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Remissvar – Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)
Riksidrottsförbundet (RF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.
Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna i Sverige med 3,2 miljoner medlemmar, 20 000
idrottsföreningar sprida i landets alla kommuner. Idrottsrörelsen är en positiv kraft i det svenska
samhället som bidrar till välmående och ökar folkhälsan. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och
bidra till ett öppet, starkt och inkluderande samhälle behöver vi samhällets och statens stöd att ta
bort onödiga hinder som försvårar för vår verksamhet. Vilket tydligt beskrivs i den av riksdagen
beslutade En politik för det civila samhället prop 2009/10:55.
En sådan del är möjligheten att föreningar genom försäljning vid bland annat egna evenemang eller
entréavgifter till egna evenemang samlar intäkter till föreningen för att kunna genomföra
allmännyttig ideell verksamhet med låga medlems- och aktivitetsavgifter. Många av dessa
inkomstbringande verksamheter genomförs på tillfälliga platser som exempelvis skog och mark och
andra idrottsmiljöer där tillgång till Internet eller mobilnät inte finns eller är kraftigt begränsad.
Därför finns fortsatt ett tydligt behov av kunna använda kontanter som betalmedel samt rimligt säker
hantering av dagskassor i hela landet.
Idrottsrörelsen välkomnar utvecklingen av digitala betaltjänster, då det underlättar föreningarnas
verksamhet. Men RF understryker behovet av utbyggt bredband och stärkt mobilnät över hela
landet.
Mot den bakgrunden stödjer RF utredningens förslag att
•

•

•

Vissa svenska bankaktiebolag och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att
tillhandahålla kontanttjänster i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dem i
hela Sverige.
De tjänster som vissa institut ska vara skyldiga att tillhandahålla är dels kontantuttag i
svenska kronor, dels hantering av dagskassor i svenska kronor för företag och ideella
föreningar. Konsumenter ska kunna ta ut kontanter i svenska kronor från betalkonton med
grundläggande funktioner hos var och ett av de institut som omfattas av kraven i en sådan
utsträckning att det finns en rimlig tillgång till denna tjänst i hela Sverige. Detta gäller oavsett
var det aktuella institutets befintliga kunder är bosatta. Juridiska personer ska ha tillgång till
dagskassehantering på ett motsvarande sätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas i lag att meddela
föreskrifter om vilka åtgärder som de aktuella instituten ska vidta för att uppfylla kraven på

rimlig tillgång till kontanttjänster. I betaltjänstförordningen preciseras att rimlig tillgång till
kontantuttag och dagskassehantering innebär att högst 0,30 procent av befolkningen ska ha
längre än 25 kilometer till kontantuttag och högst 1,22 procent av befolkningen ska ha längre
än 25 kilometer till en plats för insättning av dagskassor på betalkonto. Sådana platser där
kontanttjänster tillhandahålls och som har beviljats statligt stöd enligt förordningen
(2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster ska inte
beaktas vid en prövning av om kraven på rimlig tillgång är uppfyllt.
Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se
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