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Kontanthantering i Skåne 

Tillgången till kontanter har drastiskt minskat i Sverige de senaste året. Sverige ligger i botten bland 
EU-länder när det gäller tillgången till bankomater. Idag har mer än 130 000 människor i Sverige mer 
än 2 mil till sin närmsta bankomat och av dem är 40 000 personer 65 år eller äldre. Samhället kommer 
inte inom överskådlig tid att bli kontantfritt. Bytet till nya sedlar är ett tydligt tecken på det. Kontanter 
fyller en stor roll och är viktigt för t.ex. föreningslivet och småföretagare. 

Att bankkontor slutar med kontanter får därför konsekvenser. Länsstyrelserna skriver i sin årsrapport 
för Bevakning av grundläggande betaltjänster 2014 att den gemensamma bedömningen hos 
länsstyrelserna i Sverige är att tillgången till grundläggande betaltjänster inte motsvarar samhällets 
behov. I Skåne är problemen specifika fram för allt på Ven som i nuläget helt saknar ombud med 
kontanthantering. I nordöstra Skåne bedöms problem bli större inom 5-10 år eftersom avvecklingen av 
kontanthantering sker i snabbare takt än i övriga regionen.  Det drabbar också personer som av en eller 
annan anledning står utanför det digitala samhället. Det är t.ex. ekonomiska skäl, delar av de äldre 
generationerna, personer med funktionsnedsättningar och asylsökande. 

När kontanter och kontantinsättningar blir svårtillgängligare drabbar det småföretagare och 
föreningar. Mindre företag blir inte av med sina dagskassor utan tvingas förvara dem på mer osäkra 
ställen. När de väl kan sätta in dem får de göra det till höga avgifter. Föreningar som hanterar 
kontanter för att de bedriver verksamheter som bingo, lotteriförsäljning och annan försäljning får det 
svårare.  När kontanterna blir otillgängliga tar det tid, engagemang och resurser. En levande 
landsbygd är beroende av att föreningsliv och småföretagare har tillgång till bl.a. denna service. 

Vänsterpartiet menar att tillgång till hela samhället är en demokratisk och medborgerlig rättighet och 
därmed Region Skånes skyldighet att agera i frågan. Det handlar om att erbjuda våra medborgare en 
god samhällsservice och skapa goda förutsättningar för en levande landsbygd. 

Vänsterpartiet föreslår därför att: 
 

Att Region Skåne kontaktar länsstyrelsen, berörda kommuner och övriga aktörer i syfte 
att gemensamt se över tillgängligheten till bankkontor med kontanthantering i Skåne. 
 
Att Region Skåne agerar för att tillgången till kontanthantering ska vara god i hela 
Skåne. 
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