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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Remissvar – Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, har tagit del av betänkande och lämnar följande
synpunkter.
I ett samhälle där ingen skall lämnas utanför är kontanter, så länge de är betraktade
som lagliga betalningsmedel, ett av flera sätt att betala för varor och tjänster. Sättet att
betala kommer troligtvis att variera under en livstid. Från det lilla barnen som betalar
något eftertraktat med julklappspengarna till att vi under många årtionden väljer olika
digitala betalningslösningar tills vi på ålderdomen åter känner oss mer trygga med
kontanter så att vi kan göra rätt för oss om något oförsett inträffar.
Till detta kommer de som av olika anledningar inte kan hantera de digitala
betalningslösningarna men som kan få sin vardag att fungera relativt bra så länge de
kan betala kontant. Vi har också geografier i vårt avlånga land, inte sällan i våra kust
och skärgårdsområden, där digitaliseringen inte har byggts ut tillräckligt och där olika
digitala betalningslösningar därför inte är användbara. Besökare från andra länder
förväntar sig också kunna betala med kontanter då deras digitala betalningslösningar
inte alltid fungerar här hos oss.
Så till syvende och sist är en tryggad tillgång till kontanter en demokratifråga.
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Skärgårdarnas Riksförbund anser att det är viktig ansvaret för kontanttillgången i
landet klargörs och att den befintliga infrastrukturen i samband med kontantkedjan
bibehålls. Att som företagare kunna sätta in sin dagskassa på sitt bankkonto är fortsatt
viktigt. Men även privatpersoner bör kunna nyttja denna tjänst. Där är de föreslagna
25 kilometrarna till närmsta bank med kontanthantering ett allt för trubbigt instrument,
ett tidsmått hade varit mer rättvisande än en sträcka på kartan.
En annan viktig punkt som tas upp betänkande är den punkten om att de berörda
myndigheterna bör öka informationsinsatsen för att göra möjligheten till att söka stöd
för grundläggande betalningstjänster mer känt. Gällande uppföljningen och
sanktionerna har vi inget att tillägga.
Betänkandes analys av konsekvenserna, borträknade eventuella sanktioner, ger vid
handen att det skulle kosta de nämnda instituten 1,50 per invånare och år plus
uteblivna besparingar. De statliga kostnaderna beräknas hamna på 1 krona per
invånare och år. Kanske borde dessa, i sammanhanget hanterbara kostnader, snarare
ses som en investering i samhällelig infrastruktur.
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