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Sammanfattning 

Denna rapport utgör PTS rapportering till regeringen av 2019 års arbete med 
grundläggande betaltjänster.  

Under 2019 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Inom 14 
län har dessa bidrag bland annat medfört att det i slutet av 2019 fanns 46 
statligt finansierade betaltjänstombud. Dessa erbjuder, beroende på lokala 
behov, tillgång till kontantuttag, möjlighet att betala räkningar och/eller 
möjlighet för företag och föreningar att deponera dagskassor. Indikativa siffror 
från Tillväxtverket talar för att de statligt finansierade ombuden under 2019 
bland annat bidragit till att cirka 53 000 personer i genomsnitt fått cirka 19 km 
kortare distans till närmaste servicepunkt för kontantuttag1. 

PTS har även finansierat regionala processledare i 21 län för arbete med 
insatser som ombudslösningar, utvecklingsprojekt och främjandearbete. Bland 
annat arbetar flera processledare med att initiera, stödja och uppmuntra olika 
utbildningsinsatser kring digitala betaltjänster och under 2019 har många 
processledare även deltagit i bredskapsrelaterade workshops om betalsystemet 
går ner. PTS har även lämnat bidrag till Tillväxtverket för förvaltningen av 
databasen Pipos Serviceanalys, samt till Länsstyrelsen i Dalarnas län för att 
stödja länen genom en Stödsamordningsfunktion och fem arbetsgrupper. 

Utöver löpande myndighetsarbete med ansökningar, beslut och uppföljning har 
PTS arbetat främjande för att stödja länsstyrelserna. PTS var exempelvis 
medarrangör till den årliga betaltjänstkonferensen i mars, ordnade en aktörsträff 
och processledarutbildning i september och deltog i arbetet i två arbetsgrupper. I 
samverkan med arbetsgruppen för informationsinsatser har PTS även avropat 
studien Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering.  

PTS bevakar även betalmarknaden och har kontakter med marknadsaktörer, 
myndigheter och andra intressenter. PTS konstaterar i rapporten att trots den 
kommande skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 
(prop. 2019/20:23 ), får PTS ändå signaler från marknadsaktörer om att 
infrastrukturen är sårbar, framförallt när det gäller värdetransporter och 
tillgången till växel och växelkassor. PTS noterar även att tillgång till en 
grundläggande infrastruktur är en förutsättning för statens ombudsinsatser.  

Arbetet med grundläggande betaltjänster behöver även förhålla sig till den 
kommande skyldigheten för kreditinstituten. Skyldigheten kan bidra till att 
upprätthålla utbudet av kontanttjänster, men eftersom den inte träder i kraft 
förrän nästa år finns det en osäkerhet idag om var marknadsaktörer kommer 
att tillgodose behov och var länsstyrelserna kan bevilja statligt stöd. Arbetet 
med grundläggande betaltjänster behöver även anpassas till det minskade 

                                                 
1 Siffrorna kommer från Tillväxtverket och bygger på uppgifter från databasen Pipos Serviceanalys med 
anpassningar för att återspegla effekter utifrån arbetet med Grundläggande betaltjänster. 
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anslaget, vilket kommer att påverka de statliga insatserna och innebär initialt att 
insatser som främjar delaktighet i det digitala betalsystemet begränsas.  
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PTS återrapportering av 2019 års arbete 
med grundläggande betaltjänster 

Denna skrivelse omfattar PTS rapportering av arbetet med grundläggande 
betaltjänster som ska redovisas till regeringen i enlighet med PTS 
regleringsbrev för år 2019. 

1.1 PTS och länsstyrelsernas uppdrag 

PTS och länsstyrelserna arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för 
att, till en samhällsekonomiskt rimlig kostnad, uppnå det politiskt fastställda 
målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser2.  

Länsstyrelserna3 har i uppdrag att bedöma om tillgången till grundläggande 
betaltjänster motsvarar samhällets behov och ska arbeta för att stöd- och 
utvecklingsinsatser vid behov initieras och genomförs i syfte att förbättra 
samhällets tillgång till grundläggande betaltjänster på de orter och den 
landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Situationen för äldre och 
personer med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas. Arbetet med 
betaltjänstuppdraget ska ske i samverkan med aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå. PTS4 ska främja länsstyrelsernas insatser.  

Vid genomförandet av uppdraget samverkar PTS med Länsstyrelsen i Dalarnas 
län, Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt med näringsliv och 
intresse- och branschorganisationer. PTS verkar också för att vid behov 
samordna uppdraget med angränsande områden som stöd till kommersiell 
service, post och elektroniska kommunikationstjänster samt med myndighetens 
arbete med insatser för personer med funktionsnedsättning.5 

Stöd till betaltjänstombud regleras av förordning (2014:139) om statligt stöd till 
tillhandahållare av grundläggande betaltjänster samt av PTS föreskrifter 
(PTSFS 2015:1) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande 
betaltjänster. PTS och länsstyrelserna får även bevilja stöd till andra insatser än 

                                                 
2 Se regeringens proposition 2006/07:55 ”Statens ansvar för vissa betaltjänster”. Av propositionen 
framgår även att med grundläggande betaltjänster avses tjänsterna betalningsförmedling, uttag av kontanter 
samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar. I första hand är det marknaden som bör 
tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Statens ansvar begränsas till att omfatta de orter och den 
landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden. 
3 För en mer fullständig redogörelse, se Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 samt Länsstyrelsernas 
instruktion. 
4 För en mer fullständig redogörelse, se PTS instruktion. 
5 Denna arbetsform har sin grund i en mer utförlig beskrivning av PTS uppdrag kring grundläggande 
betaltjänster som framgått i tidigare regleringsbrev. Se exempelvis PTS regleringsbrev för 2018. 
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ombudslösningar och följer då de villkor som följer av myndigheternas 
regleringsbrev.  

Valet av insatser varierar mellan olika län och även mellan olika år. Dels görs 
insatser som upprätthåller den fysiska tillgången till uttags-, deponerings-, och 
betalningsförmedlingstjänster där marknaden inte tillgodoser behovet, dels 
görs insatser som på andra sätt tillgodoser människors och verksamheters 
behov, exempelvis direkta och indirekta insatser som främjar människors 
förutsättningar och förmåga att använda digitala betaltjänster. Länsstyrelserna 
bedömer vilken typ av insats som är mest lämplig för att tillgodose behovet 
utifrån sin kunskap om regionala förutsättningar och behov. Behoven hos 
grupper som bedöms ha större svårigheter till följd av digitaliseringen, så som 
äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända, beaktas särskilt. 

1.2 Infrastrukturen för betaltjänster bedöms 

fortfarande vara sårbar 

PTS konstaterade i förra återrapporteringen att flera krafter samverkar och 
driver på övergången från traditionella betaltjänster till digitala, vilket ökar 
sårbarheten på marknaden. Allmänheten väljer allt oftare att betala digitalt, 
handeln och servicesektorn upphör därför i takt med de tilltagande digitala 
betalningarna att ta emot kontanta betalningar och banker har minskat 
tillgången till kontanttjänster framförallt inom sitt kontorsnät men även genom 
rationaliseringar av uttagsautomater6. PTS bedömning är att dessa drivkrafter 
alltjämt driver på avvecklingen av kontanter och utarmar lönsamheten inom 
den kontantbaserade betalinfrastrukturen. 

PTS konstaterade också att företaget ClearOn beslutat att avveckla omkring 
300 av 460 ombud på grund av låga transaktionsvolymer i kombination med 
ökade kostnader för nya och mer omfattande regelefterlevnadskrav i 
betaltjänstlagen. Avvecklingen, som pågick under 2018-2019, är nu genomförd. 
Även om det endast var en mindre andel av de berörda orterna som förlorade 
tillgången till betalningsförmedling (48 stycken) och till deponering av 
dagskassa (44 stycken)7, är avvecklingen ett tydligt tecken på den sårbarhet som 
präglar den traditionella kontantbaserade och manuella infrastrukturen.  
Redundansen till tjänsterna har minskat på berörda orter och vissa har nu bara 
ett serviceställe kvar för en grundläggande betaltjänst. Länsstyrelserna har 

                                                 
6 Bankomat AB ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. 
Bankomat har sedan bolaget startades gjort betydande rationaliseringar i beståndet av uttagsautomater, 
men endast en begränsad del av dessa har haft geografisk påverkan. 
7 Uppgifterna är baserade på uppgifter om uppsägningar från ClearOn och dess effekter enligt statistik 
från Tillväxtverkets databas Pipos Serviceanalys, februari 2019. 
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beviljat statligt stöd för att upprätthålla tillgången till betaltjänsterna på vissa av 
de orter som berörts av avvecklingen.  

PTS konstaterar att även om den kommande skyldigheten för kreditinstituten 
att tillhandahålla kontanttjänster8 kan bidra till att upprätthålla utbudet av 
uttags- och deponeringstjänster över landet, får PTS ändå signaler från 
marknadsaktörer om att infrastrukturen är sårbar, framförallt när det gäller 
värdetransporter och tillgången till växel och växelkassor. Det är enligt PTS för 
tidigt att bedöma om skyldigheten kommer att bidra till att lösa utmaningarna 
för dessa områden. 

PTS noterar även att den kommande skyldigheten för kreditinstitut inte hindrat 
en fortsatt avveckling av ställen för deponering av dagskassor under 2019. 
Enligt länsstyrelsernas bevakningsrapport9 minskade antalet ställen där det är 
möjligt att lämna in dagskassor med cirka 300 under året, från 1313 till 1011 
ställen, och antalet orter som har längre än 25 km till närmaste ställe för 
dagskassehantering ökade från 72 till 94. Flera länsstyrelser rapporterar även att 
betaltjänstproblemen inte längre är begränsade till glest befolkade områden 
utan kryper allt närmare större städer och kommuners centralorter.  

PTS kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen och sårbarheten, men 
bedömer samtidigt att ansvaret för den underliggande infrastrukturen, dvs att 
det finns aktörer som tillhandahåller värdetransporter och olika system/ 
lösningar för kontantuttag, dagskassedeponering och betalningsförmedling i 
hela landet, ligger utanför myndighetens uppdrag och ansvarsområde. PTS vill 
även betona att PTS och länsstyrelsernas förutsättningar att finansiera 
betaltjänstombud för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster är helt 
beroende av att det finns en rikstäckande betalinfrastruktur att utgå ifrån. 

1.3 Arbetet med grundläggande betaltjänster behöver 

förhålla sig till kreditinstitutens nya skyldighet 

Enligt ändringar i betaltjänstlagen som träder i kraft den 1 januari 2021 får PTS 
och Finansinspektionen ett delat tillsynsansvar över kreditinstitut som 
tillhandahåller platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i hela landet. 
Svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut med en inlåning 
från allmänheten överstigande 70 miljarder kronor ska enligt regleringen vara 
skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och platser för 
dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS ska bevaka 

                                                 
8 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, proposition 2019/20:23 och SFS 2019:1226. 
9 Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019, Rapport 2019:10, Länsstyrelserna, november 2019. Siffrorna i 
rapporten är hämtade från Pipos ServicAanalys och bygger på den statistik och de definitioner som 
använts inom grundläggande betaltjänster. 
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och analysera om kreditinstituten uppfyller kravet. Om tillgången till de 
aktuella tjänsterna inte uppfylls, ska PTS överlämna ärendet till 
Finansinspektionen som kan ingripa mot svenska institut genom beslut om 
föreläggande och sanktionsavgift. Skyldigheten för kreditinstituten träder i kraft 
den 1 januari 2021, men uppgiftsskyldigheten för marknadens aktörer och PTS 
ansvar trädde i kraft redan den 1 januari 2020.  

Förslaget syftar till att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till 
kontanttjänster för konsumenter och företag. Det angränsar därmed till PTS 
och länsstyrelsernas uppdrag kring grundläggande betaltjänster som syftar till 
att främja tillgången till grundläggande betaltjänster där behovet inte tillgodoses 
av marknaden. Arbetet med grundläggande betaltjänster behöver därmed 
förhålla sig till kreditinstitutens nya skyldighet och hur den påverkar tillgången 
till tjänsterna.  

Skyldigheten innebär att gränsdragningen mellan kommersiellt tillhandahållna 
tjänster och statliga insatser blir mer otydlig. Hittills har länsstyrelserna endast 
behövt beakta om ett behov av en grundläggande betaltjänst på en plats kan 
tillgodoses på kommersiella villkor eller om det föreligger ett ”marknads-
misslyckande”. Den nya skyldigheten innebär att kreditinstitutens incitament 
att tillgodose behov av kontanttjänster inte enbart avgörs av tjänsternas 
kommersiella bärighet på platsen, utan även av det nya regelverket och kraven 
på regelefterlevnad. Det blir därmed svårare att avgöra var marknaden kan 
tänkas vilja tillgodose behov. Eftersom skyldigheten inte träder i kraft förrän 
under nästa år finns en osäkerhet idag om var marknadsaktörer kommer att 
tillgodose behov och var länsstyrelserna kan bevilja statligt stöd.  

En annan aspekt som PTS och länsstyrelserna behöver förhålla sig till är att 
anslaget för grundläggande betaltjänster har minskat med 7,5 miljoner kronor 
från och med 2020. PTS och länsstyrelserna försöker anpassa arbetet efter de 
nya förutsättningarna. Det finns dock utmaningar, särskilt för år 2020 då en 
stor del av anslaget redan var uppbokat på tidigare beviljade ansökningar 
samtidigt som vissa länsstyrelser behövde söka nya medel. PTS har därför 
behövt begränsa nya ansökningar vilket framförallt drabbat vissa län och 
framförallt insatser för att främja människors möjligheter att använda digitala 
betaltjänster (exempelvis utbildningsinsatser). PTS bedömer att snedvridningen 
i tillgång till medel mellan länsstyrelserna framförallt kommer att påverka år 
2020. Därefter bedömer PTS att förutsättningarna kan ses över och medlen 
fördelas mer rimligt mellan länen. PTS utgår från att prognoserna när det gäller 
behovet av medel kommer att bli mer stabila och tillförlitliga framöver. 
Tidigare har länsstyrelserna gjort ramansökningar, vilket inneburit att det 
funnits mer osäkerheter i behovet av medel. Idag är ansökningarna mer 
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specifika och prognosen beräknas vara mer stabil, även om viss osäkerhet ändå 
alltid kommer att föreligga. PTS kan även konstatera att behovet av medel har 
ökat under de senaste åren, dels på grund av att antalet ombud har ökat, 
kostnaderna för insatser har också ökat på flera ställen (men varierar mellan 
lösningar) och länsstyrelserna arbetar mer aktivt med frågan. Det kan inte 
uteslutas att behovet av medel för grundläggande betaltjänster under en 
övergångsperiod kommer att öka. PTS bedömer att det finns ett fortsatt behov 
av statliga insatser för grundläggande betaltjänster, både när det gäller 
ombudslösningar i glesare bebyggda områden och insatser som främjar 
människors förmåga att använda digitala betaltjänster.  

1.4 Insatser under 2019 

Nedan beskriver myndigheten vilka insatser som gjorts under 2019 inom 
ramen för PTS och, i övergripande form, länsstyrelsernas arbete med 
grundläggande betaltjänster. Fokus ligger framförallt på att beskriva nya 
aktiviteter, uppdaterade uppgifter samt hur arbetet utvecklas och vad som är 
prioriterat. Därefter följer den ekonomiska redovisningen av uppdraget. 

1.4.1 Stöd till regionala insatser och länsstyrelsernas arbete med 
grundläggande betaltjänster  

Under 2019 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Det är två 
fler länsstyrelser än under 2018.  

Dessa bidrag har bland annat medfört att det i slutet på 2019 fanns 14 län med 
totalt 46 statligt finansierade betaltjänstombud10. Det är en nettoökning med 8 
nya ombud sedan 2018. De flesta ombuden erbjuder kontantuttag men många 
erbjuder även möjlighet att betala räkningar och möjlighet för företag och 
föreningar att deponera dagskassor. Indikativa siffror från Tillväxtverket talar 
för att de statligt finansierade ombuden under 2019 bland annat bidragit till att 
cirka 53 000 personer i genomsnitt fått cirka 19 km kortare distans till närmaste 
servicepunkt för kontantuttag11.  

 
Liksom under tidigare år har Länsstyrelsen i Stockholms län under 2019 gjort 
särskilda insatser för att underlätta dagskassehanteringen för företagare i 
Stockholms skärgård. Länsstyrelsen har upphandlat en lösning där det under 
sommarmånaderna skett upphämtning av dagskassor på 11 öar och tre 
tillfällen. Trots att mängden upphämtade kontanter minskat för varje år ser 

                                                 
10 Ytterligare tre betaltjänstombud har beviljats stöd genom länsstyrelserna, men startar upp under 2020. 
11 Siffrorna är beräknade av Tillväxtverket och ger en indikation om hur de statliga ombudsinsatserna 
bidrar till tillgängligheten. Siffrorna bygger på uppgifter från databasen Pipos Serviceanalys, med 
anpassningar för att återspegla effekter utifrån arbetet med Grundläggande betaltjänster. Uppgifterna är 
inte fullt jämförbara med föregående år då beräkningsmetoden delvis förändrats mellan åren. 
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företagarna behov av att fortsätta med denna dagskasselösning även under 
2020. Upphämtningen kommer dock sannolikt att ske i mer begränsad skala.  

PTS har även finansierat regionala processledare i alla 21 län12 för deras arbete 
med insatser. Arbetets omfattning och inriktning varierar utifrån regionala 
behov. Utöver att initiera och stödja ombudslösningar, arbetar länsstyrelser 
med utvecklingsprojekt, informationsinsatser och med dialog med kommuner, 
intresseorganisationer och lokala aktörer för att förstå behov och lösa problem. 
Till följd av den snabba digitaliseringen arbetar flera länsstyrelser även med att 
initiera, stödja och uppmuntra olika utbildningsinsatser kring digitala 
betaltjänster, vilket exempelvis kan omfatta att sprida information, anordna 
utbildningar samt främja att digitala betaltjänster inkluderas i andra aktörers 
arbete med digital delaktighet. Det utbildningsmaterial kring digitala 
betallösningar som tidigare tagits fram av Kustlänsgruppen13 samt det mer 
skräddarsydda utbildningsmaterialet för asylsökande och nyanlända som 
tidigare tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län återanvänds av flera 
länsstyrelser. Det pågår även diskussioner om hur materialet kan utvecklas och 
spridas utanför länsstyrelserna för att nå ut till ännu fler. Många processledare 
deltar också själva på lokala utställningar, marknader och mässor (bland annat 
seniormässor) där de informerar om betaltjänster och länsstyrelsens arbete.  

Processledarna fyller även en viktig funktion när det gäller att samordna, 
samverka och synliggöra betaltjänstfrågornas utmaningar och föra in kunskap 
om betalfrågor i relevanta angränsande sammanhang. Under 2019 har flera 
processledare samverkat med sin krisberedskapsfunktion och deltagit i eller 
bidragit till att arrangera ett MSB-finansierat rollspel om ”Vad händer om 
betalsystemet kraschar?” (CCRAAAFFFTING)14. Under spelet får deltagare från 
exempelvis handel, kommun, polis och värdetransporter diskutera vad som 
händer om betalsystemet slutar fungera under en längre tid och hur man kan 
lösa problem som uppstår. Aktiviteten har hittills genomförts i åtta län och 
planering pågår i ytterligare tre15. Länsstyrelsen i Värmlands län arrangerade 

                                                 
12 Vissa länsstyrelser delar på en processledare och därför är det fler länsstyrelser som har processledare 
än som har ansökt om medel för arbetet med grundläggande betaltjänster från PTS. 
13 Kustlänsgruppen består av länsstyrelserna i Blekinge, Gotlands, Kalmar och Södermanlands län 
14 CCRAAAFFFTING är ett MSB finansierat projekt/samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, 
Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och företaget Combitech. Under perioden 2016-2020 ska 
projektet samla beslutsfattare som representerar betalningssystemet, transportsektorn och 
livsmedelsförsörjningssektorn i 30 rollspel där de tillsammans ska upptäcka hur kriser som slår ut deras 
sektorer samtidigt kan hanteras och hur de olika sektorerna genom gemensamma åtgärder snabbt och 
kraftfullt kan återhämta sig. (Information hämtad från Högskolan i Skövde, 
https://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssystem/CCRAAAFFFTING-
Resilient-betalningssystem/ ) 
15 Aktiviteten har genomförts i Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, 
Västra Götaland och Örebro. Planering pågår i Dalarna, Kronoberg och Västerbotten. 

https://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssystem/CCRAAAFFFTING-Resilient-betalningssystem/
https://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssystem/CCRAAAFFFTING-Resilient-betalningssystem/
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också en 2-dagars workshop och konferens om Samhällets beroende av finansiella 
tjänster, på vilken även PTS deltog. 

1.4.2 Bidrag till länsstyrelsernas Stödsamordningsfunktion för 
arbetet med grundläggande betaltjänster  

PTS har även under 2019 beviljat Länsstyrelsen i Dalarnas län särskilda medel 
för den så kallade Stödsamordningsfunktionen16. Bidraget till 
Stödsamordningsfunktionen finansierar även det arbete som bedrivs inom 
följande fem arbetsgrupper: 

• arbetsgruppen för Informationsinsatser  
• arbetsgruppen för Betaltjänstlösningar och teknik 
• arbetsgruppen för Digitala hjälpmedel  
• arbetsgruppen för Pipos 
• arbetsgruppen för Förordning och föreskrifter 

PTS har under året deltagit aktivt i arbetet i de två förstnämnda grupperna, 
men har även gått ur arbetsgruppen för Betaltjänstlösningar och teknik under 
året av prioriteringsskäl. PTS tar del av resultat från samtliga arbetsgrupper. 

1.4.3 Stödjande insatser för länsstyrelsernas regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser 

Utöver det löpande myndighetsarbetet med ansökningar, beslut och 
uppföljning har PTS genom olika insatser främjat länsstyrelsernas 
förutsättningar att arbeta med grundläggande betaltjänster. Under året har PTS 
bland annat gjort följande: 

PTS var medarrangör till länsstyrelsernas Betaltjänstkonferens i mars. Bland 
annat faciliterade PTS en heldagsworkshop enligt Open Space-metodiken inom 
temat Grundläggande betaltjänster – utmaningar och möjligheter med det regionala arbetet. 
Workshopen utmynnade i 9 gruppdiskussioner och en rad konkreta förslag på 
åtgärder/aktiviteter. 

PTS ordnade även en 2-dagars utbildning för nya processledare i mars. 
Utbildningen varvade teori med praktiska gruppdiskussioner och behandlade 
bland annat uppdrag, marknadsutveckling och processer/verktyg. På 
utbildningen deltog sex nya processledare från fem länsstyrelser. 

I september ordnade PTS en tvådagskonferens bestående av en aktörsträff och 
en processledarträff för dem som arbetar med grundläggande betaltjänster. 

                                                 
16 Funktionen hanterar länsgemensamma frågor och projekt, arbetar stödjande och samordnande 
gentemot länsstyrelserna samt bedriver ett aktivt arbete i nationella sammanhang. 
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Den ena dagen dedikerades till presentationer och dialog med centrala 
betaltjänstaktörer viktiga för det regionala ombudsarbetet17, den andra dagen 
fokuserade framförallt på frågor som berör digital delaktighet under vilken 
även Digidel, Digitaliseringsrådet och PTS enhet för digital delaktighet 
medverkade. Även Tillväxtverket deltog och höll i en utbildning av verktyget 
Pipos Serviceanalys.  

PTS har även möjlighet att ge stöd till samverkande myndigheter. Under 2019 
har PTS återigen gett bidrag till Tillväxtverket för att upprätthålla och förvalta 
den databas (Pipos Serviceanalys) som gör det möjligt för länsstyrelser att 
visualisera och analysera data om tillgången till olika grundläggande 
betaltjänster. Databasen utgör ett viktigt stöd för länsstyrelserna i arbetet med 
regionala insatser och etablering av betaltjänstombud.  

1.4.4 Arbete som främjar att övergången till digitala betaltjänster 
sker på ett hållbart sätt som beaktar olika användargruppers 
behov 

Eftersom digitaliseringen inom betalområdet förändrar betallandskapet och 
skapar svårigheter för vissa grupper har PTS ett internt mål ”att arbeta för att den 
långsiktiga övergången från traditionella betaltjänster till digitala lösningar ska ske på ett 
hållbart sätt som beaktar olika användargruppers behov”.  

PTS arbetar bland annat med att bevaka och sprida kunskap om hur 
utvecklingen påverkar sårbarheten i den traditionella (kontanta och manuella) 
infrastrukturen och att inhämta och sprida kunskap om behov och hinder hos 
grupper som har problem till följd av den snabba digitaliseringen. Exempel på 
insatser som PTS har arbetat med under året är: 

• PTS har deltagit i dialog med Migrationsverket, SKR, flera landsting och 
Länsstyrelsen i Dalarnas län kring konsekvenser för asylsökande av 
ClearOns avveckling av ombud. Dialogen har resulterat i att respektive 
landsting har säkerställt att de har lösningar för att asylsökande ska kunna 
betala sina vårdkostnader, och Migrationsverket har publicerat 
information till asylsökande om att de behöver fråga sin vårdgivare om 
hur de kan betala18.  

• PTS har främjat kunskapsutbyte och synergier mellan processledarnas 
arbete med att stödja människors förmåga att använda digitala betaltjänster 
och andra aktörers arbete med digital delaktighet. Det har bland annat lett 

                                                 
17 Följande betaltjänstaktörer deltog: ClearOn, Loomis, Nokas, Autocash, Cdsys, Re:cash, Ica Banken och 
Bankomat. 
18 Svårare för asylsökande att betala sina räkningar, Migrationsverket, publicerad 190416. 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2019-04-16-
Svarare-for-asylsokande-att-betala-sina-rakningar.html  

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2019-04-16-Svarare-for-asylsokande-att-betala-sina-rakningar.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2019-04-16-Svarare-for-asylsokande-att-betala-sina-rakningar.html
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till att några länsstyrelser samarbetat med PTS kring vårt uppdrag gällande 
Användarråd 19. PTS har även främjat kunskapsutbyte med exempelvis 
Digitaliseringsrådet, Digidel och PTS enhet för digital delaktighet genom 
att bjuda in dem till konferenser med länsstyrelserna.  

• PTS har bidragit med kunskap till Riksbankens arbete med e-krona-
projektet bland annat utifrån vår kunskap om behov och hinder utifrån 
arbetet med grundläggande betaltjänster och digital delaktighet, vår 
kunskap om regelverk och standarder för tillgänglig utformning och vår 
kunskap om beredskapsfrågor.  

• PTS har arbetat aktivt med att bevaka, analysera och föra dialog om 
utvecklingen på betaltjänstmarkanden med olika marknadsaktörer; bl.a 
Loomis, Nokas, Bankomat och ClearOn, myndigheter och offentliga aktörer; 
däribland Riksbanken, Tillväxtverket, Migrationsverket, SKR och 
länsstyrelserna, samt intresseorganisationer och branschaktörer; som Svensk 
Handel, Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.  

• PTS har deltagit aktivt i flera forum inom betaltjänstområdet så som 
Riksbankens Betalningsråd, arbetsutskottet för Betalningars räckvidd, 
tillgänglighet och tillförlitlighet, samt samverkansmöten med Svenska 
Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.  

• PTS har även på andra sätt arbetat med kunskapsspridning och dialog t ex 
genom deltagande i rundabordssamtal20 och i paneldiskussioner21 som 
berört betalområdet.  

 

1.4.5 Insatser för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning 

PTS bedriver ett särskilt arbete för en ökad användbarhet och tillgänglighet till 
grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning i samverkan med PTS enhet för digital delaktighet.  

Under 2019 har följande insatser gjorts: 

                                                 
19 Under 2018 fram till 30 juni 2019 hade PTS ett regeringsuppdrag att upprätta Användarråd i syfte att 
öka kunskapen om behov och hinder för personer med funktionsnedsättning, säkerställa att de får 
tillgång till elektroniska tjänster på lika villkor som andra samt att identifiera åtgärder för att öka den 
digitala delaktigheten. PTS fortsatta arbete med metodiken finns beskrivet här: 
https://pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/samverkan-via-dialog-natverk-och-
traffar/  
20 Medverkan i rundabordssamtal i Almedalen den 1 juli 2019 om Hur vi kan få kontanthanteringen i Sverige 
att fungera? Deltagare bestod av politiker, marknadsaktörer, myndigheter och andra intressenter. 
21 Medverkan i paneldebatt om Betalningslandskapet i förändring på Dagens Industris konferens om 
Framtidens Betalningar den 5 november 2019. Medverkan i paneldebatt om landsbygdsfrågor på Stora 
landsbygdskonferensen som ordnades av Tillväxtverket och SKL den 15 oktober 2019. 

https://pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/samverkan-via-dialog-natverk-och-traffar/
https://pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/samverkan-via-dialog-natverk-och-traffar/
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• Genomförande av en Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar 
digital inkludering22. Studien har gjorts av konsultföretaget Stelacon på 
uppdrag av PTS och länsstyrelsernas arbetsgrupp för informations-
insatser. Fokus har varit att undersöka om det finns bra och tillgängligt 
utformad information om digitala betaltjänster som hjälper de som ännu 
inte är fullt digitalt delaktiga samt om informationen möter behoven eller 
om det finns behov av insatser inom området. Preliminära resultat från 
studien har presenterats på länsstyrelsernas betaltjänstkonferens, på 
samverkansmöte med Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund 
samt för Arbetsutskottet för informationsinsatser under betalningsrådet. 

 

1.5 Ekonomisk redovisning för år 2019 

Av de 31,5 miljoner kronor PTS hade i anslag 2:3 har 23,4 miljoner kronor 
använts under 2019, vilket är 4,5 miljoner kronor mer än under 2018. Medlen 
har använts till att stödja bland annat länsstyrelsernas utformning av regionala 
stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster där marknaden 
inte tillgodoser samhällets behov. PTS har till länsstyrelserna och till 
Tillväxtverket betalat ut drygt 19,9 miljoner kronor för att finansiera regionala 
stöd- och utvecklingsinsatser, vilket är en ökning med 3,3 miljoner kronor 
sedan 2018. Övriga medel har använts till PTS arbete med grundläggande 
betaltjänster. 

                                                 
22 Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering, PTS-ER-2019:25, Publicerad 
december 2019.  


