade + 1 projektledare
Utbildning - Öka intäkterna
17 mars 2016 kl 18--20, Höörs Församlingshem. 3 deltagare varav 2 verksamheter representerade + 1 projektledare
Utbildning - Att ta betalt
13 april 2016 kl 18--20, Kulturhuset i
Hässleholm, 7 deltagare varav 6 verksamheter representerade + 1 utbildare +
1 projektledare
14 april 2016 kl 18--20, Höörs Församlingshem, 8 deltagare varav 6 verksamheter representerade + 1 utbildare + 1
projektledare
Fortbildning - Från växelkassa till digitala betaltjänster, Öka intäkterna och Att
ta betalt
27 april 2016 kl 9--12, Arkiv Centrum
Syd, Skånes Hembygdsförbund 7 personer representerade 3 föreningar och 4
Skånes Hembygdsförbunds personal
Workshop
24 maj 2016 kl 13--15, Arkiv Centrum
Syd i Lund 10 personer representerade 8
verksamheter

Kontantmöte, ersatte planerad
workshop
25 maj 2016, Kulturhuset i Gärdslöv, 11
deltagare representerade 4 verksamheter + 1 föreläsare + 1 projektledare
Slutseminarium
7 sep 2016 kl 18--21, Kulturhuset i Lund
26 deltagare representerade 18 verksamheter + 1 föreläsare + 1 projektledare

Samarbetsträffar

Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten
192 personer från 72 föreningar informerades om projektet på kretsmöten hos
värdföreningarna Ivötofta Hembygdsförening 16 februari, Röke Sockengille 18
februari, Hammarlunda Mölleförening
29 februari, Fjälastorp-Stubbarps byaförening 1 mars, Glimåkra Hembygdsförening 3 mars, Munka Ljungby-Tåssjö
Hembygdsförening 8 mars, Bara Härads
Hembygdsförening 10 mars och Albo
härads hembygdsförening 10 mars.
Studieförbundet Vuxenskolan/SPF
20 april 2016 Medborgarhuset Eslöv.
Projektledare höll i hela programmet
och berättade om Ta betalt! Upplägg likt
minimässan, men utan mingel i början.
Föreläsare: Sylvia Larsson Ta betalt!,
Stiftelsens UtbildningsForum Skåne, Lars
Backe Swedbank, Lars Winther Hansen
Region Skåne, Tapani Granroth Lions
Höganäs
40 deltagare representerade 22 föreningar + 6 föreläsare
Stämma Skånes Hembygdsförbund
24 april 2016 Röstånga Gästgivargård
Projektledare deltog som utställare på
mingeltorg under förmiddagen, där föreningar hade möjlighet att komma förbi
och ställa frågor.
121 deltagare representerade 41 föreningar
Distriktsstämma Skånes bygdegårdsdistrikt
24 april 2016, Tommarps bygdegård

24

Projektledare deltog under eftermiddagen genom att prata om projektet i 10
minuter och delade ut inbjudningar till
resterande utbildningstillfällen.
50 deltagare representerade 28 föreningar
Swedbank föreningsträff i Ängelholm
26 april 2016, Swedbanks lokal
Bankens egen föreningsträff inspirerad
av slutrapport Betaltjänster för alla och
Minimässa Ta betalt!
Föreläsare: Göran Tarring kontorschef
Swedbank Gripen, Sylvia Larsson Ta
betalt!, Lars Backe Swedbank, Tapani
Granroth Lions Höganäs, Mats Nilsson
Sparbanksstiftelsen Gripen
76 personer, representerade 55 föreningar

Projektets egna utbildningstill–
fällen som ställts in
Utbildning - Från växelkassa till digitala
betaltjänster
18 februari 2016 kl 18--20, Höörs Församlingshem. Ställdes in pga sjukdom.
Utbildning - Från växelkassa till digitala
betaltjänster
22 mars 2016 kl 18-20, SV 47 i Klippan,
Inställt pga för få deltagare.
Utbildning - Öka intäkterna
23 mars 2016 kl 18--20, Kulturhuset i
Hässleholm. Inställt pga för få deltagare.
Utbildning - Öka intäkterna
7 april 2016 kl 18--20, Kulturhuset Tomelilla. Inställt pga för få deltagare.
Utbildning - Att ta betalt
12 maj 2016 kl 18--20, Kulturhuset
Tomelilla, Inställt pga för få deltagare.
Utbildning - Att ta betalt
17 maj 2016 kl 18--20, SV 47 i Klippan.
Inställt pga för få deltagare.

Bilaga 2.

Minimässa - Ta betalt!
Undrar du hur föreningar och företag kan hantera kontanter
och digitala betaltjänster framöver?
Varmt välkommen du som representerar en förening,
ett företag, ett förbund eller en offentlig organisation!
Deltagandet är kostnadsfritt.
Tid: 21 januari 2016 kl 17—20
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
För karta och instruktion om kollektivtrafik, se http://ddss.nu/acs/hitta.asp
17.00—17.45

Registrering
Mingel i mässlokalen med enklare förtäring.
Passa på att besöka utställare och knyt kontakter med
deltagare.

18.00—18.15

Projektpresentation, Sylvia Larsson.

18.15—18.30

Pipos - En nulägespresentation om kontant- och
servicestationer i Skåne.

18.30—18.45

Bredband och mobiltäckning i Skåne,
Region Skåne och Länsstyrelsen.

18.45—19.00

Paus

19.00—19.15

Betaltjänster i ett historiskt perspektiv, Swedbank.

19.15—19.30

Den lokala butiken som kassatjänst, Ica

19.30—19.45

"Vi började erbjuda fler betalningsmetoder och ökade
intäkterna". Möt föreningar och entreprenörer som utöver
kontanter numera erbjuder sina besökare fler sätt att betala.

19.45—20.00

Frågestund och summering.

Anmäl ditt deltagande senast 15 januari till:
sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se
För mer information och för övriga seminarier se projekthemsida:

www.hembygd.se/skane/projekt/ta-betalt
Deltagandet i projektets aktiviteter är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!
Sylvia Larsson, Projektledare Ta betalt!
Tel. 0708 – 635295 E-post sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se
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Ta betalt!
Från 1 oktober 2015 pågår ett
ettårigt regionalt projekt i Skåne som
bygger vidare på den förstudie om
betaltjänster och kontanthantering
som gjordes under 2014.
Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne,
Kommunförbundet Skåne, Hela
Sverige ska leva Skåne och Skånes
hembygdsförbund driver projektet
tillsammans med finansiering från
Post- och telestyrelsen.
Syftet är att förbättra tillgången till
grundläggande betaltjänster.
Föreningar och företagare på den
skånska landsbygden erbjuds
inspirationsseminarier om digitala
betallösningar och ges möjlighet att
se över hur kontanter kan hanteras i
verksamheten i framtiden.
Fokus är att engagera föreningar,
företag, kommuner och banker att
tillsammans hitta samarbetsformer
kring betaltjänster och
kontanthantering.
Vad händer i projektet?
En serie av seminarier genomförs
under våren 2016. Arbetsgrupper
kommer att bildas för att hitta
samarbeten för fungerande lösningar
för kontanthantering och digitala
betaltjänster.
Är du intresserad av att delta i
projektet? Du är hjärtligt
välkommen att höra av dig till
projektledare Sylvia Larsson.

Bilaga 3.

Ta betalt!
Undrar du hur föreningar och företag kan hantera kontanter och digitala
betaltjänster framöver?

Varmt välkommen du som representerar en förening, en bank, ett företag, ett
förbund eller en offentlig organisation till inspirationsseminarier med tema digitala
betalningslösningar och kontanthantering i framtiden.

Från växelkassa till digitala betaltjänster
Inspirationsträff om lokal kontanthantering och digitala betaltjänster.
28 jan 2016 kl 18-20, Kulturhuset i Gärdslöv, Gärdslövs byaväg, 274 94 Skurup.
17 feb 2016 kl 18-20, Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18, 281 31 Hässleholm.
18 feb 2016 kl 18-20 Höörs Församlingshem, Skolgatan 8, 243 30 Höör
3 mar 2016 kl 18-20, Kulturhuset Tomelilla, Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla.
22 mar 2016 kl 18-20, SV 47, Storgatan 47, 264 22 Klippan
Öka intäkterna
Föreläsning om hur verksamheten kan öka intäkterna med hjälp av olika målgrupper och
merförsäljning.
17 mar 2016 kl 18-20, Höörs Församlingshem, Skolgatan 8, 243 30 Höör
23 mar 2016 kl 18-20, Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18, 281 31 Hässleholm.
7 apr 2016 kl 18-20, Kulturhuset Tomelilla,Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla
19 apr 2016 kl 18-20, SV 47, Storgatan 47, 264 22 Klippan

Ta betalt!
Från 1 oktober 2015 pågår ett
ettårigt regionalt projekt i Skåne
som bygger vidare på den
förstudie om betaltjänster och
kontanthantering som gjordes
under 2014.
Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne, Kommunförbundet Skåne,
Hela Sverige ska leva Skåne,
Swedbank och Skånes
hembygdsförbund driver
projektet tillsammans med
finansiering från Post- och
telestyrelsen.

Att ta betalt
Praktisk genomgång av digitala betaltjänster som finns på marknaden just nu. Som
deltagare får du en inblick i vad som finns och hur de fungerar.

Syftet är att förbättra tillgången
till grundläggande betaltjänster.
Föreningar och företagare på den
skånska landsbygden erbjuds
inspirationsseminarier om
digitala betallösningar och ges
möjlighet att se över hur
kontanter kan hanteras i
verksamheten i framtiden.

13 apr 2016 kl 18-20, Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18, 281 31 Hässleholm.
14 apr 2016 kl 18-20, Höörs Församlingshem, Skolgatan 8, 243 30 Höör
12 maj 2016 kl 18-20, Kulturhuset Tomelilla, Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla
17 maj 2016 kl 18-20, SV 47, Storgatan 47, 264 22 Klippan

Fokus är att engagera föreningar,
företag, kommuner och banker
att tillsammans hitta samarbetsformer kring betaltjänster och
kontanthantering.

Deltagandet i seminarierna är kostnadsfritt.
För anmälan och frågor kontakta Sylvia Larsson
tel. 0708 – 635295 eller e-post sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se

Vad händer i projektet?
En serie av seminarier genomförs
under våren 2016. Arbetsgrupper
kommer att bildas för att hitta
samarbeten för fungerande
lösningar för kontanthantering
och digitala betaltjänster.
Är du intresserad av att delta i
projektet? Du är hjärtligt
välkommen att höra av dig till
projektledare Sylvia Larsson.
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Bilaga 4.

Till Skånes Hembygdsförbunds styrelse och personal!

Undrar du hur föreningar kan hantera kontanter och digitala
betaltjänster framöver?
Välkommen till fortbildningsdag med tema digitala
betalningslösningar och kontanthantering.
När: 27 april kl. 10-13
Plats: Lokal Akademien, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND

Dagens innehåll:
Från växelkassa till digitala betaltjänster
Lokal kontanthantering och digitala betaltjänster.
Öka intäkterna
Hur kan verksamheten kan öka intäkterna med hjälp av olika målgrupper och
merförsäljning.

Ta betalt!
Från 1 oktober 2015 pågår ett
ettårigt regionalt projekt i
Skåne som bygger vidare på
den förstudie om betaltjänster
och kontanthantering som
gjordes under 2014.
Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne, Kommunförbundet
Skåne, Hela Sverige ska leva
Skåne, Swedbank och Skånes
hembygdsförbund driver
projektet tillsammans med
finansiering från Post- och
telestyrelsen.
Syftet är att förbättra
tillgången till grundläggande
betaltjänster. Föreningar och
företagare på den skånska
landsbygden erbjuds
inspirationsseminarier om
digitala betallösningar och ges
möjlighet att se över hur
kontanter kan hanteras i
verksamheten i framtiden.

Att ta betalt
Praktisk genomgång av digitala betaltjänster.

Fokus är att engagera
föreningar, företag, kommuner
och banker att tillsammans
hitta samarbetsformer kring
betaltjänster och
kontanthantering.

Lätt förtäring erbjuds under dagen.
Deltagandet i seminarierna är kostnadsfritt.
För anmälan och frågor kontakta Sylvia Larsson, senast 21 april.
tel. 0708 – 635295 eller e-post sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se

Vad händer i projektet?
En serie av seminarier
genomförs under våren 2016.
Arbetsgrupper kommer att
bildas för att hitta samarbeten
för fungerande lösningar för
kontanthantering och digitala
betaltjänster.
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Bilaga 5.

Ta betalt!
Workshop 24 maj
Undrar du hur föreningar och företag kan hantera
grundläggande betaltjänster framöver?
Varmt välkommen du som representerar en förening,
en bank, ett företag, ett förbund eller en offentlig
organisation till workshop med tema grundläggande
betaltjänster i framtiden.
Tid: tisdag 24 maj 2016 kl 13—15
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund Program:
13.00—13.15 Projektledare hälsar välkommen med projektpresentation och går
igenom förutsättningarna för dagen.
13.15—13.30 Uppdelning i arbetsgrupper och presentation av deltagarna
13.30—14.00 Arbetspass 1

Ta betalt!
Från 1 oktober 2015 pågår ett
ettårigt regionalt projekt i
Skåne som bygger vidare på
den förstudie om betaltjänster
och kontanthantering som
gjordes under 2014.
Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne, Kommunförbundet
Skåne, Hela Sverige ska leva
Skåne, Swedbank och Skånes
hembygdsförbund driver
projektet tillsammans med
finansiering från Post- och
telestyrelsen.
Syftet är att förbättra
tillgången till grundläggande
betaltjänster. Föreningar och
företagare på den skånska
landsbygden erbjuds
inspirationsseminarier om
digitala betallösningar och ges
möjlighet att se över hur
kontanter kan hanteras i
verksamheten i framtiden.
Fokus är att engagera
föreningar, företag, kommuner
och banker att tillsammans
hitta samarbetsformer kring
betaltjänster och
kontanthantering.

14.00—14.15 Fika och mingel
14.15—14.45 Arbetspass 2
14.45—15.00 Summering och avslut
Deltagandet i workshopen är kostnadsfritt.
För anmälan och frågor kontakta Sylvia Larsson, senast 20 maj.
tel. 0708 – 635295 eller e-post sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se
För mer information se www.hembygd.se/skane/projekt/ta-betalt

Vad händer i projektet?
En serie av seminarier har
genomförts under våren 2016.
Arbetsgrupper bildas för att
hitta samarbeten för
fungerande lösningar för
grundläggande betaltjänster.
Är du intresserad av att delta i
projektet? Du är hjärtligt
välkommen att höra av dig till
projektledare Sylvia Larsson.
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Bilaga 6.

Välkommen till slutseminarium för projektet Ta betalt!
Är du beredd?
Fredrik Ljunggren är gästtalare under
slutseminarium för Ta betalt!
Fredrik Ljunggren arbetar med IT-säkerhet i
kunskapsföretaget Kirei med utgångspunkt från
Göteborg och arbetar även med offentliga
uppdrag från bland annat Finansdepartementet,
Näringsdepartementet och Post- och
Telestyrelsen.
Ta betalt!
Sedan 1 oktober 2015 har ett
ettårigt regionalt projekt pågått i
Skåne som bygger vidare på den
förstudie om betaltjänster och
kontanthantering som gjordes
under 2014.

”Informationstekniken finns överallt och
underlättar på ett markant sätt vår vardag för de
flesta av oss. Men vad händer när tekniken inte
fungerar? Hur sårbara är vi egentligen för mer
omfattande störningar? Är du beredd?”

Du som representerar en förening, ett företag, ett förbund eller en offentlig
organisation är välkommen att delta under slutseminarium för projektet Ta betalt!
Tid: 7 september kl. 18.00–21.00
Plats: Hässleholms Kulturhus, 2a våningen, Vattugatan 18, 281 31 Hässleholm.
kl 18.00–18.30 Ankomstregistrering och mingel med lätt förtäring
kl 18.30–19.00 Projektledaren har ordet
kl 19.00–19.45 Gäst Fredrik Ljunggren, Kirei
kl 19.45–20.00 Paus
kl 20.00–20.45 Paneldiskussion Ta betalt!
Pia Sander, Skånes Hembygdsförbund, Catharina Hellström Engström, Länsstyrelsen
Susanne Velander Wretare, Hela Sverige ska Leva Skåne, Ulf Kyrling, Region Skåne
Annika Ekelund, Kommunförbundet Skåne, Lars Backe, fd Swedbank
kl 20.45–21.00 Avslut
Hjärtligt välkommen!
Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ditt deltagande senast 2 september.
sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se eller tel. 0708 – 635295
Vänligen meddela eventuella matallergier eller andra önskemål.
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Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne, Kommunförbundet Skåne,
Hela Sverige ska leva Skåne,
Swedbank och Skånes
hembygdsförbund har drivit
projektet tillsammans med
finansiering från Post- och
telestyrelsen.
Syftet har varit att förbättra
tillgången till grundläggande
betaltjänster. Föreningar och
företagare på den skånska
landsbygden har erbjudits
inspirationsseminarier om
digitala betallösningar och har
getts möjlighet att se över hur
kontanter kan hanteras i
verksamheten i framtiden.
Olika insatser har genomförts
under projekttiden för att hitta
samarbeten för fungerande
lösningar för kontanthantering
och digitala betaltjänster.

Bilaga 7.

Press - Om projektet
http://angelholm.lokaltidningen.se/
regionalt-projekt-lyfter-upp-mojligheter-med-digitala-betaltjanster-/20151214/artikler/712169953/1448

http://www.dn.se/sthlm/flykten-fran-fororten-hamnar-i-ingenmansland/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6379614

http://www.expressen.se/kvallsposten/
har-har-storbankerna-stangt-250-bankkontor/

Radioinslag, lyssna ca 1.45 in i programmet http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt?programid=3352

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/
beitrag/video/2677952/Ohne-Bargeld:-Bezahlen-wie-dieSchweden

Press – omvärldsbevakning

http://www.expressen.se/kvallsposten/8-fragor-och-svar-kring-bankdoden/

http://www.hd.se/2016-09-13/pensionarer-vill-ha-kvar-kontanter

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/
sa-staerker-vi-civilsamhaellets-roll-i-demokratin-22837

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-27/
samarbeten-kan-losa-kontanttillgang

http://pro.se/Leva--bo/Nyhetsarkiv/
Tvinga-bankerna-att-hantera-kontanter/
http://www.theguardian.com/
world/2014/nov/11/welcome-swedenelectronic-money-not-so-funny
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vart-arbankerna-pa-vag/
http://www.driva-eget.se/nyheter/nataffarer/dansk-startup-tar-ny-betalningslosning-till-sverige
http://www.gp.se/ekonomi/1.2979742sedlar-och-mynt-pa-vag-bort-fransvensk-vardag
https://www.facebook.com/marcus.
oscarsson.7
http://www.hd.se/lokalt/hoganas/2016/02/22/testar-ta-betalt-utan-sedlar/
http://www.mynewsdesk.com/se/visa-2/
pressreleases/svenskar-goer-smaakoepaeven-paa-naetet-1235076

http://t.sr.se/1ppM7fB
http://t.sr.se/1Y8EPsf
http://t.sr.se/1U6UUAg
http://www.dn.se/debatt/bankerna-maste-ansvara-for-kundernas-kontantbehov/
http://www.sparbankensyd.se/Nyheter-privatpersoner/Sparbanken-Syd-garmot-strommen-och-oppnar-nytt-kontorigen/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-kontanter-det-basta-maktmedlet-gentemot-bankerna
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/04/22/har-ar-hunden-somshoppar-loss--med-sitt-eget-kreditkort/

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/fingerprint-cards-fortsatt-samarbete-zwipe-inom-smara-kort-844622

http://lokaltidningen.se/polisen-varnar-falska-tusenlappar-i-omlopp-/20160511/artikler/160519888/2407

http://www.dn.se/ekonomi/betaltjansten-swish-drabbad-av-driftstorningar/

http://www.hd.se/2016-05-17/kontanterna-kasseras-pa-krogen

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/25/vart-tusan-tog-denlappen-vagen/

http://8till5.se/2016/05/30/palago-utvecklar-framtidens-betallosningar/?utm_
source=8till5+nyhetsbrev&utm_campaign=77eaa7d659-8till5_dagligabrevet&utm_medium=email&utm_term=0_
a542cb81c0-77eaa7d659-272228953

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/swedbank-hot-mot-lokala-sparbanker-och-landsbygd
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http://www.hd.se/2016-06-01/tar-kampfor-kontanter
http://www.hd.se/2016-06-26/bankomater-och-kontanter-forsvinner
http://www.hd.se/2016-06-29/sedlar-for-tva-miljarder-saknas
http://www.hd.se/2016-07-27/brottsdrabbad-butik-tyngs-av-nytt-inbrott

http://www.hd.se/2016-10-12/rader-tillgrans-for-mynt-i-butiker

Bilaga 8.
Bakgrund digitala betaltjänster
”Ja, vi får gå tillbaka till Olof Palme. Han kommer tillbaka som statsminister 1982. I den regeringsförklaringen säger han att Sverige skall söka medlemskap
i EG, nuvarande EU. Sverige 1982, då betalade alla
sina räkningar över disk på post eller bankkontor.
Först 1983 kunde vi börja skicka in våra räkningar i
ett kuvert och få dem betalda. Konsumenterna hade
sedan 1980 kunnat handla i butik med sina bankomat- eller minutenkort som nu hade fått en VISA-flagga på sig.
Sommaren 1991 lämnar statministern, som då heter
Ingvar Carlsson, in Sveriges ansökan om medlemskap. Regeringen Bildt, som nu tagit över makten,
förhandlar och det är inte tal om något annat än att
Sverige skall byta valuta.
Så har vi ett riksdagsval 1994, Ingvar Carlsson återkommer som statsminister. Den nya Riksdagen utser
ett nytt Riksbanksfullmäktige som i sin tur utser en ny
riksbankschef, Urban Bäckström.
Urban Bäckström får i uppgift att förbereda för valutabytet. Han säljer av myntverket till Finland och
Tumba sedeltryckeri till amerikanarna. Så nu trycks
det säkra dollarsedlar i Tumba. Kontanthanteringen i
riksbanken läggs i ett separat bolag som fick namnet
Pengar i Sverige AB. Sedermera såldes det bolaget till
ett annat värdetransportbolag, Panaxia.
Bankerna blev också inkallade till Riksbanken för
att diskutera hur man gemensamt kunde minska
kontanthanteringen i Sverige. Kontanthanteringen
kostade vid denna tiden 12 miljarder om året att
hantera. Men kontanthanterin-gen orsakade också
stora koldioxidutsläpp. Det kom från alla de värdetransporter som hämtade och lämnade kontanter i
såväl butiker/köpställen som på bank/postkontor. Säkerhetsaspekten var en annan komponent som diskuterades. Många var de brottsoffer som blev rånade
på kontanter efter besök på post/bankkontor eller
vid uttagsautomater. Samhället fick ökade behandlings¬kostna¬der i sjukvården. Brottsförebyggande
rådet och Brottsofferjouren kunde berätta om brottsoffer som inte längre vågade gå ut. Men även automater sprängdes och värdetransportbilar rånades. Vi
kanske minns Securitasbilen som sprängdes i småbitar utanför Ikea vid Kungens Kurva i Stockholm.
Så alla bankerna startade arbetet med att minska

kontanthanteringen. Dåvarande Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank) får år 2000 en ny VD,
Birgitta Hedberg-Johansson. Vid bolagsstämman då
hon blev tillsatt, höll hon en presskonferens. Birgitta var vid detta tillfälle inte mediatränad. Detta blev
förödande för arbetet med att minska kontanterna i
samhället. Birgitta hade ett 10-punktsprogram som
hon presenterade för pressen. En av punkterna handlade om att banken skulle ta bort kortavgifterna men
i stället ta avgift om man tog ut eller satte in pengar
över disk. Nästa dag skrev tidningarna att: ”Nu skall
det kosta att ta ut din lön eller pension”. Arbetet med
att minska kontanterna upphörde. Ingen bank vågade göra något. Frågan dog.
Men kriminaliteten tog inte paus. Rån och sprängningar fortsatte. Så en dag händer det oväntade: Helikopterrånet i Västberga 2009.
Riksbanken kallar till möte i kontanthanteringsrådet.
Där ingår alla som arbetar med kontanter, banker,
försäkringsbolag, polis, handelns representanter,
fackförbunden vars medlemmar som hanterar kontanter etc. Alla utom Forex är med på att ”gå hem”
och arbeta på att minska kontanthanteringen i Sverige. Arbetet sätts igång.
Utanför Sveriges gränser snurrar världen vidare.
Google har startat bank, Apple har startat bank, Sony
har startat bank och många fler. Svenska myndigheter tittar inte stillasittande på vad som händer, man
vill ha kontroll på svenska betalflöden. Man pekar
med hela handen på de svenska bankerna: Ni måste
hitta verktyg för svenska betalmarknaden.
Så kom kortläsaren till mobiltelefoner och Swish till.”

Lars Backe
Swedbank
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