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Sammanfattning

har i postlagen tagit på sig för rikstäckandeStaten ett ansvar en
avtal medkassaservice. åtagande säkerställsStatens ettgenom

medUtredningen föreslår det nuvarandePosten. ersättsatt ansvaret
länsstyrelserna möjlighet stödja kassaservice.ordning attsom geren

för kassaservice förbättras ändringarFörutsättningarna att ge genom
praktiska innebörden dettai bankrörelselagen. Den ärav

bankrörelselagen ändras för underlätta utvecklingenatt att av an--
vändarvänlig kassaservice,

förordningen landsbygdsstöd och stöd till kommersiellatt om-
service ändras kan stödja kassaserviceså länsstyrelsernaatt en-

kommersiell service,ligt grunder gäller församma som nu annan
landsbygd ochför stöd till kommersiell service ianslagetatt-

glesbygd utökas,
kassaservicenuvarande för rikstäckande tasatt statens ansvar en-

postlagenbort § upphävs,lattgenom a
kassaservice och behållafår i uppdrag utvecklaPosten attatt ny-

kassaservice viss nivå under övergångspe-lantbrevbäramas på en
riod.

Utredningens uppdrag

marknaden förutredningsuppdraget utveckling påBakgrunden till är att
de åren.betaltjänster har varit snabbkassaservice och senaste

sjunker snabbtdisk i bank- och postkontorTransaktionsvolymema över
sin löpande ekonomieftersom medborgare och företag kan sköta utan

harBehovet kassaservicebesöka bank- eller postkontor.att ett av
service har blivit allt dyrare.minskat samtidigt sådansom

vilkethuvudsakliga uppdrag har varit bedömaUtredningens att an-
närvarandefortsättningsvis bör ha för kassaservice. För sä-statensvar

ochdet statliga avtal mellan Posten.kerställs statenansvaret ettgenom
kassaservicerikstäckandehar förbundit sig hållaI avtalet Posten att en

föroch lantbrevbärarlinjema. Staten Postenkontorsnätet ersättergenom
motiverad, förkassaservicen inte kommersielltden del när-ärav som

varande med 200 mkr år.per
ochenskilda medborgaresutredningsarbetet har legat påFokus i

disk iföretags tillgång till och behov betaltjänstermindre över post-av
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och bankkontor och via lantbrevbärare, dvs. kassaservice. Däremot har
utredningen inte haft i uppdrag analysera frågor berörnämnareatt som
konkurrensen bankmarknaden.på har inteDet heller varit uppgiften
for utredningen helhetsbedömning verksamhet.göra Postensatt en av
Utredningen har således endast behandlat den del Postens verksam-av
het kassaservice.rörsom

Utgångspunkten

Utredningen har haft grundläggande utgångspunkter för sinatre över-
väganden. det första harFör utredningen haft målsättningen försla-att

skall leda till förbättrad eller fortsatt god kassaservice för med-gen en
borgare och enskilda. För det andra bör åtgärder och för kassa-ansvar
service ansluta till offentliga åtaganden inom jämförbara områden. Och
för det tredje bör övervägandena önskemålet begränsastyras attav om
de statsfmansiella kostnaderna för kassaservice.

dagI tillgängligheten till kassaservice och betaltjänster god.är Detta
har bekräftats vid utredningens kontakter med företrädare för
funktionshindrade, pensionärer och småföretagare. finns välDet ett
utvecklat och bankkontor, vilket i lands- glesbygdochnät post-av
kompletteras kassaservice via lantbrevbärare och postväska. Uttags-av

och betalningsterrninaler för kortbetalningar finns spriddaautomater
landet. kanDessutom sköta sin löpande ekonomi via telefon-över man

eller Intemetbanktjänster eller vanliga pappersbaserade girobe-genom
talningar. årensDe utveckling har kännetecknats inte minstsenaste av

förbättrat utbud andra betaltjänster sådana förstai handett änav som
erbjuds disk. positivaDenna utveckling kommer allt dömaöver attav

fortsätta. Behovet kassaservice disk i och bankkontoratt över post-av
kan fortsätta minska under de kommande åren.antas att

Tillgången till kassaservice bedöms inte heller problem iettsom
andra europeiska länder. offentliga politiken emellertid någotDen är
olika. Sålunda subventionerar den norska tillservicestaten postens en
kostnad för år miljoner1998 uppgår till norska kr. Finland580 Isom

däremot inga subventioner. antaletTrots postkontor har minskatattges
mycket kraftigt i Finland upplevs inte tillgången kassaservicetill som

samhällsproblem.ett

Överväganden och bedömning

Utredningen har två principiella inriktningar för det statligaövervägt
åtagandet inom kassaservice. inriktningenDen första ifrånutgår syn-

infrastrukturellthar för kassaservice och åtarsättet att staten ett ansvar
sig säkerställa likartad servicestruktur i hela landet. klaraFöratt atten
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detta förutsätts beslut åtgärder fattas på central nivå. in-Dennaatt om
riktning på många med dagens situation.överensstämmer sätt

andra inriktningenDen utgår ifrån marknaden tillgodoser beho-att
kassaservice och det offentliga bör begränsas tillvet att ansvaretav

områden med särskilda problem kompletterande för vissaett ansvar-
regioner och individer. inriktningenDen innefattar marknadensatt ut-
veckling stimuleras och beslut offentliga åtgärder fattas påatt om
regional och lokal nivå utifrån varje regions och individs speciella
situation och förutsättningar.

fortsatt centralt infrastrukturelltEtt enligt den första inrikt-ansvar
skulleningen naturligtvis kunna leda till bibehållen god standard på

kassaservice. finns dockDet antal vägandeett tungt argument mot en
sådan ordning.

främstaDet infrastrukturellt mark-argumentet mot ett är attansvar
naden på kommersiell grund tillgodoser delar de behovstora av som
det nuvarande statliga åtagandet syftar till tillgodose. Iatt stort sett var
och kan nämligen ordna sin ekonomi så löpande transaktioneratten
sköts på disk i bank- eller postkontor eller via lant-sätt än överannat
brevbärare. Tillgången till kontanter kan ordnas på flera andra sätt än

postkontor och lantbrevbärare, bl.a. el-uttagsautomatergenom genom
ler i butiker med hjälp kontokort. kan den nuvarandeDessutomuttag av
statligt subventionerade postkasseservicen försvåra framväxten eko-av
nomiskt bärkraftiga marknadslösningar, inte minst i glesbygden.

Ett generella stödåtgärder statsfinans-deannat argument ärmot att
iella kostnaderna för åtagandet kan befaras öka under de åren.närmaste
Skälet för detta utvecklingen marknaden för ochpå kassaserviceär att
betaltjänster kommer leda till det blir allt dyrare tillhandahållaatt att att
kassaservice i postkontor. Det sammanhänger med alltatt man numera

sällan behöver besöka eller bankkontor. kommerDetett post- attmer
bli mycket dyrbart sikt hapå kvar särskild infrastruktur i helaatt en
landet for enbart tillgodose behovet kassaservice disk. Påatt överav
vissa kommer det i framtiden finnas sådan efterfrågan påävenorter att
kassaservice i traditionella postkontor kostnadstäckning kan fås. Påatt
många måste andra lösningar väljas.orter

tredjeEtt behålla den nuvarande ordningen deärargument mot att
principer generellt överväganden statliga åtaganden. Ut-styrsom om
redningen har inte funnit något område där centraltannat staten tar ett
infrastrukturellt samtidigt marknaden i tillgodo-huvudsakansvar som

de behov finns inom området.ser som
fjärdeEtt centralt för just kassaserviceargument mot ett äransvar

den obalans lätt uppstår i förhållande till andra servicefunktioner.som
finns områdenDet i landet med daglig kassaservice till varje bostad

samtidigt inköp exempelvis livsmedel kan kräva attsom av man reser
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till kan knappast hävdaMen kassaservicenort. äratten annan man
viktigare kommersiell service.än annan

Ett femte talar centralt beslutade statliga åtag-argument emotsom
anden det svårt, för inte omöjligt, lägga fast kriterierär äratt sägaatt att

på meningsfullt preciserar vilken nivå bör gälla försättettsom som
kassaservice i hela landet. exempel denna principiellaEtt på svårighet

det knappast går varje medborgare skall ha högstär att sägaatt att ett
visst avstånd till kassaservice. Avstånd kan upplevas olika beroende på

i landet befinner sig och hur tillgången där tillärvar man annan ser-
vice.

Slutligen vill utredningen hänvisa till erfarenheter från andra jäm-
förbara länder. minstInte den strukturförändring har skett densom av
finska kassaservice under 1990-talet talar för enskildadenpostens att
medborgarens eller företagets behov kassaservice kan tillgodosesav

har för detta.utan att staten ett ansvar
Däremot finns det flera talar för principi-den andraargument som

inriktningenella utredningen har dvs. marknadsvägövervägt,som en
med kompletterande offentligt för vissa regioner och indivi-ett ansvar
der. En sådan lösning principermed de brukar tillämpasstämmer som

det gäller överväganden rörande statliga åtaganden generelltnär sett.
marknadsväg med kompletterandeEn offentligt skulle såle-ett ansvar

des ansluta till jämförbara offentliga åtaganden. Regionala och lokala
kan flexibelt samordna det stöd krävs för levandeattorgan som en

glesbygd skall kunna behållas.
Utredningen bedömer kompletterandemarknadsväg medatt etten

offentligt åtagande bör kunna leda till förbättrad kassaservice fören
allmänheten eftersom framväxten och ekonomiskt bärkraftig kas-av ny
saservice därigenom kommer underlättas.att

svaghet med inriktning marknadslösningarEn det inteärmot atten
kan marknaden kommer erbjuda bestämd service-garanteras att att en
nivå. det ställsOm absolut krav på sådana garantier och det kravetett

viktigare andra hänsyn marknadslösning mindre lämpligär än är en en
väg.

Utredningen finner skäl förövervägande talar låta synsättetatt att
med marknadslösningar och kompletterande offentligt åtagandeett

tillligga grund för utformningen utredningens konkreta förslag.av

Förslag

enlighet med grundsynenI utvecklingen kassaservice bör sti-att av ny
muleras föreslår utredningen bankrörelselagen 1987:617 ändras såatt

bankombud får förbättrade möjligheter tillhandahålla kassaser-att att
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föreslagna ändringarna sikte kallad integre-vice. de på såEn atttarav
skapasrad kassaservice skall tillåtas. sådan förändringGenom en

tillhandahållaökade möjligheter för exempelvis livsmedelsbutiker att
kassaservice smidigt Sådan tekniskt möjlig ochpå servicesätt. ärett

tillhandahållas betydligt kostnadseffektivtkan dessutom än mot-mera
transaktioner disk i bank- eller postkontor.svarande Postenöver ar-

handelnnärvarande med sådan utveckling. Företrädare förbetar för en
service.intresse för tillhandahålla denna Etthar uttalat ett att typ av

inuvarande restriktionenförslag syftar till mjuka denattannat upp
kundmedelskonton ifrånbankrörelselagen det gäller kontantuttagnär

till krinköp eller tjänst. 2 000samband med Kontantuttagav vara upp
kontantförsörj-från sådana konton i syfte underlättabör tillåtas att

ningen för enskilda konsumenter.
kassaservice iframväxten konsumentvänligstimuleraFör att av en

stöd tillglesbygdsstöd ochglesbygd bör förordningen 1994:577 om
det blir möjligt för länsstyrelsernakommersiell service ändras så attatt

möjlighetkassaservice. Länsstyrelserna f°ar därmedtillstöd attävenge
kommersiell service i glesbygd. Genomsamordningverka för attaven

förökar också förutsättningarnaförs på länsstyrelsernaöveransvaret
iefter förutsättningarnalösningar kanhitta flexiblaatt som anpassas

tillbetalarenskilda mindre del dedet fallet. En statenav pengar som
ända-länsstyrelserna för dettaför kassaservice bör anvisas tillPosten

mål.
börbestämmelsen i postlagen 1993:1684tillämpligaDen upp-

ibör inte förnyas dessoch avtalet mellan ochhävas Postenstaten nuva-
statligaföljd detta bör den nuvaranderande form. Som ersätt-aven

ningen bort.till Posten tas
ske, skallomställning börhar nyckelroll i denPosten, somensom

behållaövergångsperiodkassaservice och underutveckla integrerad en
fem i månaden.kassaservice dagarlantbrevbäramas

enskilda indivi-det finnasutvecklingen kandenTrots gynnsamma
kassaservice,det gällersärskild hjälpder har behov när exem-avsom

närvarande bör kommunernaförfunktionshindrade. Liksompelvis
utsträckning såtillgodoses i denindividers behovför dessaattsvara

service.marknadens utbud eller Kommunernainte sker Postensgenom
individer.allt stöd till behövandei praktiken samordnakommer då att

såledesoch innebärför kommunernaåtagande gäller redanDetta nu
för deras del.inte utökatett ansvar
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Genomförande

De åtgärder utredningen föreslår bör genomföras i sammanhang ef-ett
de beroende varandra.tersom är av

Ändringama bankrörelselagen kan träda i kraft tidigast den 1 ja-av
nuari 2000. Det statliga åtagandet inom kassaservice bör avvecklas vid

tidpunkt den tillämpliga bestämmelsen i postlagenattsamma genom
upphävs. Avtalet mellan och Posten, upphör gälla denstaten 1attsom
januari bör2000, därför inte förlängas. Emellertid bör staten genom
avtal med säkerställaPosten Postens utvecklingsarbete det gälleratt när
integrerad kassaservice fullföljs och lantbrevbäramas kassaserviceatt
finns kvar fem dagar varje månad under treårig övergångsperiod.en
Därefter bör behovet lantbrevbäramas kassaservice utvärderas påav

börPosten få full ersättning för dessanytt. uppdrag i den mån de inte är
kommersiellt motiverade.

Efter den januari bör1 2000 Posten, med undantag för uppdragen
avseende utvecklingsarbete och lantbrevbäramas kassaservice, tillhan-
dahålla kassaservice endast på kommersiell grund. Framväxten av en

kommersiellt bärkraftig, kassaservice i glesbygd och på andra stäl-ny,
len bör stödjas i den mån det finns behov sådan service.av

Effekterna utredningens förslag bör följas och utvärderasav upp av
Konsumentverket, Finansinspektionen Post- och telestyrelsen.samt

Läsanvisning

Betänkandet består delar bilagor. denI första delen redovi-tre samtav
föreslagna författningsändringar sammanfattas direktiven ochsamtsas

utredningens avgränsning dem. Dessutom beskrivs hur utredningenav
har lagt arbetet och hur vissa betydelsefulla begrepp används i be-upp
tänkandet.

Den andra delen betänkandet behandlar nuvarande förhållanden.av
finnsDär redogörelse för de rättsregler utredningen har bedömten som

relevanta, liksom beskrivning Postens och Riksbankensvara en av
uppgifter inom kassaservice. kommersiellaDen marknaden för kassa-
service beskrivs med inriktning utbudet betaltjänster och kon-mot av
sumtionsmönster och på frågan hur den tidens utvecklingnärmasteom
kan komma att ut.se

Betänkandets tredje del innehåller redovisning utredningensen av
överväganden och förslag. Argumenten för och statligt åtag-emot ett
ande inom kassaservice analyseras liksom skälen för de föreslagna för-
fattningsändringama. Utredningen sin på hur förslagen börger syn ge-
nomföras. Förslagens konsekvenser beskrivs i särskilt kapitel.ett
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Författningsförslag

Förslag tilll

ändring i postlagen 1993:1684Lag om

föreskrivs i frågaHärmed postlagen 1993:1684om
dels skall upphöra gälla,l §att atta
dels § skall ha följande lydelse.2att

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2§
myndighet Regeringen eller myndighetRegeringen eller

skallregeringen bestämmer skall regeringen bestämmersom som
utvecklingen fortlöpande följa utvecklingenfortlöpande följa

bevakapostområdet och bevaka postområdet ochpå attatt
posttjänsten och kassaservicen posttjänsten motsvarar sam-

behov.samhällets behov. hälletsmotsvarar
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2 Förslag till

Lag ändring i bankrörelselagenom
1987 71

Härmed föreskrivs i fråga bankrörelselagen 1987:617 attom
kap.1 2 § och 2 kap. 3 § skall ha följande lydelse.a a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §a

Om företag kundmedel konto,påett det intetar sådanemot utgör
inlåning i 2 § första stycket, behållningen för varje kundsom avses om
uppgår till högst 000 kronor15 och behållningen tillgänglig för kun-är
den endast

för betalning och för betalning ochav varor av varor
tjänster framställs eller tjänster framställs ellersom som
säljs företaget eller säljs företaget ellerettav ettav av av

företag ingår i företagannat ingår iannatsom som
koncern eller i koncern eller isamma samma samma samma

företagsgrupp med eko- företagsgruppnära med eko-nära
nomisk samhörighet, eller nomisk samhörighet,

för kontanta sambandiuttag
med betalning för ellervaror

enligttjänster punkt och1
uppgår till högst 2 000som

kronor vid tillfälle, ellervarje
i samband med kontoför- i samband med kontoför-att att. .hållandet upphör. hållandet upphör.
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2 kap.
3 §a

bank-personal och iskall drivas bankensverksamhetbanksEn egenav
tillhanda-dockbankbok fårfrån kontolokaler. Uttag utanegnaens

hållas på sätt.även annat
föl-tillhandahållatillståndbankfårFinansinspektionen attge en
lo-bankensombud utanförräkningbankenstjänster förjande genom

nämligenkaler,
bankkonto,insättning på

ochmed bankbok,från konto2. uttag
betalningsförmedling.

tillhandahållatillståndbankFinansinspektionen får också attge en
stycketi andradeangivna tjänsterandra särskilt än genomsom anges

bankens lokaler.ombud utanförangivnaeller vissavisst
andraVerksamhet enligt

får bedrivas frånstycket samma
används förkassaplats om-som

verksamhet.budets övriga
endasttredje styckena fårenligt andra ochTillstånd omges

kunden, ochverksamhetenförbanken motsvarar
kon-bedrivas underkommerverksamhetendet kan2. attantas att

former.betryggandesäkerhetsmässigttrollerade och
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3 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom
1994:577 landsbygdsstöd och stöd tillom
kommersiell service

Härmed föreskrivs i fråga förordningen 1994:577 lands-om om
bygdsstöd och stöd till kommersiell service

dels 25, 26, 28, 30 och 33att skall ha följande lydelse.
dels det skall införasatt paragraf 24 följande lydelse,en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

24a§
Med kassaservice iavses

denna förordning tillhandahåll-
andet betaltjänster ochav av en
möjlighet kontantagöra in-att

ochsättningar konto.påuttag

25§
Stöd kan lämnas för det Stöd kan lämnasatt för detatt

skall kunna upprätthållas för- skall kunna upprätthållas för-en en
sörjning med dagligvaror och sörjning med dagligvaror, kassa-
drivmedel i glesbygds- och och drivmedelservice i gles-
landsbygdsområden till- bygds-är och landsbygdsområdensom
fredsställande med hänsyn till tillfredsställandeär medsom
geografiska och befolknings- hänsyn till geografiska och be-
mässiga förhållanden. Stöd kan i folkningsmässiga förhållanden.
vissa fall lämnas till fack-även Stöd kan i vissa fall lämnas även
handelsservice. till fackhandelsservice.

26§
Stöd kan lämnas till

kommuner,
2. näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror eller

drivmedel,
näringsidkare med fasta för- näringsidkare med fasta för-
säljningsställen för fackhan- säljningsställen för fackahan-
delsvaror, det finns delsvaror,sär- finnsdetom sär-om
skilda skäl, och skilda skäl,
näringsidkare åker näringsidkare åkersom om- som om-
kring med varubuss och säljer kring med varubuss och säljer
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till konsumenter,dagligvarordagligvaror till konsumenter,
skäl,särskildadet finnssärskilda skäl.det finns omom

och
denäringsidkare änannan

ochpunkterna 2-4isom avses
kassa-tillhandahållersom

särskildadet finnsservice, om
skäl.

2s§
endastfår lämnasStödendastfår lämnasStöd omom

försörj-har planeratvaruför- kommunenhar planeratkommunen
påoch servicesådantpå ningensättsörjningen attett varorav

stödbehovetsådantbedömas.stöd kanbehovet sätt attett avav
bedömas.kan

30§
kommersiell servicetillStödkommersiell servicetillStöd

hemsändnings-kan lämnashemsändnings-kan lämnas somsom
helttill kommunerhelt bidragtill kommunerbidrag somsom

hemsänd-bekostareller delvishemsänd-bekostareller delvis
dagligvarorhushållning tilldagligvaror.hushålltillning avav

hus-tillhandahållandet tilleller
kassaservice.håll av

ändamålsenligtsker påendast sändningenfår lämnasBidrag ettom
kostnader.onödigaochsätt utan

kanHemsändningsbidragHemsändningsbidrag kan
kommunensförlämnaskommunensförlämnas ävenäven

anordnaförkostnaderdirektaanordnakostnader fördirekta attatt
näralig-tillsärskildatillinköpsturersärskilda ettnär- tureren
de hus-serviceställe förgandehushållför deliggande butik

elleravståndharhålleller sak-avstånd störsthar störst somsom
påmöjlighetersaknar annatmöjligheter på attsättannatattnar

servicestället.sig tillbutiken.sig till sätt tata

33§
investeringsbidragservice kan lämnaskommersiellStöd till som

landsbygdslån föroch
reparationombyggnad ellertill- elleranskaffning eller störreny-,

ellerinredningoch forverksamhetenbehövs förlokaler somav
lokaler,sådanautrustning avannan



örfattningsförslag14 F SOU 1998: l 59

anskaffning2. eller ombyggnad eller reparationstörre av en va-
rubuss behövs i verksamhet i 26 § 4 och för in-som som avses
redning och utrustning sådana fordon,annan av
kompetenshöjande utbild- kompetenshöjande utbild-
ningsinsatser for butiks- ningsinsatser för butiksägare

och anställdaägare inom och anställda inom dagligva-
dagligvaruhandeln, och ruhandeln eller för personer

arbetar med kassaser-som
ochvice,

4. kostnader för utarbetande åtgärdsprogram syftar till attav som
förbättra företagets lönsamhet och service till hushållen.
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Utredningsuppdraget1

Utredningens direktiv1.1

Utredningens direktiv beslutades denregeringen 12 1998. Deav mars
återges i sin helhet i bilaga direktiven framgår utredningensAv att
uppgift sammanfattningsvis har varit att

beskriva nuvarande enligt postlagen för säkerställastatens attansvar-
finansieraoch rikstäckande betaltjänst och kontantförsörjning,en

uppfylla detta åtagande kostnaden för åtagandet,sättstatens att samt
undersöka hur grundläggande betaltjänst och kontantförsörjningen-
säkerställs och finansieras i andra jämförbara länder,
inom for analys de krav skall ställas på grund-ramen aven som en—
läggande betaltjänst och kontantförsörjning landeti bedöma vilket

bör ha för dessa tjänster och vilken servicenivåstatenansvar
dessa funktioner bör tillhandahållas med hänsyn till kostnaderna för
olika alternativ,
föreslå alternativ till hur för betaltjänsten och kon-statens ansvar-
tantförsörjningen i landet långsiktigt kan uppfyllas och ianpassas

funktionertakt med förändringar i kundernas efterfrågan dessaav
och den tekniken på området,nya

eventuellt behov betaltjänst ochanalysera upphandlingett av av-
upphand-kontantforsörjning och föreslå hur riktlinjer för sådanen

ling bör läggas fast, och
eventuell tillsynföreslå den lagreglering kan behövas och hursom-

bör utformas.

Avgränsning uppdraget1.2 av

rikstäck-närvarande säkerställs det statliga åtagandet hållaFör att en
ande kassaservice avtal har träffat med Posten.ett statengenom som

tillhandahåller kontorsnät och sinaPosten denna service sittgenom
fårlantbrevbärarlinjer. den del kassaservicen inte lönsamFör ärsomav

statliga åtagandetersättning från Förändringar detPosten staten. av
inom kassaservice få konsekvenser för går långtkan Posten utöversom
frågan tillhandahålla kassaservice. har emellertid inte, såsomDetattom

uppdragutredningen har tolkat direktiven, ingått i utredningens att ta
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ställning till Postens framtid eller bedöma hur Posten bör organiseraatt
sin verksamhet. frågorDessa fårPosten således bedömas irör ettsom

sammanhang där resultatet dennaannat utredning kanav vara en av
flera utgångspunkter.

Utredningen har lagt fokus på den grundläggande frågan statenom
bör ha för rikstäckande betaltjänst ochett kontantförsörjningansvar en
och hur detta i så fall bör ordnas. Innebörden dessa funktioner harav
utredningen tolkat på så det handlar medborgaresätt och fö-att attom

skall ha tillfredsställande tillgång till kontanterretag och enklareen
betaltjänster, dvs. vad i betänkandet kallas för kassaservice. Det ärsom
således i första hand gränssnittet mellan vanliga konsumenter och
bankernas och kassaservicePostens har varit föremål för utred-som
ningens intresse.

Utredningen har tolkat direktiven så det främst utgångs-att är tre
punkter bör statsmaktemas politik beträffande kassaservice.styrasom

Bättre eller fortsatt god kassaservice till medborgare och företag.-
offentligaDet åtagandet bör ansluta till offentliga åtaganden inom-

andra jämförbara områden.
Kostnaderna för det offentliga åtagandet bör möjligt begränsas.om—

Dessa utgångspunkter har varit vägledande för utredningens analyser
och förslag till åtgärder.

1.3 Arbetets uppläggning

kunnaFör ställning till bör ha för kassaser-att ta staten ettom ansvar
vice har utredningen formulerat några grundläggande frågor. förstaDen
frågan hur den nuvarande regleringen kassaserviceär hurut samtav ser
Postens kassaservice utformad. beskrivsDetta i kapitelär 2-3. En
särskild fråga har gällt Riksbankens funktion inom kassaservice, vilken
beskrivs i kapitel frågaEn avgörande betydelse marknadenärav om
klarar tillhandahålla kassaservice ingripande frånatt utan staten.av
Med utgångspunkt i den frågan har utredningen i kapitel undersökt5
hur utvecklingen marknaden.på delEn utredningsarbetet harutser av
vidare varit inriktat på klarlägga hur kassaservice säkerställs i andraatt
jämförbara länder. Med hjälp Riksbanken och Posten har därförav en
enkät skickats till centralbankema och i några andrapostoperatörema
länder. För ställa uppföljande och fördjupande frågor haratt
utredningen besökt England, Finland och Norge. En sammanställning

redovisas bilagaiav svaren
För teckna bilden i kapitel 5 utbud och konsumtionsmönsteratt av

på marknaden för kassaservice och betaltjänster har utredningen för--
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gå igenom skriftligt material såsom lagförarbeten, tillgängligutom att
statistik olika rapporteroch haft omfattande kontakter medexterna-
aktörer på marknaden och olika intresseorganisationer. Utredningen har
i detta syfte intervjuat för Bankföreningen,Svenskarepresentanter
FöreningsSparbanken, Nordbanken, Handelsbanken, kalladede så
nischbankema och Postgirot Bank dessutom haft löpande kontaktsamt

Ävenmed dagligvaruhandeln och bensinhandeln fyller vik-Posten. en
funktion dentig på berörda marknaden. Utredningen har således in-

tervjuvat för Svensk Handel, Handelns Utred-representanter
ningsinstitut, Sveriges Livsmedelshandlares Riksförbund, Föreningen
Glesbygdshandelns Främjande, och bl.a.KF, ICA D-Gruppen, som
organiserar VIVO-handlare haft kontakt medävensamt representanter

bensinhandeln.för
få uppfattning efterfråganFör på dessa tjänster och de sär-att en om

skilda behov kan ha, har utredningen intervjuatutsattasom grupper
för Handikappförbundens samarbetsorgan och tillsam-representanter

med den föreningen samtliga handikapporganisationeräven gettmans
möjlighet lämna synpunkter. Utredningen har vidare intervjuatatt re-

för Pensionäremas riksorganisation, riksor-Företagarnaspresentanter
ganisation, Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva och Kommunför-
bundet.

för Finansinspektionen,Företrädare och telestyrelsen, Riks-Post-
banken och Konsumentverket har varit representerade i utredningen

dessa myndigheter utredningen haft kontakterUtöver harexperter.som
med Glesbygdsverket besökt Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vi-samt

Överstyrelsendare Integrationsverket och för fåtthar civil beredskap
tillfälle lämna synpunkter.att

För reda på i vad mån statliga utbetalningar beroendeäratt ta av
kassaservicePostens har utredningen intervjuat för Riks-representanter

Riksskatteverket.försäkringsverket och

l Utredningen skriftligthar sig tämligen omfattandeanvänt ettav
grundmaterial. Bland lagforarbeten bör SOU 1993:9 Postlag,nämnas prop.
1993/94:38 Postlag och förändrad verksamhetsform för Postverketen m.m.,

Ökad1995/96:74 bankkonkurrens, Finansiella tjänster iSOU 1994:66prop.
förändring och SOU Betaltjänster. Statistik har i första hand hämtats1995:69

Årsbok,Statistiskfrån Riksbanken, eller från interna material.1997 Postens
Särskilt värdefulla landsbygd,har varit Service i gles- ochrapporter
Glesbygdsverket Finansiella tjänster ioch Konsumentverket, 1997, ett
konsumentperspektiv, bankservice iKonsumentverket, 1998, ochPost-
förändring, kontanthanteringen årNUTEK, 1998, Kontanter i samhället och

Riksbanken, Betaltjänster kundrörlighet,2002, 1998 ochsamt
Finansinspektionen, 1998.
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Utredningen har samrått med Banklagskommittén och utredningen
elektroniskaom pengar.

Utredningen har i studiesyfte besökt olika postkontor ityper av
Stockholms skärgård och följt med några Postens lantbrevbärarlin-av
jer.

1.4 Begrepp

Avsikten med detta avsnitt underlätta läsningen betänkandetär att av
förklara vissa i sammanhanget betydelsefulla begrepp.attgenom

Bankkort: Begreppsapparaten för kontokort svårgenomtränglig.är
detNär saknas anledning distinktioner mellan exempelvis be-göraatt

talkort och kreditkort används bankkort beteckning på allatermen som
kontokort inte kundmedelskort.ärsom

Betalningsterminal: En terminal används för betal-göraattsom
ningar med kontokort.

Betaltjänst: Uppdrag går på åt kund utföra betalningattutsom en en
eller liknande överföring medelz.av

Integrerad kassaservice." ordningEn innebär bankombudatt ettsom
sköter bankärenden från kassaplats används för ombudetssamma som
övriga verksamhet. Begreppet används så det neutralt i förhållan-äratt
de till den integrerade kassaservicen ordnad så frånär attom pengarna
bankärendena och från ombudets verksamhet hanteras ipengarna egen

kassalåda eller i kassalådor.separatasamma
Kassaservice." Begreppet kassaservice definieras i utredningens för-

slag till i förordningen24 § landsbygdsstöd och stöd tillen ny a om
kommersiell service. Utredningen använder begreppet kassaservice så

det endast insättningar, och betalningar disk iatt uttag över post-avser
eller bankkontor, via lantbrevbärare eller personlig be-annars genom
tjäning. betaltjänstEn kan utföras postkontor dåpå och delärett en av
kontorets kassaservice. Om betalning däremot fullgörs viasamma ex-
empelvis telefonbank och kontor besöks det sig inteutan röratt etten

kassaservice väl betaltjänst.om men om en
Kontantförsörjning: Tillhandahållandet sedlar och mynt.av
Kontokort: Används i betänkandet beteckning försom en gemensam

bankkort och kundmedelskort.
Kundmedelskort: Kort butikskedja liknade,ellerutgessom av en

exempelvis ICA-kort. Kundmedelskorten får endast användas för inköp
i den företagsgrupp kortet och behållningen på kontot fårutsom ger
uppgå till högst 15 000 kr. begränsningarDessa finns inte för bankkort.

2 SOU 1995:69, l4.s.
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Anledningen utredningen delar in kontokortentill i de två huvud-att
bankkort och kundmedelskort finns betydelsefulladetär attgrupperna

rättsliga skillnader mellan dem utredningen lämnar förslagsamt att som
specifikt kundmedelskorten. Till kundmedelskort kund-rör ärett ett
medelskonto kopplat.

Postkoncernen består flertal bolag. ModerbolagetPosten: ettav
dotterbolagen Bank den egentligaPosten AB Postgirot AB,äger ärsom

huvudmannen för postkoncemens kassaservice, och Posten Sve-egen
driver kontorsnätet lantbrevbärarlinjema.AB och Genomrige som

kontoren och lantbrevbärarna tillhandahåller Sverige kassa-Posten AB
service ombud för Postgirot Bank och för NordbankenABsom genom
dess bifirma Postbanken. beteckna postkoncemen i de fall därFör att
det saknas anledning åtskillnad mellan de olika bolagengöraatt an-
vänds här beteckningen Posten.
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Nuvarande förhållanden
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Nuvarande2 reglering av

kassaservice m.m.

föreslårUtredningen i betänkandet föratt statenssenare ansvar en
rikstäckande kassaservice upphävs. regleras i postlagenAnsvaret nu
och säkerställs avtal mellan och Utredning-Posten.ett statengenom

föreslår vidare förändringar i bankrörelselagen i syfte förbättraatten
förutsättningarna för tillhandahålla kassaservice. bakgrundSomatt
till förslagen beskrivs här den lag- och avtalsreglering kas-styrsom
saservicen.

Allmänt konstaterar utredningen via harPostenatt staten ett
långtgående i vissa avseenden oprecist åtagande avseendeänom
kassaservice.

2.1 Regleringen förstatensav ansvar

kassaservice

harStaten tagit sig förpå rikstäckande kassaservice. An-ett ansvar en
framgår § postlagen där det föreskrivs det skall finnaslsvaret attav a

kassaservice i hela landet innebär verk-alla har möjlighetatt atten som
ställa och betalningar till enhetliga priser. Enligt postlagen ärta emot

möjligtdet för uppdra flera olika företag medverka tillåtstaten att att
Åtagandetdenna upprätthållskassaservice säkerställs föratt närva-

rande avtal mellan och Posten.ett statengenom
det följande behandlas bakgrunden till och harI Postenatt staten ett

för rikstäckande beskrivskassaservice. Därefter den närmareansvar en
innebörden detta i gällande lagstiftningmed utgångspunktav ansvar

avtal.och

Bakgrund

uttrycklig bestämmelse reglerar för rikstäck-En statenssom ansvar en
ande kassaservice förinfördes första den gällandegången genom nu
postlagen trädde i kraft den Verksamheten dess-l 1994.som mars var

3 1993/94:38Prop. 68 och 1995/96:2l8 14.s. prop. s.
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förinnan reglerad i förhållandevis liten utsträckning Någon särskild
lagstiftning för postverksamhet fanns inte de tillämpliga reglernautan

spridda i rad olika författningar. den då förord-Av gällandevar en
ningen 1988:79 med instruktion för postverket framgick dock att
postverket hade till uppgift förmedla betalningar. Postverketsatt upp-
gift för kassaservice går dock längre tillbaka tiden.i Re-att ännusvara
dan år 1883 inrättades postsparbanken med ändamål inlå-att ta emot
ning vid de postanstalter postsparbankens styrelse bestämde.som
Några decennier år 1925, inrättades postgirot. Postverket skullesenare,
bedriva postgiroverksamheten med syfte underlätta betalningar ochatt
främja sådana betalningsmetoder ledde till minskad kontant-som en
hantering. Postgirorörelsen förmedlades de fasta postanstaltemaav

lantbrevbärama i den utsträckning generalpoststyrelsen be-samt av
stämde.

sambandI med bolagiseringen postverket blev postgirot denav
l 1994 i formell mening bank med Postgirot Bank AB.namnetmars en
Postgirot Bank bedriver begränsad bankverksamhet med huvudsaklig
inriktning på betalningsförmedling. Postgirot Bank Posten AB,ägs av

moderbolag i postkoncemen. postkoncemen ingårI detär Post-som av
AB ägda bolaget SverigePosten AB. Det Posten Sverige ABären som

driver postkontorsnätet och lantbrevbärarlinjema. harPosten även ett
samarbete med Nordbanken den verksamhet bedrivsgenom som av
Nordbankens bifirma Postbanken. Huvudmän för den kassaservice som
erbjuds delsPosten Postgirot Bank, dels Nordbanken. Kassa-ärav
servicen sköts dock Posten Sverige AB i juridisk mening ärav som
bankombud för huvudmännen Postgirot Bank och Nordbanken.

Varför statligt ansvarett

År 1992 tillsatte regeringen utredning för postlagstift-överatten se
ningen och utreda förutsättningarna för bolagisera postverket. Post-att
lagsutredningen inte frågan för kassaser-tog statensupp om ansvar en
vice borde bibehållas och överföras från postverket till det postbo-nya
laget, eftersomsannolikt utredningen ansåg kassaservicen lag-att av
tekniska skäl inte borde postlagens.regleras i

I 1993/94:38 postlag däremot det angelägetsägs ärattprop. om ny
för upprätthålls.och kassaservice Somatt statens post-ansvar en

följd detta övervägande kom kravet på det skall finnas riks-attav en
täckande kassaservice regleras i den postlagen. Någonatt närmarenya

4 SOU 1993:9 87.s.
5 SOU 1993:9 130. Utredningen hänvisar till 1992/932100 bil. l 134.s. prop. s.
6 Prop. 1993/94:38 68 ff.s.
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motivering det statliga åtagandet eller varför överfördesansvaretav
från postverket till det postbolaget finns inte i lagförarbetena. Detnya
förefaller följaktligen i samband med bolagiseringenstatensom om av
postverket höll fast vid sitt historiska för rikstäckande kassa-ansvar en
service någon analys gjordes för ochutan att argumenten emot ettav
sådant åtagande.

samband med ändringarI därefter har genomförts i postlagen haratt
det framhållits "det nödvändigt alla landets delar har tillgångäratt att
till väl fungerande kassaservice.och finns dockDet intepost-en

redovisat varför det angeläget eller nödvändigtnärmare är att staten
skall för rikstäckande kassaservice.ansvara en

Något motsvarande åtagande finnasvårt på andra områden,är att
exempelvis dagligvaruhandel. därförDet svårt dra slutsatser frånär att
statliga överväganden andra områden och skulle kunnarörsom som

giltiga för kassaservice.ävenvara
Ytterst syftet med det statliga underlätta privat-förär ansvaret att

företag, myndigheter och organisationer i hela landet attpersoner,
verkställa och betalningar få tillgång till kontantata emot samt att
del. framgårSom ochPost Teleutredningens betänkande Affärsverkav
med regionalt och socialt finns det också regionalpolitiskansvar en as-
pekt eftersom kassaservicePostens har försärskilt viktig gles-ansetts
bygden

Varför Posten

avtal upprätthållaAtt rikstäckande kassaservice träffadesett attom en
just med har i förarbetenaPosten till postlagen motiverats med detatt
har finnas historiskt och praktiskt samband mellan kassaser-ansetts ett

ochvice p0stservice‘°. Någon analys hur ellersambandet påutav ser
vilket det motiverar avtalet träffades med har inte gjorts.Postensätt att
Det kan dock kontorsnät lantbrevbärarservicePostens ochantas att av
tradition helt enkelt har erbjudit förhållandevis goda möjligheter att

och utbetalningarin- och det därför har naturligtgöra att ansetts att
skallPosten för kassaservicen. framgårDet dock förarbetenasvara av

till kassaservicepostlagen inte skall postverksamhet;att utgöraanses en

7 1995/96:218Prop. 58.s.
8 1993/94:38Prop. 76.s.
9 SOU 1990:27 49. där betalningsförmedlingDet Postenssägs atts. genom
postgirot via postkontor och lantbrevbärare ofta har varit den enda möjlighet

stått till buds för betalningar på enkeltgöraatt sätt.ettsom
° 1993/94:38Prop. 150.s.
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tydlig skillnad mellan kassaservice och såledespostverksamhet har
gjorts.

Bestämmelsen i postlagen och mellan och Postenavtalet staten

Utgångspunkten för och för rikstäckandePostensstatens ansvar en
kassaservice bestämmelsen i postlagen lyder:1 §är a som

skall finnas kassaservice i hela landet innebär allaDet atten som
mlojlighet verkställa betalningar till enhetligahar ochatt ta emot

priser .

Bestämmelsen kompletteras avtal mellan och Posten. Ettett statenav
sådant tecknats och forlängts i gällandeavtal har omgångar. Dettre nu
avtalet, redovisas i bilaga löper den januari år 2000. Enligtlutsom

grundläg-avtalet förbinder sig tillhandahålla daglig ochPosten att en
denna till den del alternativ saknas ochgande kassaservice. tjänst,För

skallkommersiellt motiverat bedriva verksamheten,det inte är sta-att
betala ersättning till Ersättningen, för närvarandePosten.ten som upp-
till fastställs i samband med riksdagen beslutargår 200 mkr, att om

för budgetperioden.statsbudget
kassaservice skallavtalet framgår vidare grundläggandeAv att en

efterfrågan börtill alla kunder i hela landet och kundernasatt varages
utformning. Förändringar utforrn-styrande för servicens servicensav

avtaletning ske Kassaservicen skall enligti glesbygd bör varsamt. er-
normalfallet alla tillgång tillbjudas till enhetliga priser och i skall ha

i veckan, helgfria vardagar. Antalet hushållkassaservice fem dagar som
öka avtalsperio-saknar daglig kassaservice bör enligt avtalet inte under

den.

ingårVilka tjänster

alla skall möjlighet verkställa ochpostlagen haI emotatt taattanges
erbjuds skall alltsåbetalningar till enhetliga priser. serviceDen som

privatperson företag eller organisa-kunna utnyttjas varje ochav annan
tion eller myndighet. framgår dock varken postlagen ellerDet avta-av

skall tillhandahållas.let vilka betalningar eller andra tjänster som
den grundläg-definition på vilka tjänster ingår iPostens somegen

varit:gande kassaservicen har under de årensenaste

" fick sin utformning lagändringBestämmelsen nuvarande genom en
1998:483 trädde i kraft den juli 1998.lsom
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betalningar till och från konton knutna till inklusivePosten, kontanta-
insättningar och uttag, samt
inrikes kontolös betalningsfönnedling med postanvisningar.-

Tjänster enligt Postens uppfattning ligger utanför den grundläg-som
gande kassaservicen exempelvis utlandsbetalningar, kreditgivning,är
värdepappershantering och försäljning resevaluta. tjänsterDessaav
tillhandahålls i stället kommersiellaPosten på grunder.av

Staten har inte uttryck för någon preciserad uppfattninggett om
vilka tjänster skall ingå i den grundläggande kassaservicen. Detsom
har dock anförts Postens samtliga nuvarande driftsformer för kassa-att
service når till den nivå postlagen.iupp som avses

Olika tillhandahållasätt kassaservicenatt

Staten ställer inte något uttryckligt krav på kassaservicen skall till-att
handahållas i form.särskild stället åligger detI självPosten atten
finna det billigaste och effektiva tillhandahålla servicen.sättetmest att

tillhandahållerPosten således kassaservice i varierande former, både
fast och rörlig service.genom

Geografisk täckning

inte preciseratDet vad med kassaservicenär skallattsom avses vara
rikstäckande. finns exempelvisDet inte några riktlinjer för hur långt
avstånd mellan hushåll och serviceställe kan godtas.närmasteett som

kravetAv på rikstäckning följer dock skall hålla service-Postenatt ett
täcker hela landet. kanKravet rimligen endast tolkasnät på så sättsom

varje medborgare tämligen enkelt och längre skallnågonatt utan resa
kunna utnyttja kassaservicen.

Tillgänglighet i tid m.m.

Statens avseende tillgänglighet i tiden harkrav skrivits in i avtalet med
Posten. Kassaservice skall i normalfallet tillhandahållas fem dagar i
veckan, helgfri måndag till fredag. finnsDet däremot inte några regler
för på dagen eller mellan vilka klockslag servicen skall erbju-när som
das. därförDet möjligt i betydande utsträckning variera kassansär att

2 Prop. 1995/96:218 37.s.
3 Prop. 1995/96:218 jfr.37, SOU 1993:9 127. avtalet framgårAv atts. s.
kundens efterfrågan servicensbör utformning.styra



28 Nuvarande reglering kassaservice SOU 1998:159m. m.av

öppettider. exempel detta lantbrevbärareEtt på erbjuder kassa-är som
service under för varje kund mycket begränsad tid på dagen.en

Staten ställer inte något uttryckligt krav den tid inom vilken ett
betalningsuppdrag skall utfört. skillnader i dag finns i hurDevara som
snabbt betalningsuppdrag genomförs enligt bedömningPostensärett
försumbara. På ungefär 100 mindre, avlägset belägna detärorter av
främst transporttekniska skäl 25 postgiroinbetalningamaprocentca av

blir bokförda bankdag med normal service, in-änsom en senare som
nebär bokföring bankdagen efter inbetalningen.

När det gäller priset på kassaservice både postlagen ochsäger avta-
let detta skall enhetligt för hela landet. det ingetDäremotatt sägsvara

prisnivån. åren harDe Posten successivt höjt priset påsenasteom
kassatjänster.

2.2 Regler för bankverksamhet och

betaltjänster

Allmänna regler

Kassaservice, begreppetsåsom används i detta betänkande, innebär att
betaltjänster tillhandahålls disk eller via lantbrevbärare ochöver att en
möjlighet insättningar och på konto. Enligtgöraatt uttag egetges nu
gällande lagstiftning finns det inte generellt tillstånd förnågot krav på

utföra betaltjänster. följaktligen i princip för allaDet tillåtetäratt att
förmedla betalningar. Behovet särskild lagreglering för betal-av en
tjänster behandlades Betaltjänstutredningen fann detattav som var
motiverat införa särskild betaltjänster. skullelag Reglernaatt en om
syfta till stabilt och effektivt betalningsväsendevärnaatt ett samt attom
stärka konsumentskyddet. Betaltjänstutredningens förslag införaattom

lag betaltjänster bereds Regeringskansliet.för närvarande i Ien om
vissa delar har utredningens förslag föranlett lagstiftning,ny
exempelvis bestämmelsen i kap. § bankrörelselagen1 2genom oma
kundmedelskonton.

4 SOU 1995:69 18.s.
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Särskilda bestämmelser för bankverksamhet

Bankrörelse, kundmedelskonton

Med bankrörelse enligt kap.1 bankrörelselagen2 § verksamhet iavses
vilken ingår inlåning på konto behållningen nominellt bestämdärom
och tillgänglig för insättaren med kort varsel. Bankrörelse får drivas
endast den har tillstånd, så kallad oktroj.av som

Skälen for denna begränsning och hantera inlå-rätten att ta emotav
ning bankernas inlåningskontonär basen i detatt allmänna betal-utgör
ningssystemet. Genom ålägga bankerna regleringatt strängare änen
andra finansiella företag har lagstiftaren velat verka för stabilt betal-ett
ningssystem. Dessutom motiveras restriktioner rörande inlåning av
intresset konsumentskyddet.värnaattav

syfteEtt med den nuvarande definitionen bankrörelse denär attav
inlåningsverksamhet förbehållen bankerna skall omfatta deärsom
kontofomier ägnade användas transaktionskonton,är dvs.attsom som
konton knutna exempelvis till giro ellerär kontokort. För att attra-som
hera insättare bör denna transaktionsmedel tillgängliga medtyp av vara
kort varsel. Genom begreppet bankrörelse har deñnierats delvisatt

bestämmelse inlånade medel skall tillgängliga forattgenom en om vara
insättaren med kort varsel har bankerna i praktiken kommit fåatt en
exklusiv tillhandahålla kontobaserade betaltjänsterrätt och därmedatt

kassaservice.även
Om företag insättning på konto räknas det enligt kap.ett 1tar emot

2 § bankrörelselagen inte bankrörelse behållningen för varjea som om
kund uppgår till högst 15 000 kr. Behållningen på det så kallade kund-
medelskontot kan då förskottsbetalning och får i principses som en
endast föranvändas betalning kontohållarens med stödDet ärav varor.

denna bestämmelse exempelvis ICA-korten tillåts.av som
Den begränsning ligger i insatta kundmedel endast fårattsom an-

förvändas betalning kontohållarens medför det- till skill-attav varor
frånnad vad gäller för bankkort huvudregel otillåtet förärsom som-

butik tillbaka kontanter i samband med kortinnehavarenatt atten ge
inköp med sitt kundmedelskort.gör Kontantavrundning i sambandett

med inköp tillåts dock i praktiken till kr.300upp

15 1995/96274Prop. S.9l.
15Prop. 1995/96: ff.74 96s.
‘7 För tydlighetens skull bör det påpekas kassaservicePostensatt även är
bankrörelse.
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Bankombud

Bankverksamhet skall enligt kap. bankrörelselagen2 3 § drivasa av
bankens personal och i bankens lokaler. kontoUttag från egetegen

bankbok får dock tillhandahållas på exempelvissätt,utan annat genom
eller i samband kortköpmed i butik.uttagsautomater uttag

bank kan FinansinspektionenEn få generellt tillstånd attav genom
ombud driva följande verksamhet utanför bankens lokaler.

Insättning på bankkonton.-
från konto med bankbok.Uttag-

Betalningsfönnedling.—

Särskilt angivna ombud kan med Finansinspektionens tillstånd fåäven
utföra andra, kvalificerade banktjänster. Det med stöd sådantärmer av
tillstånd såsom ombud tillhandahåller banktjänster förPostensom
Nordbankens räkning. Verksamheten regleras samarbetsavtalettgenom
mellan och Nordbanken och bedrivs under Nordbankens biñrmaPosten
Postbanken.

få tillstånd krävs verksamheten kan komma be-För att att antas att
drivas under former.betryggande har inte sig möjligtDet ansetts vare
eller lämpligt i detalj slå fast krav skall ställasvilka påatt som om-
budsverksamheten. stället bör bestämmelsen tillämpas flexibeltI av
Finansinspektionen och kraven verksamheten bör till denpå anpassas
tekniska utvecklingen, verksamhetens omfattning och övriga förutsätt-
ningar.

Banken direkt kundenmotsvarar

allmänna avtalsrättsliga regler följer ombud företarAv rätts-att ett
handlingar i huvudmannens räkning.huvudmannens och för Detnamn
framgår uttryckligen bankrörelselagen banken skall förattav svara
verksamheten ikunden. Kunden står således direktgentemot ett
partsförhållande till banken, dvs. ombudets huvudman.

ombudsverksamheten kan det uppkomma ekonomisk skada,I ex-
empelvis någon manipulerar terminal så betalningatt attgenom enen
hamnar i händer den till fel konto. bankgår Förorätta att attgenom en
skall få tillstånd till ombudsverksamhet krävs det avtalet mellanatt
banken och kunden utformat banken för all skadasåär att gen-svarar

kunden kundeninte har medverkat till skadan eller underlåtittemot om
förebygga minimeraeller den. Därigenom kan det undvikas detatt att

blir kunderna drabbas denna skador.typsom av av

s 1995/96:74 ff.Prop. 132s.
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Finansinspektionen har villkor för till-verksamheten i sinaettsom
ståndsbeslut regelmässigt det klart skall framgå för kundenangett att att
bankärendet handläggs med juridiskt bindande verkan mellan banken
och kunden och den handlägger ärendet ombud för banken.äratt som

redovisning, integreradSäker kassaservice

på verksamheten skall tillhandahållas under betryggandeKravet att
former innebär det ställs krav ombudets för redovisningpå rutineratt

fysiskaoch kontroll, på den säkerheten också sekretess ochpå ut-men
bildning personal. En grundregel kunden inte skall förär utsättasattav

risker banktjänster tillhandahålls ombud destörre när än närgenom
personal.tillhandahålls bankensav egen

Enligt lagförarbetenauttalande i bör kassaexpeditionen för bank-ett
hållas avskild från butikensärenden övriga kassaverksamhet attgenom

förläggs särskildden till disk märks med bankens beteckninguten som
särskilt butikspersonal.och bemannas utbildad ombudet harOmav en

begränsad omsättning med få transaktioner det dock, medär utnytt-
jande den utrustning används vid normal kontokortshantering,av som
tillåtet sköta bankärendena från kassaplats används föratt samma som
ombudets övriga verksamhet, så kallad integrerad kassaservice. Den
integrerade kassaservicen bör insättningar ochendast Omuttag.avse
betalningsförrnedling skall tillhandahållas krävs särskild disk. Sam-en
manfattningsvis kan alltså integrerad tillåtas följandekassaservice om
förutsättningar uppfyllda.är

Bankombudet hanterar litet antal ärenden med liten omsättning.ett-
Bankombudet ombesörjer insättningar ochendast uttag.-
Bankombudet har kontokortsterminal.-

Finansinspektionen har under beslut i vilka olika1998 meddelat ett par
banker har fått tillstånd driva ombudsverksamhet med integreradatt

i sinakassaservice. Bankerna har ansökningar det sigröruppgett att om
tillstånd för insättningar och med högst kr kortnummer8 000uttag per

antalet tilloch dygn transaktioner dag kan uppgåsamt att antasper
högst 15.

det föregåendeI har behandlats frågan bankärendena kan hante-om
från kassaplats dvs. kassadisk, kassaexpeditionras samma som an-

vänds för butikens verksamhet. till-övriga fråga detEn är ärannan om
låtet blanda hänför sig till bankärenden medatt pengar som pengar som

9 1995/96:Prop. 74 133.s.
20 1995/96:74Prop. 133.s.

SOU1998:1592 18-6256
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inflyter i butikens verksamhet. Krävs det således kassa-separataegen
lådor eller inte

Ett bankombud i sin kassaservice från kundtar emotsom pengar en
har krav på sig skydda kundens frånett sinaatt borgenä-pengar egna

Ett sådant skydd aktualiseras exempelvis vid utmätning hosrer. en om-
budet, frågadå uppkommer vilken egendom får denIutmätas.om som
situationen det viktigt kundensär kan och skyddasatt pengar separeras
så inte Enligt lagen 1944:181att utmäts. redovisnings-pengarna om
medel huvudmannens fordran skyddadär medel tillkommerom som
denne har in särskiltpå konto ellersatts avskilts ochett sättsannat
detta har skett dröjsmål. kanDetta ske ombudet underutan attgenom
dagen har kassalådor för butiksärendena och bankärendena. Såseparata
länge dröjsmål inte föreligger fordran också skyddadär medlen harom
varit omedelbart tillgängliga för avskiljande. Ett ombud kan därför,

kundens i fara, under dagen hautan sättsatt kassapengar en gemensam
för den verksamheten och bankärendena. Avskiljande bör då skeegna
vid dagens slut. Det föreligger enligt utredningens bedömning därför
inte något hinder sammanblandade kassor så länge avskiljandemot
sker vid dagens slut.

En utgångspunkt det gäller kravet på säkernär redovisning ärannan
transaktionerna skall registreras maskinelltatt för Ombudetpost post.

bör direktuppkopplad bankens centrala dataenhet. Undantags-motvara
vis kan manuella kassor godtas kvitto på transaktioner bör dåmen un-
dertecknas två För närvarande finns det endast mindreettav personer.
antal ombud med manuella kassor.

lantbrevbäramasFör del det i dag inte möjligt uppfylla kravetär att
på kassatransaktioner skall registreras omedelbart maskinelltatt efter-

de inte utrustade med terminaler eller liknandeär utrustning.som annan
harDet dock sedan länge funnits fungerande kvitto- kontrollru-ochen

tin för lantbrevbäramas manuella kassor innebär de transaktio-attsom
lantbrevbärare utför registeras maskinellt på postkontoretner som en

vid arbetspassets slut. ordningDenna har godtagits.

Fysisk säkerhet

bankEn bedriver ombudsverksamhet skyldig tillär att attsom se
brottslighet, i första hand rån, förebyggs och förhindras. Det kan handla

ombuden med larm, kassaskrin, Värdeskåp,att utrusta säkerhetsglasom
och kamerabevakning. fårKraven efter förutsättningarna ianpassas
varje enskilt fall.

2‘ Prop. 1995/96:74 129 Högsta Domstolen har behandlat denna fråga is.
NJA 1985 836, 1987 517 och 1989 781.s. s. S.
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utfärdatFinansinspektionen har råd och föreskrifter till fö-allmänna
rebyggande brott bankverksamhet,i FFFS 1996:8. Bestämmelsernaav
gäller för banks verksamhet med och i lokaler,personalegen egna men

vägledande för ombudsverksamhet.de Föreskrifterna innehål-är även
larm, optisk övervakning, banklokaler ochler krav på utformning av

förvaring och värdetransporter. Finansinspek-kassaplatser, av pengar
i sina tillstånd till ombudsverksamhet ställt villkortionen har attsom

bankerna skall tillställa inspektionen riskanalyser eller bankens in-att
struktioner och riktlinjer för säkerhet skall gälla för ombudet.även

Sekretess och utbildning personalav

bankärenden gäller sekretess. personal skall hantera bank-För Den som
ärenden hos ombudet bör utbildning för hanteragenomgå kunnaatt
sekretessfrågor. har sekretesskäl dessutom lämpligtDet ansetts attav
begränsa bankombudets tillgång till information. Exempelvis ombu-är
dens terminaler regelmässigt begränsade de inte beskedattgenom ger

endast transaktion Utbild-saldot eller inte.utan accepterasom enom
personal bör givetvis frågor.ningen banktekniskaävenav avse

Banklagskommittén

Regeringen beslutade tillkallaär 1995 kommitté med uppdragatt atten
bestämmelserna bankområdet kommittédirektivpå 1995:86.överse

Kommittén tillhar antagit Banklagskommittén. Bakgrundennamnet
uppdraget bankkrisen drabbade bankerna i börjande svenskavar som

l990-talet. Banklagskommittén kommer sitt huvudbetänk-attav avge
ande till årsskiftet 1998/99. förslag kan med-då kommaDe attsom ges
föra betydelsefulla ändringar banklagstiftningen, bl.a. det gällernärav
reglerna för bankombud.

Tillsynsregler för kassaservice

åliggerstår under tillsyn och telestyrelsen. Post-Posten Post- Detav
och telestyrelsen verka för väl fungerande kassaservice finnsatt att en
tillgänglig för alla enligt de mål i postlagen följasamt attsom anges
utvecklingen och bevaka kassaservicen samhällets behov.att motsvarar

skall till avtalet mellan följs.ochDen Postenatt statense
Finansinspektionen tillsyn banker och andra finansiellautövar över

Ävenföretag. Postgirot Bank under Finansinspektionens till-AB står
Tillsynen bankombud den bank ombudetutövassyn. genomav som

verksamhet meddeladenna får FinansinspektionenIrepresenterar.

22 1995/96:74 ff.Prop. 135s.
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föreskrifter bankens kontroll ombudet, utbildning ombudetsöverom av
personal krav på den redovisning ombudet skall kunnasamt som
lämna.

Övriga regler för betaltjänster och EG-regler

Tillhandahållandet betaltjänster regleras inte i någonsagt sär-av som
skild lag. finnsDäremot det, de särskilda reglerna bankverk-utöver om
samhet, regler i antal olika författningar. Utöver de lagar redanett som
har behandlats kan brottsbalkens straffbestämmelsernämnas rörande
ekonomisk brottslighet. finnsDet också bestämmelser betalnings-om
förmedling bl.a. i lagen 1992:1610 finansieringsverksamhet och iom
lagen 1992:543 börs- och clearingverksamhet. rad civilrätts-Enom
liga lagar reglerar vad gäller mellan i avtalsförhållandeparterna ettsom
rörande betaltjänster, exempelvis skuldebrevslagen 1936:81, växel-
lagen 1932:130, checklagen 1932:131 och konsumentkreditlagen
1992:830. skulle dock föraDet alltför långt här beskriva innehålletatt
i dessa lagar.

finnsDet rad EG-rättsliga regler både bank- ochrör post-en som
verksamhet, bl.a. de så kallade banksamordningsdirektiven
77/780/EEG och 89/646/EEG, direktivet 97/5/EG betalningsöverfö-om
ringar till och från utlandet och direktivet 97/96/EG om gemensamma
regler för utvecklingen gemenskapens inre marknad för posttjänsterav
och för kvaliteten tjänsterna.på finnsDessutom det i Romföredraget, i
första hand i artikel särskilda92, bestämmelser förbjuder statsstödsom
till viss konkurrensutsatt verksamhet.

Eftersom utredningen bedömer regelverk inteEG:s påverkar deatt
bedömningar i denna utredning behandlas inte de EG-rättsligagörssom
reglerna börDet införande betal-närmare. nämnas att ett av euron som
ningsmedel och eventuellt svenskt medlemskap i inte kanEMUett an-

få betydelse för hur för rikstäckande betaltjänsttas statens ansvar en
och kontantförsörjning bör Skälet för detta inte finnsdetut. är attse
andra krav på hur skall distribueras och hållas tillgänglig vadäneuro

gäller för svenska kronor.som
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kassaservice3 Postens

bakgrund till utredningens bedömning ochSom Post-att statensen
nuvarande åtagande inom kassaservice bör upphävas beskrivs iens

det följande denna service utformad.hur är
utredningen kassaservice spelarAllmänt konstaterar Postensatt

för hushållen och företagen. har rikstäckanderoll Posten ettstoren
och lantbrevbärare hushåll dagligkontorsnät 700 000som ger

till bostaden.kassaservice i anslutning

ochtillhandahåller kassaservice dels i det kontorsnätetPosten egna
i form butiker ochvia lantbrevbärarna, dels entreprenadergenom av
decenniernaliknande serviceinrättningar. Under de har Post-senaste

förändringar, vilket främst beror påkontorsnät genomgått storaens en
kassaservice.kraftig i efterfrågan Omfattningennedgång Post-avav

kassaservice mycket Enligt uppgift från Postenär stor. svararens
diskpostkontorsnätet för alla banktransaktioner60-70 överprocent av

besökeroch kunder varje dag något 800460 000 Postens l ser-ca av
viceställen. den kassaservice bedrivs lant-Till detta kommer som av

och betjänar hushåll.brevbärarna 700 000som ca
tidigare bedriver Bank begränsad bankverk-Som Postgirotsagts

med huvudsaklig inriktning betalningsförmedling. Postgi-samhet på
moderbolag i postkoncernen. IBank AB,Posten ärägsrot av som

bolaget Sverigepostkoncemen ingår det Posten ägda PostenABav
postkontorsnätet och lant-Sverige AB driverAB. Det Postenär som

med Nordbankenbrevbärarlinjema. har samarbetePosten även ett
bedrivs Nordbankens biñrmaden verksamhet Post-som avgenom

Huvudmän för den kassaservice erbjudsbanken. Posten äravsom
Kassaservicen sköts dockdels Postgirot Bank, dels Nordbanken. av

huvud-Sverige i juridisk mening bankombud förABPosten ärsom
Postgirot Bank och Nordbanken.männen

skillnadoch följer det finnsavtalet mellanAv Postenstaten att en
enligtmellan sådan kassaservice skall tillhandahållaPosten avta-som

och kassaservicelet, så kallad grundläggande kassaservice, annan
innefatta bredare utbud tjänster. kassaser-kan Denettsom av senare

basis. samtligavicen erbjuds uteslutande på kommersiell Postens

23Utvecklingen för betaltjänstmarknaden i allmänhet beskrivs i kapitel
2 årsredovisningPostens 1997, 3s.
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driftsformer för kassaservice uppfylla postlagens och avtaletsanses
krav på grundläggande servicenivå.en

3.1 Postens olika kassaservicetyper av

Försäljningskontoren de Postens serviceställen harär detav som
utbudet tjänster. erbjudsstörsta Där fullständigt sortimentettav av

tjänsterPostens med tillgång till specialister foretagssäljare,som
postgirosäljare och privatekonomer. Försäljningskontoren drivs av

och finnsPosten i städer ochstörre tätorter.
De vanliga postkontoren tillsammans med försäljningskonto-utgör

i kontorsnätet. Postkontoren, i likhetstommen med försälj-ren som
ningskontoren drivs harPosten, komplett sortiment Postensettav av
tjänster, inklusive finansiella tjänster. huvudsak finnsI postkontoren
på På riktigt finns ofta flerastörre postkontororter. stora orter som
kan kompletteras entreprenader med begränsad service. variantEnav

de vanliga postkontoren postkontor i butik. tillhandahål-är Postenav
ler där tjänster i de vanliga postkontoren och personalensamma som

Postens endaDen skillnadenär vanligt postkontormot ett är attegen.
Posten delar lokalen med butik eller entreprenör.en annan

Post butik samarbetei mellan Posten ochär ett entreprenör.en
Servicen sköts i postmodul har installeratsentreprenörenav en som

Modellen kallas i butik därför butiker den vanli-posten. post att ärav
samarbetspartern, andra entreprenader förekommer,ävengaste om

exempelvis bensinstationer och verkstäder. i butikPost den vanli-är
fasta servicefonnen på landsbygden och mindregaste ävenorter, om

den förekommer också i storstädemas förorter. i fungerarPost butik
traditionella postkontor erbjuder de flesta tjäns-Postenssom som av

Kunderna kan följaktligen hämta och skicka försändelser ochter. göra
betalningar. kvalificeradeMer ärenden kan förmedlas till vanligtett
postkontor.

En fördel med ha serviceställe hos samarbetspartner kanatt ett en
det leder till utökade öppettider, vilket kunden. Detattvara gynnar

kan dessutom goda möjligheter samordna exempelvis inköpattge av
livsmedel med kassaärenden.

Närpost innebär Posten i samarbete med hante-att entreprenören
försändelser. Närposten har inte någon kassaservice. Syftet medrar

det skall enkelt ochnärpost är hämta försändelseratt nära attvara
inte körs till hämta försändelserFörutom kanut mottagaren. attsom

kunderna ofta också köpa frimärken och brev och paket. Enposta
tanke med den skall kompletteras postkontornärpost är att ettav som
ligger längre bort. Närpost fungerar främst lösning i storstädersom en
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fleroch har likhetpostkontor. I med Post istörre tätorter än ettsom
Öppettidemabutik finns oftast i dagligvarubutiker. därför inärpost är

allmänhet och kunderna möjlighethar kombinera olikagenerösa att
ärenden.

de behandlade fasta servicepunkterna tillhandahållerUtöver nu
tjänster rörlig i formPosten service lantbrevbärareäven genom av

och postväska.
Lantbrevbärare stadsbrevbäring utanför Lant-ersätter tätorter.

brevbärare har i hela den kassaservice finns påstort sett post-som
kontoren. ärenden lantbrevbäraren inte själv kan kanDe uträttasom
han vidarebefordra till postkontor. organisation lant-Postensett av
brevbärare byggdes kraftigt under 1960-talet kompensationut som en
för de omfattande nedläggningar postkontor då genomfördes.av som

får hushåll företagFör närvarande 700 000 och 000 daglig kassa-5
service lantbrevbärare till bostadeni anslutning eller vidgenom
driftsstället.

Postväskan i vissa glesbygdsområden ersättning förutgör post-en
kontor och lantbrevbärare. sig förhållandevis ovanligDet rör om en
service frånskiljer sig övrig kassaservice där kunden har direktsom
kontakt med posttjänsteman. ifinns därför anledningDet atten mer
detalj beskriva hur postväska fimgerar.en

iPostkontoren ordning postväskoma och skickar dem medgör
buss, taxi, skolskjuts eller liknande fleratill utväxlingsställe därett
hushåll delar postombudpå ytterväska. särskiltEtten gemensam ser
till postväskan på plats i tid och låser därefter denär rättatt ge-upp

sinytterväskan. Sedan kan de enskilda kunderna hämtamensamma
innerväska. postväskan skall återsändas tillNär postkontoretegen

lämnar hushållen innerväskorna till postombudet lägger ned demsom
i postväskan den tillbakaoch till kommer iväg medatt transportenser
till postkontoret.

innehåller särskild inner-postväskan värdepost användsNär en
väska med plastplomb och hänglås. har kontrolleratNär mottagaren

med bifogadeinnehållet i postväskan denstämmer överens post-att
skriver exemplaret postlistan ochlistan han sitt på detnamn ena av

låter det följa med väskan tillbaka till postkontoret. andraDet ex-
emplaret fungerar kvitto han för del. I all-ettsom som sparar egen
mänhet skickas utbetalningar och värdepost direkt med post-annan
väskan. det sig utbetalningar kr skickasNär 10 000rör änom mer
först avin eller utbetalningshandlingen. denna ochSedan kvitterats
skickats tillbaka till postkontoret utbetalningen med postväskansgörs

Vid inbetalning förhållandet det omvända.nästa ärtur.
Följande tabell översiktlig servicenätbild hur Postens ärger en av

uppbyggt. tabellen det skillnad mellan fullständig kassaserviceI görs
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och grundläggande kassaservice. Fullständig kassaservice betyder i
detta sammanhang tjänsteutbudet går vad fordras enligtutöveratt som
avtalet mellan och Posten, där Posten åtar sig förstaten att svara en
rikstäckande kassaservice. fullständigaDen kassaservicen kan exem-
pelvis innefatta kreditgivning och förmedling betalningar till ut-av
landet. Grundläggande kassaservice innebär tjänsteutbudetatt är
enklare det ändå uppfyller kravet på rikstäckande kassaser-attmen
vice. Den grundläggande kassaservicen innefattar i fall betal-vart
ningar till och från konton knutna till inklusivePosten, kontanta in-
sättningar och inrikes kontolös betalningsfönnedling meduttag samt
postanvisning.

Postens servicenät

Serviceställe Servicegivare Serviceutbud
Försälj- Posten Fullständig
ningskontor kassaservice
Postkontor Posten Fullständig kassaservice
Postkontor i ochPosten Fullständig kassaserviceent-
butik reprenör

iPost butik Entreprenör Grundläggande kassaservice
Förmedling avanceradeärendenav mer
till postkontornärmaste

Lantbrev- Posten Grundläggande kassaservice
bärare Förmedling ärendenavanceradeav mer

till postkontornärmaste
Postväska Posten i Grundläggande kassaservicesarnar-

bete med t.ex.
bussföretag och

postombudett
Närpost Entreprenör kassaserviceIngen

3.2 Omfattningen Postens servicenätav

Antal serviceställen

Postens servicenät har genomgått betydande förändringar under se-
år. Förändringarna har inneburit nedskärningar i antalet fastanare

serviceställen också lösningar har etablerats för till-att attmen nya
handahålla servicen i första hand i butik. Nedskämingamapost-
beror främst på efterfrågan kassaservicePostens har minskatatt av
med 50 under den tioårsperioden. Minskningenprocent senaste av
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antalet transaktioner fortsätter med Antalet be-10 år.procentca per
sök på postkontoren minskar också i något mindre utsträckning.men

Äventrend inte unik för bankernaPosten. känner iDenna är motsva-
rande grad nedgången efterfrågan kassaservice och de försö-påav av
ker därför liksom sina kontorsnät till den hela tidenPosten att anpassa

efterfrågan. allmän beskrivning utvecklingenkrympande En påav
för kassaservice och betaltjänster i kapitel be-marknaden Därges

bedömningar denhandlas orsaker till minskningen och kom-ges av
mande utvecklingen på detta område.

visas förändringarna det fastadel i servicenätetFör Postens av
kan fasta servicepunkterföljande tabell. tabellen utläsas antaletAv att

minskat tiden tillhar med drygt 20 under 1979 1998.procent
Påtagligt postkontor minskat med deantalet har 50är att procentegna

också lägga märke till det totala antaletåtta åren. Man kansenast att
serviceställen har ökat under 1998.

Omfattningen och utvecklingen Postens fasta servicenätav
Övrigapostkon i service- TotaltEgna Post

tor butik former

1979 2284 2284
1990 1934 120 2054
1991 1882 129 2011
1992 197 19521755
1993 253 18921494 145
1994 347 18881367 174
1995 378 18531289 186
1996 403 237 18171177
1997 4331075 287 1795

469 18011998 1023 309

entreprenaderkontor drivs i regi harAtt Postens ersattssom egen av
och följder för kunderna. Visserligenfått både positiva negativahar

allmänhet utbudet olika tjänster krympt. förändringenhar i Menav
harockså i fall inneburit tillgängligheten till servicenhar många att

25 omfattar fasta driñställen förEgna postkontor samtliga Postens
kassaservice i regi, dvs. törsäljningskontor, postkontor ochdrivssom egen
postkontor i butik.
2° inteUppdelningen mellan i butik och övriga serviceformer gjordespost
före 1993.

Övriga27 omfattar inte har kassaservice, delsserviceformer dels närpost, som
kassaservice.så kallade lantbrevbärarstopp, vilka erbjuder
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förbättrats förlängda öppettider. Eftersom postverksamhetengenom
i dessa fall tillhandahålls tillsammans med service, typiskt settannan
dagligvaruhandel, också möjlighet för kunden samordna till-attges
godoseendet olika behov.av

finnsDet för närvarande 2 700 lantbrevbärarlinjer betjänarsom
700 000 hushåll och företag.5 000 Ungefär 5 500 hushåll får kassa-
service via någon Postens 1 600 postväskor.av

Avstånd till kassaservice

betydelseAv för hur Posten når kunderna med sin kassaservice inteär
bara vilken service det sigtyp också vilketrör avståndutanav om
kunderna har till servicen. En utgångspunkt kundens avstånd tillär att

fast serviceställe inte avgörande förett tillgänglighetenär eftersom
både lantbrevbärama och postväskorna har kassaservice. kanDet där-
för ofta så befolkningen i glesbygd har till kassaser-att närmarevara
vice de bor i ochän därmed inte hartätorter lantbrevbärarservice.som

Följande tabell visar hushållens avstånd i kilometer till närmaste
fasta serviceställe. tabellenAv kan utläsas 74 hushållenatt procent av
har mindre kilometer2,5 tillän fasta serviceställe.närmaste Endast 2

har längre kilometer20 till fastän serviceställe.procent vissaI län,ett
Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten, det sig dockrörsom om

7-8 procent.

2‘ NUTEK, Post- och bankservice i förändring, Rapport ff.1998:3, 34
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Hushållens avstånd postservicei kilometer till fastanärmaste
antalet hushåll i det totala antalet hushåll i varjeprocentanges av
län

Län km 2,5-10 km 10-20 km2,5 20 km
Stockholm 89 10 l 0
Uppsala 1574 10 l
Södermanland 68 15 13 4
Östergötland 72 18 8 2
Jönköping 22 6 071

26Kronoberg 58 13 3
27Kalmar 60 l l 2

Gotland 55 29 16 0,5
Blekinge 2865 07
Skåne 79 20 1 0
Halland 58 29 7 6
Västra Götaland 74 21 0,55
Värmland 64 23 11 2
Örebro 68 26 0,55
Västmanland 76 20 4 0
Dalarna 62 29 7 2
Gävleborg 61 22 10 7
Västernorrland 68 22 8 2
Jämtland 62 20 10 8
Västerbotten 65 19 10 6
Norrbotten 62 23 8 7

hushållTotalt 74 18 6 2

Tillgänglighet till Postens kassaservice jämfört med serviceannan

hushållensmått på tillgängligheten till kassaservice hurEtt Postens är
tillgång till olika service handlar dels serviceDettyper ut. omav ser

systembolagdär har för tillgängligheten apotek,staten ett ansvar -
och bensinhandel båda tillhandahålls påoch dels bank-post om som-

kommersiella grunder, kan utgå för tillhandahållastödäven attom
drivmedel i glesbygd.

29Glesbygdsverket Konsumentverket, Service i gles- och landsbygd, 1997,och
52.s.

3° Omvandlat till faktiskt antal hushåll innebär det för hela landet 2,8att
miljoner harhushåll har 2,5 kilometer till fast postservice, 000750närmare än

kilometer, har kilometer 202,5-10 000 10-20 och 60 000 har längre210 än
kilometer.
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Hushållens avstånd i kilometer till närmaste fasta serviceställe"
antalet hushåll i det totala antalet hushållprocentanges av

2,5 km 2,5-10 km 10-20 km 20 km
Apotek 68 28 4 0
Bank 65 27 6 2
Bensin 77 20 3 0
Butik 77 21 2 0
Systembolag 52 38 10 l
Post 74 19 6 2

tabellenAv framgår fördelningen olika serviceatt typer ärav av
ganska jämn. sigDet mycket liten andel befolkningenrör om en av

har 20 kilometer till någon de angivnaän servicefunktio-som mer av
De avstånd i tabellen inte hänsyn till den kassa-tarnema. som anges

service tillhandahålls lantbrevbärarlinjerna. När det gäller till-som av
gängligheten till kassaservicePostens tillkommer således daglig
kassaservice vid bostaden till 700 hushåll, dvs.000 till i praktiken alla
medborgare inte bor i Tillgängligheten tilltätorter. Postenssom
kassaservice i glesbygd torde därmed så god den unik iärattvara
förhållande till service.annan

Post- och telestyrelsens upphandling utsträckt ochpostav
kassaservice till funktionshindrade

En särskild aspekt på tillgängligheten till Postens service gäller Post-
och telestyrelsens uppgifter bevaka samhällets kassaservice ochatt
säkerställa särskilda samhällsåtaganden på postområdet uppfylls.att
För närvarande upphandlar Post- och telestyrelsen därför utsträckt

och kassaservice till äldre och handikappade glesbygd.ipost- Upp-
handlingen under innevarande år 1998 10 000 hushåll,avser ca

25 handikappade och äldre.75procent Förprocentvarav ca avser
detta år priset för upphandlingenär mkr, belopp45 harettca som
varit ökande under år.svagt senare

Upphandlingen går till på så identifierarPosten vilkasätt att per-
utefter lantbrevbärarlinjema har behov serviceettsoner som av som

Posten inte kan tillgodose inom för sin grundläggande service.ramen
sigDet vanligtvis lantbrevbärarenrör behöver köra ända framattom

till bostaden där det bor funktionshindrad i stället för atten person
lämna vid vägskäl stycke därifrån. Posten redovisar förposten ett ett

3 Glesbygdsverket och Konsumentverket, Service i gles- och landsbygd, 1997,
bilaga
32Prop. 1997/983127 38.S.
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här iutföras- utgårtjänsten behöveroch telestyrelsenPost- att man
Efteroffert på tjänsten.lämnartypfallrealiteten från vissa samt en—

pri-bestämsochoch telestyrelsen Postenförhandling mellan Post-en
tjänsten.skall utföra utsträcktadenför lantbrevbärarenattset
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Riksbankens roll inom kassaservice4

direkt berör Riksbanken.lämnar inte några förslagUtredningen som
föl-betalningsväsendet beskrivs i detRiksbankens uppgifter inom

roll i kontantförsörjningendärför Riksbanken har centraljande att en
med sedlar ochförser det ekonomiskaden mynt.systemetattgenom
Riksbankensi utredningens direktivdetDessutom strävan-sägs att

liksomkontanthanteringen bör beaktas,renodla sin roll inomden att
ansvarsfördelningen mellan Riksbanken ochfrågan Posten.om

lagenenligt regeringsformen och 1988:1385Riksbanken skall om
betalningsväsendeeffektivtriksbank främja säkert ochSveriges ett

landets försörjning med sedlar och Deoch för mynt.samt ut svarage
vil-lagliga betalningsmedel,Riksbankensedlar och ärmynt utsom ger

sedlar ochskyldig Riksbankensinnebär ochket är att ta emotatt var en
betalning.mynt som

föravgörande betydelseRiksbanken fullgör haruppgifterDe en
sedlar ochfunktion, bl.a. eftersom tillgången tillbetalningsväsendets

samtliga betalningartid nödvändig föröverskådliginom är attmynt
det ekonomiskaskall kunna fullgöras i systemet.

kapitel beskriva RiksbankensAvsikten dettai närmareär att ansvar
förhåller sig tilloch bedöma hur det Postensför betalningsväsendet

uppgifter det gäller kassaservice.nuvarande när
gäller betydelsenbehandlas det följandesärskild fråga iEn avsom

tydlig distinktion mellan desträvandenRiksbankens göraatt upp-en
och tillsyns-myndighets-betalningsväsendetdrag avseende ärsom av

karaktär service.och uppgifter har Dessakaraktär de strävan-som av
föränd-föreslagitochlett till Riksbanken internt harden har utrettatt

kontanthantering.ringar bankensav
Riksbankensliten delunderstrykas det endastskallDet äratt aven

lagstift-här. bör detuppgifter behandlas Dessutom nämnas attsom
Riksda-januari 1999.Riksbanken kommer ändras den 1ningen attom

Riksbanken.propositionerunder hösten behandlat tvåhar 1998 omgen
Riksbanken skall haföreslås bl.a.den propositionenI att merenena

förledningsstrukturoch det skall införassjälvständig ställning att en ny
proposi-ställning. andraRiksbankens Denbanken prop. 1997/98:40

kre-förtydliganden Riksbankensinnehåller bl.a. förslag tilltionen av
Ändringar 1998:13851997/98:164 i lagenditgivning prop. om
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Sveriges riksbank. Lagändringama påverkar inte de bedömningar som
i detta kapitel.görs

4.1 Riksbankens kontanthantering
Betalningsmedel använder för fullgöra betalning. Vilket be-attman en
talningsmedel används beror på tillämplig lagstiftning och på vadsom

har avtalat, i allt väsentligtparterna det sigrör I Sve-men om pengar.
rige har den svenska kronan särställning eftersom Riksbankens sed-en
lar och lagliga betalningsmedelär i principmynt måste accepterassom

betalningsmottagaren.av
Vilken betydelse införandet kan komma få forärattsom av euro

närvarande oklart och beror bl.a. på kommande ställningstaganden av
politisk karaktär. svensktEtt medlemskap i kanEMU emellertid inte

få betydelse för hurantas för rikstäckande betaltjänststatens ansvar en
och kontantförsörjning bör Skälet för detta det inte finnsut. är attse
andra krav på hur skall distribueras och hållas tillgänglig vadäneuro

gäller for svenska kronor.som
Riksbanken sedlar och i omfattning bestämsut myntger en som av

allmänhetens praktiska behov för vissa andra operativasamt svarar
i samhällets kontanthantering. Riksbankenmoment verkar dettagenom

arbete för medborgare, företag, organisationer ochatt andra villsom
använda sig kontanter kan det på snabbt, smidigtgöra och säkertettav
sätt.

Sedan Riksbanken låtit trycka sedlar dessatransporterasupp an-
tingen Riksbanken till något bankens elva kontor eller vär-av ettav av
detransportföretag till någon de åtta depåer drivs ellerPostenav som av
Securitas AB efter avtal med Riksbanken. Kontantema hålls sedan i
lager till dess det blir dags distribuera dem tillatt och bank-Postenatt

Depåema har tidigare riksbankskontor under årersatterna. som senare
har lagts ned.

Kontanthanteringen vid kontoren innebär Riksbanken sköteratt an-
talsräkning, äkthetskontroll, paketering och makulering sedlar ochav
mynt. Ett grundläggande syfte med denna verksamhet är upprätt-att
hålla marknadens förtroende för kontanter och deras användning. Med
undantag för makulering sedlar verksamheten vid depåema iär hu-av
vudsak densamma vid riksbankskontoren. Verksamhetens omfatt-som

Årning betydande. fördesär 1997 190 miljarder kr från kontoren tillut
banker och Posten. En något lägre kom år in till konto-summa samma

Antalet dagskassor räknades 618 000.ren. som varupp

33SOU 1986:22, 104.s.
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Kontanthanteringen inom Riksbankens sköts avdelningen förav
betalningsmedel har delat verksamheten på enheter:tresom upp

första vad Riksbanken kallar förenheten harDen ett systemansvar,
vilket monopolet sedelutgivning makuleringpå och motta-samtavser
gande, utlämnande och lagerhållning sedlar och inbegripsHärmynt.av

kontoföring de transaktioner sker lagret.även motav som
andra enheten hanterar det Riksbanken kallar för grossist-Den som

verksamheten. produkter och tjänster RiksbankenDenna utgörs av som
traditionellt tillhandahållit betalningssystemet, exempelvis sorteradehar

väsentligsedelbuntar Förpackade verksamhetoch Denna ärmynt. en
Riksbankens eftersom här ingår i viss omfattningdel attansvarav

kontrollera kvaliteten och äktheten sedlar. del grossist-på En annan av
verksamheten produktutvecklande. handlar detden Härärär omsom

sedelbuntar olika kvalitetsnivåer vissaerbjuda isorterats samtatt som
specialförpackningar.typer av

tredje enheten sysslar med övrig verksamhet hanteringDen rörsom
från handeln, osorterade och syftar tilldagskassor mynt m.m. somav
kassaflöde, färrefå bättre värdetransporter och samordningatt ett en av

i förhållande uppgift-verksamheten neutral till bankerna. Dessaärsom
Riks-ligger utanför Riksbankens centrala verksamhetsområdeer men

har syssla med uppgifterna eftersom det har bedömtsbanken valt att
medföra väsentliga samordningsfördelar.

Bankernas bank4.2

bankerna har Riks-medverka till betalningsutjämningen mellanFör att
betalningar mellanbanken för clearing och avvecklingett system av

finans-bankerna antal banker andra aktöreroch någraRIX. Ett-
medver-marknaden till dessa direkta deltagareknutna RIX. Utöverär

banker sköterockså flera mindre banker indirektkar störreattgenom
knutpunkt i betalningssystemetderas betalningar. RIX-systemet är en

betalningar kronor innebärsamtliga i svenska attatt ensomgenom
RIX.slutligt ibank får krav på bank reglerasett annanen

syftarRiksbankens utlåning bankerna sker i RIXdel tillDen somav
isvängningartill på smidigt och kostnadseffektivt sättatt ett parera

betalningsberedskap uppstårbankernas likviditet och därmed ge-som
flödet skiftar under dagens loppin- respektive utbetalningarattnom av

antal utbetalningar påbank kan exempelvis dag ha storaettenen-
kom-huvuddelen de inkommande betalningarnamedanmorgonen, av

möjlighet snabbtnågra timmar Om det inte finns över-attsenare.mer

3" SOU 1995:69 83.s.
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brygga sådana tillfälliga likviditetsunderskott leder det till betal-att
ningsprocessen fördröjs och i fall betalningsflödetvärsta i helaatt sy-

Denna så kallade intradagsutlåningstemet störs. sker Bank-ränta.utan
måste dock ställa säkerhet för lånen i form eller bostads-erna stats-av

obligationer.
Riksbanken fungerar också långivare till bankerna då andrasom en

flnansieringsmöjligheter saknas vad vanligen benämns lender ofsom
last resort. Skälet för detta bank i princip alltidär bör kunnaatt en
tillgodose insättares önskemål banken, liksomatt ta uten om pengar ur

banken skall kunna fullfölja sina betalningsåtagandenatt gentemot
andra banker. Om svårigheter med detta skulle uppstå kan det leda till
allvarliga störningar i betalningssystemet. Pâ grund detta har Riks-av
banken möjlighet stödja med utlåning på särskilda villkoratt om en
bank drabbas tillfälliga likviditetsproblem inte kan lösasav som genom
upplåning på marknaden.

Övervakning4.3 kredit- ochav

valutamarknaden

Att Riksbanken har övervakningsansvar omfattarett som
betalningsväsendet framgår indirekt 22 § riksbankslagen där detav
föreskrivs företag står under tillsyn Finansinspektionenatt ärsom av
skyldiga lämna de uppgifter Riksbankenatt nödvändigasom anser vara
för följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknademaatt eller för att
övervaka betalningssystemets stabilitet. kan handlaDet följaattom
utvecklingen betalningsmedel giro, checkar eller elektroniskaav som

och verka för dessa säkra effektiva.ochärattpengar
En utgångspunkt för verksamheten Riksbanken i första handär att

sysslar med klarlägga, hantera och begränsa systemrisker. in-att Detta
nebär verksamheten koncentreras på de i huvudsakatt finansiellastora,
betalningarna mellan exempelvis banker och andra finansiella institut.

tolkningDenna har sin grund i de väsentliga systemrisk-ansvaret attav
har bedömts hänga med de betalningarna. En sådanstoraema samman

på centralbankens uppdrag förhärskade i jämförbaraär länder.syn
Riksbanken sig också ha för massbetalningar, dvs.ettanser ansvar

andra betalningar betalningar, exempelvisän konsumentsstora be-en
talning i livsmedelsbutik. Grunden för denna bedömning är atten

3518 § andra stycket riksbankslagen.
36SOU 1986:22 och148 152, 1986/871143 69.ss. prop. S.
37 108.SOU 1986:22 s.
38SOU 1995:69 146.s.
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massbetalningarna har betydelse allmänhetens förtroende för betal-för
ningsväsendet och för det finansiella i allmänhetensOmsystemet stort.
Förtroende för massbetalningarna systemstabilitetensviktar kan påver-
kas negativt. Flera aktörer, exempelvis banker, deltar dessutom både i
massbetalningar och betalningar.stora

skillnad mellan RiksbankensDet övervakande funktion,är som om-
fattar eller marknad, och den tillsyn Finansinspek-ett system en som
tionen skall och riktar sig enskilda aktörer.utöva motsom

Riksbanken4.4 vill renodla sin verksamhet

Omorganisation kontanthanteringenav

Riksbanken dess nuvarande dubbla roll myndighet ochattanser som
serviceinriktad aktör på kontanthanteringsmarknaden skapar otydlig-
heter kontanthanteringeni spelreglerna för och försämrade möjlig-ger
heter till driva effektivt.den verksamheten exempel påEttatt egna
detta enligt Riksbanken dagskasseservicen serviceär ärsom en ren

inte kan skötas på optimalt grund Riksbankenssättettmen som av
Även prissättningeninterna regler. tjänsterna i kontanthanteringenav

kan problem.ettvara
Eftersom förhållandena i betalningsvåsendet snabbt ändras bedömer

Riksbanken förutsättningarna för banken koncentrera sig påatt att en
objektiv, övervakande roll ökar den inte behöver delta i den opera-om
tiva verksamheten med de återkommande vägval sådantettsom enga-

innebär. inom Riksbanken har därför förändringInterntgemang en av
organisationen kontanthanteringen syfteoch föreslagits medutrettsav

sinbanken skall renodla myndighetsroll samtidigt denatt som mer ser-
viceinriktade verksamheten flyttas från banken till bolag. Gros-ett nytt

tillsistverksamheten och övrig verksamhet skulle då kunna överföras
det bolaget inledningsvis bank-kan drivas Riksbanken ochnya som av

efter endastoch övergångsperiod bankerna.gemensamterna en av
viktig uppgift för det bolaget skulle bli syssla med kon-En attnya

tantclearing, tillgången betalningssystemet.dvs. utjämna på kontanter i
Bolaget föreslås få hålla riksbankskassa och ha konton i RIX-rätt att

för därigenom kunna förmedla kontanttransaktioner försystemet att
bankernas räkning till förutsättning för effektivRIX-systemet. En en
kontantclearing det skapas informationssystem kon-är att ett gersom

39Riksbanken, i samhället årKontanter 2002, 1988, 80.s.
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troll sedelflödena i landet ochöver därigenom underlag för utjämning
överskott och underskott kontanter.av av
Om sådan förändring verksamheten genomförs bedömeren av

Riksbanken den kan koncentrera sig påatt att
analysera och utvärdera säkerhet, effektivitet och kvalitet i betal--
ningsväsendet avseende kontanter,
analysera och utvärdera behovet sedlar och och i sambandmyntav-
med detta tillhandahålla kontanter till marknadens aktörer, makulera
uttjänta kontanter och kontoföra bank- och postväsendets hantering

kontanter,av
tillsyn det bolaget,utöva över nya-

informera allmänheten och betalningsväsendets aktörer kontant-om-
systemet,
årligen till riksdagen hur kontantförsörjningen harrapportera om-
främjats.

Betydelsen Riksbankens förslagav

kanDet konstateras kontantförsörjningen i dag fungerar tillfreds-att
kontanterställande det finns tillgängliga i hela landet. Riks-attgenom

banken dock effektivitetsvinster kan den renodlaratt görasmenar om
sin myndighetsroll på så grossistverksamheten och övrig verk-sätt att
samhet flyttas till bolag.över ett nytt

Om tankarna på förändring verksamheten genomförs återståren av
iDet fall inte uppgift för denna utredningatt är bedömavart attse. en

lämpligheten förslaget. intresseAv för utredningen endast vilkenärav
betydelse detta kan ha för för grundläggande betal-statens ansvar en
tjänst och kontantförsörjning. Om bolag bildas för hanteraett nytt att
grossistverksamheten och övrig verksamhet utgångspunkten detär att
arbete Riksbanken för närvarande utför i allt utfö-väsentligt skallsom

fortsättningsvis. Skillnadenäven endast i det falletär att ärras ena
Riksbanken huvudman och i det andra fallet det bolaget. finnsDetnya
således inte något tyder på Riksbankens strävanden skulle med-attsom
föra försämring kontantförsörjningen.en av

Erfarenheter från Danmark, England och Kanada visar det äratt
möjligt genomföra sådan omorganisation Riksbanken haratt en som
förslagit. dessaI länder har centralbankema endast eller kontortvåett
medan övrig kontanthantering sköts via depåsystem har byggtssom

andra aktörer under tillsyn respektive centralbank.upp av av
Av betydelse också avsikten inte föra Riksbankensär äratt överatt

myndighetsansvar på det bolaget. sådan åtgärdEn skulle strida motnya
principen myndighetsuppgifter inte bör läggas på enskildaatt rätts-om
subjekt.
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förslag inte på någotRiksbankensUtredningens slutsats avgö-är att
det gäller detpåverkar de bedömningar börrande göras närsätt som

kontantförsörjning.för rikstäckande betaltjänst ochstatliga ansvaret en

mellan ochAnsvarsfördelningen4.5 Posten
klarRiksbanken är

förbedömer skiljelinjen mellanUtredningen Postensatt enansvar
Riksbankensochgrundläggande kassaservice enligt avtalet med staten

betalningsväsendet klar.för äransvar
till-förser samhället med sedlar och PengarnaRiksbanken mynt.

depåer drivsi Riksbankens lokaler eller i de Postenhandahålls som av
värdetransportfo-Securitas. dessa platser hämtasoch På pengarna av

Utöveroch de banker har konto i RIX-systemet.till Postenretag som
kontantfor-medRiksbanken uppgifter hängerdetta har sammansom

Riksbankenharroll bankernas bank.sörjningen i sin Dessutom ettsom
såledesRiksbanken harövervakningsansvar för betalningsväsendet.

organisationermedborgare, företag,direkt kontakt med deinte någon
efterfrågar kassaservice.och andra som

bankernas,sammanhang liksomuppgift i dettaPostens är, att vara
kassaservice.de efterfrågar Postenmellan Riksbanken ochlänk somen

tillhandahållerden sedanRiksbankskontorenhämta pålåter sompengar
möjlig-betaltjänster erbjuderdet gäller Postentill allmänheten. När en

Varkenöverföringar mellan konton. Post-postgirothet göraattgenom
råder nå-uttryck för uppfattningen deRiksbanken hareller attgetten

rollfördelning.oklarhet dennagon om
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kommersiella marknaden forDen5

kassaservice

redovisar längre fram iprincipiella utredningenDen syn som
tillhandahålla rikstäckandebetänkandet marknaden kanär att en

krä-offentligt åtagande kan dockkassaservice. Ett kompletterande
bakgrundoch landsbygd och för vissai gles- Somgrupper. envas

kapitel kommersiellabedömning beskrivs i detta dentill denna
sarnmanfat-för kassaservice. slutet kapitletmarknaden I av ges en

bedömning marknaden.tande av

rikstäckandeha fortsatt förbedöma börFör staten ettatt om ansvar en
ochutredningen tecknar bild nulägetkassaservice krävs ut-att en av

handlar i all-marknaden för denna tjänst.vecklingen på Det attom
utbudet kassaservice,drag beskriva kontantförsörjningen,männa av

betalningar.omfattningen olikakonsumtionsmönster och typer avav
funktioner har gjortsbeskrivning marknadens olikaingåendeEn av

Finansiellabetänkandeni sina bådaBetaltjänstutredningen somav
Betaltjänster, 1995:69,och SOUtjänster i förändring, SOU 1994:66,

ochexempelvis girosystemenbetalningsväsendet i detalj,beskrivit
ochi Betaltjänsterkortmarknaden. Finansinspektionen har rapporten

följande.kundrörlighet behandlat de saker i detflera tassom uppav
Konsumentverket hardetbörDessutom nämnas rapportengett utatt

konsumentperspektiv" belyser konsum-Finansiella tjänster iett som
i förstafrån Riksbanken,uppgifter har hämtatstionsmönster. Statistiska

Årsbok källa särskiltvida inteStatistisk såhand från 1997, annan
namns.

4° 1998:2.kundrörlighet, FinansinspektionensBetaltjänster och rapport
‘ konsumentperspektiv, KonsumentverketsFinansiella tjänster i rapportett

998:1 1
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5.1 Bankernas roll i kontantförsörjningen

Allmänt påutvecklingen bankmarknadenom

Konkurrensen på bankmarknaden har förändrats de åren ochsenaste
det inte bara de etableradeär storbankerna- Nordbanken, SEB,numera
Handelsbanken, FöreningsSparbanken och Postgirot Bank som upp--Äventräder på marknaden. utländska banker har i allt högre grad börjat
erbjuda sina tjänster på den svenska marknaden. Ett exempel på detta är

ÖstgötaDen Danske Bank förvärvade Enskilda Bankatt den april1
Östgöta1997 och sedan den juni1 1998 Enskilda Bank filial tillär en

ÖstgötaDen Danske Bank. Hela Enskilda Bank med sina provinsbank-
har kompletterat sitt utbud och erbjuder också DanskeDen Bankser nu

tjänster.
En viktig de så kallade nischbankema exempelvisärannan grupp -

Skandiabanken och Ikanobanken har vuxit fram under år.som senare-
En sak förenar nischbankema kontakterna mellan kund ochär attsom
bank i huvudsak sköts telefon eller via Internet, vilket leder till attper
nischbankema inte behöver hålla lika utbyggt kontorsnät deett som

bankerna.större

Kontorsnätet

Kontantförsörjningen i samhället består flera olika föregåendeled. Iav
kapitel har beskrivits hur Riksbanken försörjer det ekonomiska system-

med sedlar och Från riksbankskontoren eller depåerandra dist-et mynt.
ribueras kontantema till bank- och postkontor. och enskildaFöretag
medborgare kan sedan eller köp växelkassor få tillgånguttaggenom av
till kontanter hos bank- och postkontoren. Omfattningen bankernasav
och Postens kontorsnät framgår nedanstående tabell.av

Utvecklingen bankernas och kontorsnätpostensav
Antal bankkontor Antal postkontor Totalt

1992 2 910 1 773 4 683
1994 2 690 1 341 0314
1996 2 530 1 177 3 707

framgårSom tabellen har kontorsnätet krympt under 1990-talet.av
Från 1992 till 1996 har antalet bankkontor minskat med totalt 13 pro-

Åoch antalet postkontor med 34 andra sidan infördescent procent. un-
der period rad entreprenadlösningar i så kalladePosten, postsamma en
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i butik, vilket innebar den samlade minskningen Postens kassa-att av
service ändå inte blev påtaglig. Antalet entreprenader i form ipostav
butik uppgick till1996 403, vilket innebär Posten 1996 hade kassa-att
service i totalt fasta1 580 serviceställen. Minskningen försett Postens
del från 1992 till således1996 ll procent.var

förklaringEn till bankerna och harPosten minskat sina kon-att
antalet transaktioner kontorenpå har minskattorsnät är att görssom

med 10 årligen under antal år. Kundunderlaget förprocent ett attca
hålla kontoren har därigenom minskat. Det dessutom dyrt ochöppna är
arbetskrävande tillhandahålla enkla banktjänster personligatt genom
service. differentieradGenom prissättning kunderna sinastyrs göraatt
bankärenden besöka kontoren, exempelvis användautan att attgenom
telefonbanktjänster eller pappersbaserade girobetalningar. På detta sätt
sker det successiv minskning efterfrågan på kassaservice. Enen av an-

förklaring till antalet bankkontor har minskat det har skettatt är attnan
rationaliseringar och sammanslagningar inom banksektorn. exempelEtt

detta fusionenpå mellan Sparbanken och Föreningsbanken.är
Enligt utredningens bedömning det knappast sannolikt omfatt-är att

ningen bankernaspå kontorsnät kommer för-genomgå några störreatt
ändringar under de åren. skäl förEtt det bankernanärmaste är att ge-

kontoren kan upprätthålla relationer till vilketsina kunder,nära ärnom
betydelsefullt från kommersiella utgångspunkter. uttalatharPosten att
lokal företagets främsta konkurrensfördelar.närvaro är en av

börDet påpekas bankerna, till skillnad från inte harPosten, nå-att
skyldighet ha rikstäckande service; frågan etableringattgon en om av

bankkontor enbart kommersiella överväganden.styrs av

Bankombud

År infördes1993 möjlighet för bankerna erbjuda sina tjänsteratten
bankombud, dvs. bankerna själva behövde ha bank-utan att ettgenom

kontor. Ombudsverksamheten fick inledningsvis endast bedrivas i gles-
bygd den begränsningen bort 1995.togsmen

Det endast Postgirot Bank och Nordbanken driver verksam-är som
het ombud i skala. Såväl kontorsnätPostens lant-störregenom som
brevbärarservice drivs nämligen Sverige i egenskapPosten ABav som

ombud erbjuder Postgirot Banks och Nordbankens banktjänster.av
övrigt har bankernaI sig ombud endast i liten utsträck-använt av

ning. Föreningssparbanken, liksom sparbanker,fristående harett par
tillstånd bedriva ombudsverksamhet med kallad integreradså kassa-att

42 friståendeDe sparbankema Tjustbygdens Sparbank Föreningssparbankenär ,Sjuhärad och Varbergs Sparbank.
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service. Verksamheten har kommit igång i liten skala det är ännumen
oklart vilken spridning den slutligen kommer få.att

Uttagsautomater

Samtliga banker och flera nischbanker har bankkortstörre ärsom
tillkopplade där kan från konto.görauttagsautomater uttag egetman

När introducerades på 1970-talet de meduttagsautomatema möttes en
viss misstro konsumenterna i dag tjänsten helt accepterad.ärav men

Även det för finnasnärvarande inte lär några planer på be-om mer
tydande utbyggnader kan det skenätet uttagsautomaterav av en annan

utveckling tjänsteutbudet ställetdär i ökar. nuvarandeDetyp uttags-av
kan således i viss mån komma ersättasautomaterna att typav en ny av

funktionerhar andra och möjlighet till laddningautomater som ger av
kontantkort tillgång till finnsoch Intemetbanktjänster. Redan i dag det
automatkiosker i vilka har samlat funktionerolika såsomman
överforings-, och insättningstjänster.uttags-

Omfattningen och användningen fram-nätet uttagsautomaterav av
följande tabell.går av

Uttagsautomater och transaktioner i dessa
Antal miljoner TransaktionsvärdeAntal

transaktioner i miljarder kruttagsautomater
1993 2262 247 195
1994 2 218281 270
1995 2 359 281 226
1996 2 379 297 239
1997 2492 370 312

Antalet betyder antalet1990 2 102. Detuttagsautomater att auto-var
vilkethar ökat med under perioden till i13 1990 1997, ärmater procent

paritet minskning tid.med antalet bankkontor under De se-av samma
har det dock inte skett ökning antaletåren någon nämnvärdnaste tre av

Under de fem har antalet transaktioner iårenautomater. uttags-senaste
ökat värdetmed drygt och det samlade20automater tran-procent av

Ävensaktionerna har ökat antaletmed 25än procent. automa-mer om
knappast har ökat de fortsätter antaletunder två årenter tre senaste

transaktioner och värdet dessa stiga.attav
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Betalningsterminaler

Ytterligare få tillgång till kontantersätt från kontoett att äreget genom
eller kontantavrundning i samband meduttag betalar medatt ettman

kontokort. kontantuttagEtt med bankkort kan i betalningster-göras en
minal kunden inte samtidigtäven inköp. det gällerNärgör ettom
kundmedelskorten, exempelvis ICA-kort, får kontanter endastta utman

kontantavrundning i samband med inköp. För närvarande detärgenom
sådan kontantavrundning tillåtet 300 kr. i be-Föratt ta ut uttaggenom

talningsterrninal med bankkort finns det inte någon författningsenlig
begränsning högsta tillåtna belopp, enligt uppgiftutan 500 kr,ärsom
bestäms avtal mellan butiken och inlösande bank.av

Uttag eller kontantavrundning kan ske inköpsstället har be-när en
talningsterminal uppkopplad central datorär så behö-mot attsom en
righets- och saldokontroller kan utföras. Av nedanstående tabell fram-
går hur antalet betalningstenninaler kopplade till banker harärsom
utvecklats under 1990-talet.

Antal betalnilgsterminaler
Antal betalningstenninalcr administreras bankernasom av

1990 6 090
1991 8 916
1992 27614
1993 26 600
1994 48 500
1995 54 400
1996 61 400
1997 68 800

Antalet betalningsterminaler framgår tabellen mycketär stort.som av
Som jämförelse kan det fanns1997 2 370nämnas att uttagsautoma-en

68 betalningsterminaler.800 harDessutom antalet betalnings-ter men
terminaler ökat kraftigt under hela 1990-talet, till skillnad från antalet

har varit i oförändrat deuttagsautomater åren.stort sett senastesom
Det skall dessutom understrykas den ovanstående redovisningenatt
betalningstenninaler endast bankernas kortsystem, vilket inne-av avser

bär detalj- och bensinhandelns omfattande terminalsystematt till-egna
kommer. För dessa saknas tillgänglig statistik.
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betaltjänsterUtbudet5.2 av

betalningar ochKontantbetalningar, kontobaserade e-pengar

antingen medbetalning kantraditionellthar görasDet ansetts att en
kontoöverföring. kontantbetalningEneller görskontanter genom en

betalningsmottag-fysiskt överlämnas tillsedlar eller myntattgenom
överföring mellankontobaserad betalning skerEn genom enaren.

kontoeller tilltillfrån konto kontantkonton eller ettmottagarenett
med hjälpbetalningar kanKontobaseradebetalaren.frånkontant göras

betalningen skereller check, eller med kontanterkontokortgiro, omav
insättning på konto.ettgenom

detframhålls1998:14 20,betänkandet SOUE-pengar,I att nu-s.
såbetalningar, nämligenkategorifinns tredjeäven genomavmera en

skerkontanter. Betalning medeller digitalakallade e-pengare-pengar
till betal-från betalarenförsvärdeenheter elektroniskt överattgenom

medelkonto.registeras på Dedettaningsmottagaren ettutan att som
bokfö-finnas registreradedockutgivna kanmotsvarar e-pengar

exempel påkallade skuggkonton. Ettsåringskonton, tase-pengar som
följande kontantkortet.i det ärupp

sed-bl.a. denkontantbetalning kännetecknasEn äratt anonymav -
betal-godtasprincip måsteden iminne ochlar har inget att avav-

be-lagligasedlar ochRiksbankenseftersomningsmottagaren ärmynt
och gårdäremotregistrerasKontobaserade betalningartalningsmedel.

följa bakåt i tiden.därför att
kontobaseradeochkontantbetalningarskillnad mellanEn annan

respektiveförknippade medteoretisktde riskerbetalningar ärrör som
uppståbetalning kan detkontobaseradVidbetalningssätt. enen

ochkontokortinköp med hjälpexempelvistidsfördröjning mellan ett av
finnsUnder den tidenkonto.betalningsmottagarenskreditering på en

exempelvis denbetalningen,påverkarinträffarrisk något attatt som
detsitt konto,täckning påbetala visar sig saknaskall attsom

ellerhavereraröverföringenregistreratdatorsystem attsom
medundviksriskerkontoförande bank går i konkurs. Den typen av

Å i förstaspeciella risker,detsidan finnskontantbetalningar. andra
förknippade medoch förfalskningsbrott,hand rån ärsom

kontanthantering.

43SOU 1995:69 77.s.
"4 entydig.inte SomTerminologin gällerdet ärnär synonymae-pengar

digitalaellerelektroniskabenämningamabegrepp kan pengarpengar
användas.
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Girobetalningar

Giro, kommer från det grekiska ordet för omlopp ärsom gyros, en-
teknik för betalning överföring medel från konto tillett ettgenom av

kontanter används. Sverige finnsI det två girosystem,annat utan att
dels postgirot, infördes 1925, dels bankgirot infördes 1959.som som

Girobetalningar dominerande betalningsform detär gäller detnären
samlade värdet alla betalningar. gällerDetta särskilt i Sverige ochav
andra europeiska länder där bankväsendet har kunnat enas om gemen-

betalningssystem. exempelvisI USA, där bankväsendet uppvi-samma
splittrad bild i Sverige, har girobetalningama inte fulltänsar en mer en

lika dominerande ställning. förekommerDär i stället checkbetalningar i
utsträckning i Sverige.större än .

kan delaMan girobetalningar i elektroniska överföringar och
pappersbaserade överföringar. Elektroniska överföringar kan göras ex-
empelvis med hjälp telefonbank eller Internet. Pappersbaserade gire-av
ringar betalaren fyller i pappersblankettgörs sedanattgenom en som
skickas till bankgirot eller postgirot eller till någon bank.

Bankgirot förvaltas Bankgirocentralen BGC AB, ägsav som av
Handelsbanken, Föreningssparbanken, Bank, Nordbanken,JP Den
Danske Bank, ochSEB WASA Banken från den januari1 1999 Läns-
försäkringar Wasa Bank AB. Samtliga svenska banker deltar i bankgi-

Verksamheten bygger på bankgironummer kopplas tillrot. att ett ett
konto kunden har i banken. Med hjälp bankgironumret kansom av
kontoinnehavaren girera till andra konton. behövsDet följaktli-pengar

inte särskilda girokonton för bankgirobetalningar.göraattgen
bankgirotGenom det möjligt överföringar från konto iär göraatt ett

bank till bankkonto. Från kontot kan utbetalningar skeett annat ävenen
till konto. dessa enklareFörutom gireringar erbju-mottagare utan eget
der bankerna specialiserade girojänster både för privatpersoner och fö-

kan sigDet särskilt snabba tjänster eller bevakningröraretag. om av
förfallodagar.

Postgirot fungerar delvis bankgirot. skillnadEnsättsamma som
postgirot bygger på kunderna har särskildaär postgirokonton.att att

Postgirot drivs dessutom helt självständigt till skillnad från bankgirot
fungerar endast sin koppling till bankernas konton. Postgi-som genom

tjänsteutbud i huvudsak detsamma bankgirots. går följ-är Detrots som
aktligen både enkla överföringar och avancerade betal-göraatt mer
ningar.

Det tekniskt möjligt överföringar mellanär bankgirot ochgöraatt
postgirot. Såsom framhålls i Finansinspektionens Betaltjänsterrapport
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båda betal-kundrörlighet för överföringar mellan dekrävs detoch att
och särskildaskall direkt mellan kontonaningssystemen gå utan arran-

i Bankgirot eller Postgi—antingen Postgirot Bank deltar attattgemang
alternativt multi-med samtliga bankerBank träffar bilaterala avtalrot

vissa bankerför närvarande endastlaterala avtal. lärDet somvara
Bank.bilaterala avtal med Postgirotträffat sådana

Telefonbank

till allmänt fö-utvecklatshar under de årenBank på telefon senaste en
erbjuder.flesta svenska banker Detbankservice derekommande som

telefonsbankskunder. Telefon-närvarande miljonerfinns för 2ca
betydelse kontaktytamyckethar således i dagbankstjänster stor som

kunder.bankerna och derasmellan
bankärenden viakunden skötatelefon kanMed hjälp bank på enav

utveckladefinns också väldygnet.knapptelefon helst på Detnär som
telefon.bankservicemöjligheter få personligatt per

allra enk-detelefonbanktjänster begränsat. FörutomUtbudet ärav
transak-uppgiftersaldokontroller ochtjänsternalaste senasteomsom

ochmellanöverföringardock i allmänhettioner går det göraatt egna
Överföringar bank tillåtskonto ibanken. tillandras konton i en-annan

mottagarkontotförutsättning kan dåbanker ochdast i vissa attvaraen
uppringningen sker.föranmälts innanhar

Internetbank

ochpersondatorerhushållenökningen iParallellt med den snabba av
möjligtdetutvecklatInternetanvändning har bankerna görsystem som

har varitSäkerhetenbankärendenrationellt Internet.hantera överatt en
aspekterutveckling. olikai Deförekommande fråga dennavanligt som

dethärskall inte redovisassäkerhetsproblematikenfunnits påhar utan
i alltproblemenbedömerbankernaräcker konstatera attattatt numera

Internettjänster knappastmedlösta och riskerna över-väsentligt är att
har bank-följd dettabanktjänster. Somstiger riskerna med andra en av

etablerade.bli alltIntemettjänster kommit att merernas
telefonbanktjäns-förför InternettjänsterTjänsteutbudet änär större

grundläggandesamtligamöjligtVia det oftaInternet göraär attter.
postgirobank- ochbetalning räkningarbetalningar såsom samtöverav

dessaoch andras kontonkontoöverföringar mellanandra även omegna
finns bank.i en annan

45 kundrörlighet, 1998, 38.Finansinspektionen, Betaltjänster och s.
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För få tillgång till Internettjänster krävsatt har tillgång tillatt man
persondator och Internet. Följande tabell illustrerar några olika grup-

tillgång till persondator och Internet i hemmet 1997.pers

Tillgång till persondator och Internet hemmeti

Persondator Internet.
Totala befolkningen år9-79 42 17
Förgymnasial utbildning 9-10 år 31 9
Högskoleutbildningr 62 29
Pensionärer 1l 2
Arbetare 30 9
Högre tjänstemän 72 35
Landsbygd 39 16
Stockholmsområdet 50 25

tabellenAv kan utläsas hälften befolkningennästan har tillgångatt av
till persondator i hemmet och motsvarande siffra för Internetatt 17är

Markant skillnadernaprocent. är mellan olikaatt är Pen-stora grupper.
sionäremas tillgång till Internet endast 2 medanär procent, änmer var
tredje högre tjänsteman har Internet i hemmet. vidareDet är nästan
dubbelt så vanligt med Internet i Stockholm landsbygden.på Minstsom
lika intressant den nuvarande situationen givetvis utvecklingenärsom

tiden. En undersökningöver visar hushållens tillgång till personda-att
har ökat från drygt 10torer till1992 1997".40 Till-procent procent

gången har således fyrdubblats på 5 år.
Ett öka tillgängligheten tillsätt Intemetbankeratt ställa da-är att ut

i butiker eller andra serviceinrättningar.torer Kunderna kan då få till-
gång till dessa tjänster och hjälp med hantera dem. Det pågår sådanatt
försöksverksamhet både i Sverige och Finland.

Sammanfattningsvis kan det via Internet gårsägas rationelltatt att
och säkert utföra samtliga grundläggande banktjänster insättningutom
och kontanter. Begränsningen ligger främstuttag i långt ifrån allaav att
hushåll har tillgång till persondator och Internet, utvecklingenäven om
går snabbt framåt. När tittar på utvecklingen betaltjänster detärman av
dock viktigt komma ihåg telefonbankstjänster fortfarandeatt att an-
vänds betydligt Intemetbanktjänster.änmer

G Siffrorna i respektive Materialet hämtat frånprocent äranges av grupp.
MedieNotiser 1998, NORDICOM, Göteborgs Universitet.utgesnr. som av
"7 Holmberg, Sören och Weibull, Lennart, Opinionssamhället, SOM-
Undersökning 1997, SOM-Rapport 20.nr.
43Sådana projekt pågår bl.a. på Ingmarsö och Arholrna i Stockholms skärgård.
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Kontokort

enhetlig be-inte finns heltatt detframhöllBetaltjänstutredningen en
kort9. Terminologinkontokort och andrakring typergreppsapparat av

disparat.också i dagolika kortoch floran ärav
tillvissa kort knutnaskillnadgrundläggandeförsta är ettärEn att

fall inte direkteller iinte knutna,medan andrakontokort,konto, är vart
värdebärarekorten kantill konton. Deknutna, ett somavvarasenare

förbetalda kort.kalladeförhand, såbetalats påhar
kortetstår angivendenbevis påkontokortEtt är attett somsom

kontoförandevissthoskontodisponeraharinnehavare etträtt ettatt
betalsystem. Mennyckel tillkanKontokortetinstitut. sägas ettvara en

inte baraanvändarendet oftastbetalning krävsför kunna attgöraatt en
elleridentitetskortsig medlegitimerarocksåkortetvisar ettutan enupp

kod.personlig
betalnings-oftast med hjälpskermed kontokortbetalningEn av en

Vid kortköpet drascentraldator.uppkoppladterminal är mot ensom
behörighets-samband med detoch ikortavläsare görskortet engenom

kortin-Transaktionen godkännscentraldatorn.saldokontroll viaoch av
elektronisktellerkvittounderskriftnehavaren attett genomavgenom
korttransaktionergodkännande. Deininnehavaren knappar ett som

bokförs ivanligen ochackumulerasinköpsställeiunder daggörs etten
betalnings-inte harbutiken,betalningsmottagaren,efterhand. Om en

såköpnota,fullgörasbetalningen iblandterminal kan att enengenom
kortinneha-undersedanskrivsmanuellt.kallad slip, dras Köpnotan av

anvisninggodkännandetelektroniskaeller det är attKöpnotan envaren.
betalningsmottagaren,tillinstitutet skall betalakontoförandedet exem-

mellanfinnsavtalenligt detgjordes,där inköpetpelvis butiken som
parterna.

dettillgångskonto,tillantingenkopplatkankontokortEtt ettvara
tillelleruttagskort,bankkort ellerdebetkort, ettvanligenkallas då

delasskuldkonton kan i sintillkoppladekortskuldkonto. turDe ärsom
American Ex-exempelvisBetalkorten,kreditkort.betalkort ochiupp

med betal-anståndfårkortinnehavarenfungerar på så sätt attpress,
Kortinne-viss period.underpåförs kontotbeloppningen det ensomav

harföretagbutiker och andrahosanvända kortethavaren kan an-som
AmericantillfakturasänderSäljföretagetslutit sig till kortsystemet. en

kortin-dels fakturerarsäljföretaget,sin dels betalariExpress tursom
föranvändasi någon månExpress-kortet kanAmericannehavaren.

49SOU 1995269 103.S.
Personal5° förförkortningvilketofta PIN-kod,Personlig kod kallas är en

Identification Number.
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kontantuttag. Till skillnad från betalkorten kreditkorten koppladeär till
skuldkonto för kredit medett Kreditutrymmeränta. frigörssom genom

betalning får användas för skuldsättning. Ytterligare korttypny en av
sådana där deär nämnda funktionerna kombineras.ovan

Öppna och slutna konto kort

kontokortEtt kan antingensägas eller slutet. kontokortöppet Devara
banker kan användas i alla slags inköpsställenut under förut-som ger

sättning säljföretaget har slutit avtalatt med inlösare denneett atten om
åtar sig för betalning inköpsstället.att Dessa kortgentemotsvara är
därför generellt användbara och kan kallas kontokort.öppna

Ett kundmedelskort å andra sidan kortär endast fårett använ-som
das för inköp i viss butikskedja eller liknande, exempelvis ICA-kort,en
KF:s Medmerakort eller de kort används inom bensinhandeln.som
Kundmedelskorten tillåts med stöd särskild bestämmelse i bank-av en
rörelselagen. Eftersom kundmedelskorten till skillnad från de öppna
kontokorten endast får användas i viss butikskedja kan de karaktäri-en

slutna.seras som

Utgivare kontokortav

Praktiskt alla bankertaget mängd kort skiftande slag.ut Detger en av
sig allt från denrör enklaste uttagskort till kombineradetypenom av

debetkort, kreditkort och kontantkort.
finnsDet flera internationella kortsystem exempelvis Visa,—

MasterCard, Diners Club och American Express är represente-som-
rade i Sverige. Visa och MasterCard hålls avtal mellansamman av
kortutgivande och inlösande banker hela världen.över Kortutgivande
och inlösande banker sluter i sin avtal med kortinnehavare och sälj-tur
företag. Det således bankernaär korten och inte Visa ellerutsom ger
MasterCard. De i stället varumärkesorganisationerär bank-senare som

har anslutit sig till.erna
Till skillnad från Visa och MasterCard företaget Americanär Ex-

själv utgivare kontokort.press av
En kategori kontokort de sedan några årut ärannan som ger som

tillbaka har utnyttjat möjligheten kundmedelskort, exempelvisatt utge
ICA-kort, vilket knyts till kundmedelskonto. Det sig framförett härrör
allt dagligvaruhandeln och bensinbolagen. Denna kort harom typ av
fått mycket spridning under de åren.stor Flera utgivaresenaste av
kundmedelskort har antal butiker eller liknandeett stort serviceställen

5 Se avsnitt 2.2.

3 18-6256SOU19981159
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livsmedelsbutikerantalethela landet. totalaspridda Detöverärsom
till fler 000.och antalet bensinstationer 3till 000uppgår 7 änca

Förbetalda kort

stället förbetalning itypiskt användaskort kanFörbetalda sett som
förbetalda kortolikafinns flerakontantbelopp.mindre Det typer av

bärarehar mikrochipkännetecknande samtliga ärär ettatt avsommen
ögonblickvid visstkortethur mycketinformation ettpengar somom

disponera.rätt attger
dis-avläsningsterminal kontrollerarBetalningen sker attgenom en

med köpe-disponibla beloppetreduceras detponibelt belopp. Därefter
självständiga bäraresåledes i principFörbetalda kort ettär avsumman.

kan innehavarengäller kontanterprecis detvärde, dvs. när avsom
betydereller inte.behörig Detdet hankortet använda attäroavsett om

kortettillgodogöra sig värdetförbetalt kort kanden hittar ettsom
kopplafinns dock möjlighethade hittat kontanter. Dethan attsom om

utesluter detfall i praktikentill kortet, vilket i såpersonlig kod atten
innehavaren.behörigedenanvänds någon änav annan

värde-ladda medförbetalda går inteenklaste kortenDe nyaav upp
kortetde har deenheter sedan representeraranvänts, utan sompengar

parkeringskortTelefon- ochvid varje användning.förbrukas är exem-
enkla Förbetalda kort.pel på

påladdadäremotavancerade förbetalda kort gårMer nyttatt upp
kontantkortexempel detförbrukats.kortet har Ettsedan värdet på är

Halmstadi Uppsala ochlanserades 1996cash card på avprovsom
finnsUnder hösten 1998Föreningssparbanken.ochNordbanken, SEB

småningom skallavsikt det såbankernasochkortet på 20 är attorterca
användadet möjligtnärvarandetill hela Sverige.spridas För är att

butiker.kontantkortet i 6 000ca
personlig kodenkelt ochmed kontantkort skerBetalning utan ge-

i särskildkortet har förts insedaninnehavaren trycker OKatt ennom
kortetsaldot pånaturligtvisbetalningsterminal. förutsättningEn är att
bank-uppkoppladinteBetalningsterminalentillräckligt motärär stort.

betalningen.bankkontroll vidsåledes ingendator och det skerens
laddningsterminalerkr imed högst 500kontantkort kan laddas 1Ett

ske obe-Laddning, kanutplacerade bl.a. i butiker.finns ettsomsom
kortinne-elektronisk debiteringantal gånger, görsgränsat avgenom en

disponibelt påbelopp registreraskonto. Motsvarandehavarens som
betalning, använderskillnad från vidVid laddning, tillkontantkortet.

pågårdetkod. kankortinnehavaren personlig Det nämnas ut-atten
i hemmetkan användasmed laddningsterminalervecklingsarbete som
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de kopplas antingen till telefonen eller tillatt Intemetanslut-genom en
ning.

Kontantkortet kontobaserad betalningsformär i den meningen atten
kortet laddas från kortinnehavarens konto. Men kortet väl laddatnär är

det självständig bärare elektroniskaär värdeenheter och kan där-en av
för karaktäriseras så kallade dvs. varken kontantersom e-pengar, som
eller kontobaserad betalningsform. Det i principär anonymt attsom en
betala med kontantkort. Emellertid finns det bokföringskonton, så kal-
lade skuggkonton, kopplade till kortet och registrerarär desom som
transaktioner med visst kort det inte framgårgörs ävenettsom om vem

utför betalningen.som
Möjligheterna använda kontantkort naturligtvis betingadeatt är av

spridningen betalnings- och laddningstenninaler.av

Check och växel

Betalning med check reglerad i checklagen.är Genom checken kan
disponera behållningen detpå konto checken knuten till,ärman som

Checkkontot. Checkkontot förs bank, trassatbanken, löser inav en som
checken till det angivna beloppet den visas samband medInär attupp.
trassatbanken löser in checken debiterar den Checkkontot för motsva-
rande Med check kan betala räkningar och inköp igörasumma. man
butiker. Kontantuttag med check kan på bankkontor. tillå-Detgöras är

överlåta checken i flera led, något dock sällan sker.tet att som
Växel, exempelvis postväxel, lagreglerat ochär typen annan av

forrnbundet betalningsmedel.
Både check och växel ianvänds dag i allt mindre utsträckning som

betalningsmedel till förmån för i första hand kortbetalningar. Skälet för
dessa betalningsmedel har gått tillbaka främst de dyra ochatt är äratt

osmidiga hantera i jämförelse med betalningsformer såsomatt nyare
kort.

5.3 Konsumtionsmönster inom kassaservice

Utgångspunkter

det följandeI behandlas kassaservicen i efterfråge- och konsument-ett
perspektiv. skerDetta dels på allmänt och övergripande plan, delsett
med inriktning på vissa kan ha speciella behovantasgrupper som av
kassaservice. De omfattar framför allt olika skälsenare grupper som av
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personlig service och därför kanhar särskilda behov som vara merav
kassaservice.andra vid förändringaränutsatta av

kassaservicekonsumtionAllmänhetens av

handavsnitt bygger i första påredovisas i dettamaterialDet ensom
hur olika konsumentgrupperKonsumentverketundersökning omav

beskrivertjänster. Konsumentverkets be-finansiellautnyttjar rapport
jämförelserVidarekonsumtion finansiella tjänster.folkningens görsav

konsumtionnormalbefolkningensochmellan avresurssvaga gruppers
hand de delarsynpunkt i förstaFrån utredningenssådana tjänster. är av

detbetaltjänster intresse dåkonsumtionenberör ärrapporten avavsom
kassaservice.inryms i begreppettjänsterdessa som

får sinkonsumenternavisarUndersökningen 92 procentatt av
eller pensions-personkontoutbetalad via lönekonto,huvudinkomst

arbetslöshetsunderstöd,lön, pension,huvudinkomstkonto. Med avses
får sin huvudin-de svarandeEndastsocialbidrag, 4 procent avm.m.

eller påutbetalningsavikontant i kassautbetaladkomst annatgenom
överrepresenterade iföretagarestuderande ochArbetslösa, ärsätt. egna

svarande har själva ellersamtligadenna 82 procent genomgrupp. av
dvs.till uttagskort. Gruppenmake/maka/sambo tillgång resurssvaga,

har nå-underrepresenterade bland demed låg inkomst,hushåll är som
kontokort.typgon av

deräkningar 86betalaVad gäller procentsättet att av sva-uppger
för sina be-eller bankgiroanvänderde ofta eller iblandrande post-att

IntemetbanktjänsterochMotsvarande värden för telefon-talningar. är
oftade ellerrespektive 3 3910 attprocentprocent.procent uppger

eller i bank, dvs.räkningar disk på Postenibland betalar över genom
ochöverrepresenterade i dennaPensionärerkassaservice. är un-grupp

ochanvänder telefon- Internet-i denderrepresenterade grupp som
överrepresenterade bland deStorstadsbor använ-banktjänster. är som

Internetbanktjänster.ochder telefon-
skillnaderdet finns vissavisarKonsumentverkets undersökning att

kassaservice. skill-Deutnyttjandetvad gällermellan olika avgrupper
den bildbekräftarförvånandeknappastnader har är utannoteratssom

kan skillna-utsträckningsammanhang. visstecknats i andra Iharsom
eko-olikafinns mellande olikheterderna förklaras med grupperssom

avvikande kon-någotharnomiska situation. Gruppen ettresurssvaga

Statistiska52 enkäti undersökningGrundmaterialet denna utgörs somav en
ResultatetKonsumentverket.Centralbyrån har utfört på uppdrag avav

konsument-Finansiella tjänster iredovisatsundersökningen har i ettrapporten
perspektiv, 199 16.Rapport
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sumtionsmönster. Den omfattande användningen telefon- ochmer av
Intemetbanktjänster bland storstadsbor och högutbildade torde kunna
förklaras med innovationer allmänt sprider sigatt snabbare blandsett
dessa bland befolkningenän i övrigt.grupper

Särskilda konsumentgrupper

Som komplettering till Konsumentverkets undersökning har utred-en
ningen under arbetets gång intervjuat företrädare för de konsument-

har haft synpunkter på eller uttryckt farhågor inför dengrupper som
pågående utvecklingen på marknaden för kassaservice och betal-
tjänster. Syftet med dessa kontakter har varit få fram preciseradeatt
uppgifter de behov finns kassaservice inom respektiveom som av

och vilka konsekvenser omstrukturering Postens ochgrupp som en av
bankernas kassaservice kan tänkas få för den aktuella gruppen.

Allmänt visar dessa kontakter det inom vissa finnssett att grupper
individer eller undergrupper i väsentligt utsträckningänstörresom ge-
nomsnittssvensken har behov personlig betjäning för utföraattav
kassatjänster, dvs. kassaservice. gällerDetta vissa pensio-grupper av

funktionshindrade och småföretagarenärer, i gles- och landsbygd. Där-
kan inte hävda dessa generellt skulle missgynnasemot attman grupper

utvecklingen eftersom den innehåller inslag underlättar förav som
dessa liksom för befolkningen i övrigt. Detta sammanhängergrupper -
med de elektroniska betaltjänster har utvecklats underatt årsom senare
medför konsumenten blir allt mindre beroende utföra denatt ak-attav
tuella tjänsten på viss plats och vid viss tidpunkt. Dettaen en gynnar
inte minst svårt sig till serviceställe.att ta ettgrupper som

En utnyttjar kassaservice i utsträckning andrastörre än ärgrupp som
pensionärerna. De kontakter utredningen har haft med pensionärs-som
organisationema visar detta bl.a. beror på i synnerhet äldreatt att pen-
sionärer utföra sina betalningarär kassaservice. harDetattvana genom
också framhållits denna bild sannolikt kommer förändras dåatt att nya

pensionärer tillkommer få sin huvudinkomstär attgrupper av som vana
utbetalad till lönekonto. finnsDet också anledning betonaett att att
pensionärsgruppen mycket heterogen. De harär svårigheterstörstsom

klara sina betalningar via giro eller telefonbankeratt de äldsta och deär
lider funktionsnedsättningar psykisk Samtidigt kan kon-art.som av av

dessa oftast har hjälp anhörigastateras eller kommu-att grupper av av
hemtjänst. Denna hjälp kompenserar i utsträckning de svårig-stornens

heter dessa har.som grupper
Också funktionshindrade heterogen. Dessaärgruppen av personers

beroende kassaservice helt avhängigt vilken handikappär typav av av
de har. Nedsatt hörsel medför svårigheter använda telefonbank-attsom
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Å andra sidan torde Internetbanker medföra fördelar för juststoraer.
i den dedenna synskadade situationen princip IFör är motsatta.grupp.

utredningen handikapporganisationema harkontakter har haft medsom
framhållit vissa problem har med handikappanpass-dessa göraattsom

ningen anordningar och lokaler. exempelEtt är uttagsautomatemaav
liknandenå för rullstolsburna. Trösklar, ochsvåraär trapporattsom

rörelsehindrade fram till vissahinder också det svårt för nåkan göra att
uttagsautomater.

de har psykiska handi-Också bland de funktionshindrade torde som
förståndshandikapp, ha särskilda svå-psykiska sjukdomar,kapp, m.m.,

Å svårigheterna personligarigheter. andra sidan har de med de största
hjälpbehov inte hellerassistenter eller andra former hjälp. Deras ärav

omfattar rad funktioner i tillvaron.till kassaservicebegränsat utan en
beroende kassa-därför möjligt de i praktikenDet ärär mestatt avsom

särskildade harservice de har funktionshinder görär attett somsom
stödformertillgång till särskildabehov de har behöva hautan att ansetts

inteassistenter. kan här handlasåsom personliga Det om personer som
behöverautomatiska tjänstertekniken för hanteraklarar utanatt somav

de skall betalning.personlig hjälp när göra en
i och landsbygdvidare hävdats småföretagare gles-harDet att

påstående har dockberoende kassaservice.skulle särskilt Dettaavvara
medutredningen har haft Företa-inte verifierats de kontakterav som
de flesta fö-Riksorganisation. hänvisat tillharTvärtom attgarnas man

föreller Intemetbankstjänsteranvänder giro-, telefonbanks-retagare
kassaservice föralls har behovsina betalningar och de knappastatt av
begränsadin Undantageteller utgörssättaatt ta ut gruppav enpengar.

smi-avhända sig dagskassor påföretagare har behov ettattav som av
iutnyttjar dessa företagaredigt gles- och landsbygdIsätt. stor ut-

avsaknadenförsta handsträckning torde dock iPosten. Det vara av
manuellaanvänder siganledningen tillserviceboxar är att man avsom

bidragande orsak kan ocksåinom detta område.tjänster En attvara
för räknainte någon avgifti till bankernaPosten atttar utmotsats --

dagskassorna.upp
främstgenomsnittsföretagarenbild framträderDen ut-är attsom

utred-vilket inte omfattasnyttjar för vissa postala ärenden,Posten av
låneärenden och andraövrigt lär det främstningens uppdrag. I vara

ochpersonliga besök ikvalificerade bankärenden föranleder post-som
sällan ochförekommer relativtbankkontor. ärendenDenna ut-typ av

Bankärendensannolikt i samband med besök i någonförs tätort.ett av
definieratsbegreppet kassaservice så det hardetta slag ingår inte i som

i denna utredning.
lands-gles- ochVad gäller behovet kassaservice i gruppen avav

olika undersökningarbygdsboende har utredningen tagit del somav
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Konsumentverket, Glesbygdsverket och andra myndigheter har genom-
fört. Utredningens slutsats dessa kontakter gles- ochär attav gruppen
landsbygdsboende för närvarande väl tillgodosedd med kassaservice.är
Genom lantbrevbärama har 700 hushåll000 tillgång till kassaservice
vid bostaden fem dagar i veckan. harDessutom de tillgång till giro-
telefonbanks- och Intemetbankstjänster villkor övrigasamma som
konsumenter. De har tillgång till bil eller allmänna kommunika-som
tionsmedel kan dessutom eller in kontanter vid besök isättata ut när-

tätort.maste
Om lantbrevbäramas kassaservice helt bort skulle gles- ochtogs

landsbygdsboende inte har tillgång till bil eller allmänna kommun-som
Åikationsmedel kunna få svårt utföra betalningar. andra sidan tordeatt

också denna ibland besöka för ärenden,tätorter uträttaattgrupp exem-
pelvis inköp dagligvaror. Det sannolikt de då också väljerär att attav

olika kassaärenden.uträtta Det också sannolikt de i utsträck-är att stor
ning skulle kompensera bortfall lantbrevbäramas kassaserviceett av

ökat utnyttjande giro- och telefonbankstjänster.ettgenom av
I de kontakter utredningen har haft med olika intressenter harsom

det också påpekats det finns olikaatt skälen grupp av personer som av
inte beviljas konto i bank och därför hänvisade till kontantbetal-är
ningar. kontolösaDe givetvis särskilt ochär Postens bank-utsatta om

kassaservice skulle utglesas. oklart hurDet dennaär storernas grupp
det sig mycketär, liten delrör befolkningen, sannoliktmen om en av

någon enstaka Utredningen intehar heller kunnat finnaprocent. att
denna fråga allmänt skulle uppfattas problem. Försett ett närvar-som
ande går 7 Riksförsäkringsverkets utbetalningart.ex. procent av genom
betalningsanvisning eller dylikt till konto. Kostnadenmottagare utan
för varje sådan betalning uppgår till drygt 8 kr. Till hösten 1999 kom-

Riksförsäkringsverket tillämpa teknik för dessaattmer en ny
utbetalningar går på utbetalningen till engångskontout att görs ettsom

sedan har tagits dennastängs Genom tjänst kommerut.som pengarna
Riksförsäkringsverket årligen belopp.att storaspara

5.4 Omfattningen betalningar i samhälletav

det följandeI redovisas omfattningen olika transaktionertyperav av
både det gäller antal transaktioner ochnär omsättning. Syftet med re-
dovisningen bild betalningsströmmamasär tyngdpunktatt ge en av var
ligger och hur utvecklingen på detta område. problemEttut är attser
det inte finns fullständig statistik rörande exempelvis kortbetalningar
och användningen check. Av uppenbara skäl det dessutom inteärav
möjligt få säker kunskap omfattningen kontanttransaktioner,att om av
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ellersig det gäller antalet transaktioner det samlade värdetnärvare av
dessa.

Den utelöpande mängden kontanter minskar inte

fortfarandehar gjorts undersökningar tyder kontanterDet attsom
för dominerande det totaladel, kanske 90uppemot procentsvarar en av

antalet betalningstransaktioner. kontanter används förberor påDetta att
vardagliga transaktioner finns bl.a.många till små värden. Det en

uppgift omsättningen i detaljhandeln utgjor-199775att procentom av
kontanter. det däremot gäller värdet samtliga betal-des Närav av

ningar förhållandet det kontobaserade betalningarnaDeär motsatta.
dominerar och uppskattningsvis för 90 detstort procent avsvarar ca
samlade värdet alla betalningar.av

samhället utanförmycket mängd kontantema i cirkulerarEn stor
bankernas och kortföretagens betalningssystem. Omfattningen och

inte kartlagd.strukturen denna del kontantmarknaden Trotsärav enav
automatisering betalningsströmmama i samhället kan slutsat-ökad av

skulleinte den kontanter cirkulerar i samhälletdras mängdatt somsen
visar såväl depåtagligt minska under överskådlig tid. Tvärtom senaste

utveckling bedömningar framtida behov Värdetårens attsom av av
tämligen kons-utelöpande sedlar och i samhället kommermynt att vara

de åren.närmastetant

myntVärdet utelöpande sedlar ochav
1990 82 245

6411991 87
1992 83 839
1993 89 190

4801994 78
1995 83 570

7401996 87
1997 86 810

till varför den utelöpande kontant-svårt hitta förklaringarDet är att
betalningsväsen-rationaliseringarna inommängden inte minskar trots

ofta kankontanta betalningardet. För det första kan det bero på att vara
transaktioner. kan till deldet allra sköta vissa Detenklaste sättet att en

beror på det finnsockså handla sparande i hemmet att gruppersomom
förtroende för banksystemetenskilda medborgare inte har utansomav

53Riksbanken, i samhället och kontanthanteringen år 2002, 26.Kontanter s.
54 miljoner kronor.Värdet for december varje år i antalanges
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föredrar ha själva förvara sina i stället föratt ha dem påatt ettpengar
konto. Ytterligare förklaring kan somliga hanterar kontanteratten vara
därför de inte har kunskap hur betalningaratt kan genomföras påom
andra Att den utelöpande kontantmängdensätt. inte minskar kan i nå-

mån också bero på den sektorn illegitima skäl haratt svartagon ettav
behov hantera transaktionerna gåratt spåra.utan att attav pengar

Kontobaserade betalningar ökar

detNär gäller kontobaserade transaktioner finns det statistik visarsom
omfattningen giro- och bankkortstransaktioner. Girotransaktionemaav
kan delas i elektroniska överföringar, dvs. sådana sker medupp som
hjälp dataöverföring olika slag, och pappersbaserade överför-av av
ingar. Informationen antalet korttransaktioner och värdet dessaom av

begränsad på så det endast finns kontinuerligär statistiksätt att som
bankkort och kort finansiella företag. betyderDetutgesavser som av

transaktioner med dagligvaru- och bensinhandelns kundmedelskortatt
inte ingår. undersökningEn från 1994 Betaltjänstutredningen pekarav
emellertid på kundmedelskorten i själva verket för bety-att svarar en
dande del de samlade antalet kontobaserade transaktioner. sak-Detav

tillgänglig statistik visar omfattningenäven transaktionernas som av
utförs via telefon och Internet eller med kontantkort.som

Antal miljoner kontobaserade transaktioner
1993 1994 1995 1996 1997

mm.Bankkort 68 97 111 120 173
Giro, elektroniskt 428 435 431 441 452
Giro, 161 170 189 196 208papper

framgårDet tabellen bankkortstransaktioner, med reservation förattav
statistik saknas för vissa betalningar, den snabbastatt ärtyper av

ökande transaktionstypen. Från 1993 till 1997 har antalet bankkorts-
transaktioner ökat med 150 Antalet pappersbaserade giro-procent.ca
transaktioner har ökat snabbare elektroniska girobetalningar.än

Liksom det gäller antalet transaktioner det grundpå brist-när är av
ande statistik svårt teckna bild det samlade värdet olikaatt en av av
transaktionstyper. Det står dock klart bilden föräratt änen annan an-
talet transaktioner. Som kan det kontanttransaktionemanämnts antas att
endast för mindre del det samlade värdet alla transak-svarar en av av

55SOU 1995:69, bilaga
5°Avser transaktioner med kort utgivna banker och finansiella företag.av
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tioner, kanske dominerande giro-10 Den betalningsfonnen ärprocent.
betalningar. Skillnaden framgår i tabellen nedan mellan girobetal-som
ningar och kortbetalningar påfallande. Det samlade värdet kort-är av
betalningar bara enstaka värdet denågonmotsvarar procent av av
samlade girobetalningama. Det kan också värdetnoteras att pap-av
persbaserade girobetalningar har sjunkit från till1993 1997 medan an-
talet sådana betalningar har ökat under den tiden.

Transaktionsvärde i antal miljarder kr

1993 1994 1995 1996 1997
Bankkort 12753 79 91 103m.m.
Giro, elektroniskt 4053 587 4 282 4 5 076 5 344
Giro, 2 230 933 946 656 973l l 1 lpapper

Transaktioner kassaservice minskargenom

bank- och postkontor, kassaser-Antalet transaktioner disk i dvs.över
vice, sjunker för med årligen, vilketnärvarande 10 ärprocentca en
trend fortsätta de Förklaringen till minsk-åren.närmasteut attsom ser
ningen andra betala, i första hand med kort eller giro, ökarsättär att att
på bekostnad transaktionerna kassaservice. beror i sinDettaav genom

teknikerna användarvänliga, till-på de bådeäratt atttur nya genom
gängligheten oberoende öppettider plats de iochär samt attav genom
många fall billigare för både producentema och kunderna. Bankernaär
och har successivt höjt avgifterna för kassaservice, vilket bidrarPosten
till bort kunderna från kontoren.att styra

Enligt statistisk från antalet kassatransaktioner iPosten har post-
från till miljonerkontoren sjunkit 190 miljoner år 1989 121 år 1997.

för miljoner kassatransaktioner kommerPrognosen 1998 lllär attatt
utföras i postkontoren. innebär antalet kassatransaktioner iDetta att

Minsk-postkontoren har sjunkit med de nio åren.41 procent senaste
föregående ligger på under 10ningen under 1998 jämfört med år strax

procent.
Antalet utförs lantbrevbärare har sjunkitkassatransaktioner som av

tillmed två tredjedelar under de åren. Från 1996 199715senaste var
minskningen kassatransaktioner avläm-12 Antaletnästan procent. per
ningställe skiftar det fler transaktioner avläm-landet;över görs per

Genomsnittetningsställe i Norrland i tätbefolkade regioner. iän mer
avlämnings-hela landet ligger för närvarande transaktionrunt en per

ställe och månad.
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Förändringen antalet kassatransaktioner för lantbrevbiiringgnav
kassatransaktioner,Antal check

1983 23 824 000
1990 16 542 000
1995 10 369 000
1996 9 606 317
1997 8 500 524

Sammanfattande5.5 bedömning denav

kommersiella marknaden för

kassaservice

har underDet utredningsarbetet visat sig det finns brett utbudatt ett av
kassa- och betaltjänster kan frånnås både hemmet via brev, telefonsom
och ochInternet personligt besök på bank- och postkontor. Detgenom
finns väl utvecklat betalnings-ochäven nätett uttagsautomaterav
terminaler. Huvuddelen de behov kassaservice finns iav av som sam-
hället kan därför tillgodoses marknaden utifrån kommersiellarentav
utgångspunkter. Dessutom har den snabbt ökande användningen av
elektroniska tjänster starkt förbättrat möjligheterna utföra betal-att
tjänster befinner sig. finns anledning räknaDe medoavsett attvar man

denna utveckling kommer fortsätta i snabb takt.att att
Transaktioner sker i bank- och postkontor kommer sannolikt attsom ,fortsätta minska kraftigt. orsak tillEn sådan minskning detär äratten

dyrt för banker och erbjudaPosten kassaservice, framför allt efter-att
det personalkrävande. kan därför liggaDet i och bank-är Postenssom

intresse prissättning kunderna bort från kontorenatt styraernas genom
till andra betalningsfonner billigare. En orsak till deärsom annan
minskade besöken i bank och postkontoren kunderna allt snab-är att
bare, smidigare och billigare betalar via giro- eller med kort. Antalet
bankkontor kommer dock fortsättaknappast minska i någonatt att

omfattning. Skälet för det vissa banker kan ha intressestörre är att ett
behålla kontoren för upprätthålla relationer till kun-sinaatt näraattav

der. har iPosten riktning uttalat lokal före-att närvaro ärsamma en av
främsta konkurrensfördelar. Däremot kommer antagligen bank-tagets

kontorsverksamheten inriktas allt mindre på kassaservice ochatternas
allt på andra bankärenden kräver personlig kontakt.typermer av som

Kontanter kommer under överskådlig framtid finnas kvar iatt sam-
hället. deMen betalningsformema olika kort ochtypernyare som av
Internet kan förväntas fortsätta ökade marknadsandelar. Dettaatt ta
gäller inte minst banktjänster Via Internet.
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konsumentgruppers behov visar utredning-När det gäller särskilda
beroende manuell kassaser-genomgång vissa ärattens grupper mer av

vice andra och därigenom också för eventuellän är utsatta ut-enmer
Åkassaservice. sidan bil-glesning och bankernas andraPostens ärav

långt ifrån entydig. Behoven skiljer sig starkt såväl inom mel-den som
de aktuella Utnyttjandet kassaservice beror också ilan grupperna. av

utförafall till eller banken förmånga på Postenär attatt attman van
kunna utnyttja betal-vissa tjänster. många fall skulle dessaI personer

kassaservice den nuvarande kassaservicentjänster inte kräver omsom
skulle falla bort. bör också betonas de har svårastDet att attsom

kassaservice i regel hartillgodogöra sig betaltjänster inte kräversom
personliga assistenter. Utred-hjälp kommunernas hemtjänst eller avav

övergripande därför flertalet konsumentgrupperningens slutsats är att
relativt väl.skulle klara eventuell utglesning kassaservicePostensen av

hai särskilt hög grad kanDe konsumenter sägas gynnats ut-avsom
tillgång till personlig service,vecklingen sådana har svårt fåär attsom

antingen de bor i glesbygd långt från och bankkontor,att post-genom
funktionshinder medföreller grund de har någon formpå attsomav av

utnyttja traditionell kassa-de har problem förflytta sig elleratt annars
och varierat utbud betal-service. dessa finnsFör stortett avgrupper nu

utnyttjas relativt enkelttjänster kan på sätt.ettsom
kategori aktörer de hanterarEn är storaav som gynnas somannan

betydandeRiksförsäkringsverket har hittills haftmängder betalningar.
konto. Underkostnader för betalningar går till mottagare utansom

betalningardärför låta sådanakommer Riksförsäkringsverket1999 att
sinatill engångskonton avslutas sedan hämtatgå utmottagarensom

pengar.
marknaden förSammanfattningsvis utredningen övertygadär attom

snabb taktbetaltjänster fortsätta utvecklas ikassa- och kommer att att
dessa tjänster.på positivt för användarnasätt ärett avsom
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överväganden, förslag
och konsekvenser
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6 Utredningens överväganden

Kassaservice bör tillhandahållas marknaden på kommersiellaav
Marknadens offentligagrunder. utveckling bör stimuleras och det

åtagandet begränsas till vissa och regioner. Marknadsut-grupper
vecklingen, principer för åtaganden, erfarenheterstatliga utländska
och de statsfinansiella kostnaderna talar ambitionenemot att staten
skall centralt infrastrukturellt för kassaservice.ta ett ansvar

Utgångspunkterl

haftUtredningen har vissa grundläggande utgångspunkter vid bedöm-
utformningenningen det material har legat till grund för för-av som av

slagen. utgångspunkter har varit förDessa styrande de resonemang som
förts inom utredningen och redovisas därför i det följande.har

första och möjligen självklar utgångspunkt de förslagEn är att som
skall leda fortsatt förbättrad kassaservice.redovisas till god elleren

såväl till allmänheten servicen till företagen.Detta servicenavser som
finns anledning understryka utredningens allmänna intryckärDet att att

inom dettakassaservicen i samhället fungerar väl och problemenatt att
begränsade. Utredningens de förslag redo-område avsiktär är att som

visas skall bidra till utveckla kassaservicen.att
tillämpaYtterligare utgångspunkt har varit det väsentligtäratt atten

principer för kassaservice inomstatliga åtaganden inomsamma som
andra jämförbara områden, i första hand övrig kommersiell service.

för of-Utredningen har därför undersökt vilka principer gäller detsom
tillämpafentliga åtagandet inom olika områden och eftersträvat att

dessa principer vid förslagen. Enligt utredningensutformningen av
avseende.uppfattning det väsentligt konsekvent i detta Detär att vara

finns för underprioriteras i för-risk kassaservicen elleröver-attannars
hållande lång-till liknande verksamhet. blir också svårtDet attannan

åtagandetsiktigt motivera obalans det gäller nivån på det statliganären
inom kassaservice jämfört med andra liknande områden.

tredje utgångspunkt för utredningens överväganden har varitEn en
för statliga åta-begränsa de statsfinansiella kostnaderna detsträvan att

redovis-gandet ha rikstäckande kassaservice. framgårSomatt en av
ersättningningen i bilaga dessa kostnader inte begränsade till den3 är
kostnaderårligen betalar till och medPosten. I Postensstaten attsom
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för åtagandet torde överstiga det utbetalade beloppet begränsas också
lönsamhetPostens och därmed förmåga betala utdelning påatt statens

aktier i bolaget. Utredningen har också jämfört kostnaderna med vad
har godtagits vad gäller stödet till kommersiell service i gles- ochsom

landsbygd.

6.2 Klarar marknaden tillhandahållaatt

kassaservice

faktorEn har haft betydelse för utredningens övervägandenstor ärsom
hur marknaden för kassaservice och betaltjänster tillgodoser de behov

finns och hur de strukturförändringar sker inom produktionensom som
dessa tjänster påverkar i särskilt utsträckning ärstorav grupper som

beroende personlig betjäning. Utredningen har också försökt göraattav
bedömning den framtida utvecklingen inom dessa områden.en av

6.2.1 någonKnappast behöver besöka ellerett post-
bankkontor för sköta sin löpande ekonomiatt

Som framgått tidigare kapitel har utredningen lagt ned omfat-ettav
tande arbete på kartlägga marknadens utbud kassaservice ochatt av
andra betaltjänster och de utvecklingstendenser kan förväntassom
inom detta område. Syftet med kartläggningen har varit belysa vil-att
ken kassaservice marknaden tillhandahåller på kommersiellrentsom
grund, dvs. eller andra samhällsaktörer behöver vidtautan att staten

kompletterandenågra åtgärder.
Kartläggningen visar marknaden förändras snabbt. Antaletatt trans-

aktioner direkt i kassa minskar medan utnyttjandet kort-, giro- samtav
telefon- och Intemetbanktjänster Ökar. Samtidigt ökar kostnaderna för
personlig betjäning direkt i kassa. konsumentenFör sig detta uttrycktar
i höjda avgifter. Producentema tvingas utvecklingenmötaatt genom
förändringar i utbudet tjänster. gäller såväl bankernaDettaav som
Posten.

vittSå utredningen kan bedöma kommer denna utveckling fort-att
i snabb och möjligen accelererande takt. medförsätta Detta fort-att en

utglesning kan förväntas kontor. har hittillsPostens Postensatt av egna
kompenserat detta etablering i butik. Parallellt medpostgenom av
denna utveckling kommer kostnaderna för manuell betjäning direkt i
kassa öka medan priset för tjänster bygger Självbetjäningpåatt som
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telefon eller dator ligga kvar påmed hjälp kommer attautomater, enav
eller minska.låg nivå

Utveckling positiva sådant tjäns-har många inslag. deEtt är att nya
tagits fram starkt har förbättrat kassa- och betaltjänstemasharter som

tillgänglighet för flertalet konsumenter. Telefon- och Internet-
tillgängliga dygnet i landet konsumen-banktjänster är runt oavsett var

bättre till-befinner sig. Också kort- och girosystemen har väsentligtten
ochmanuella kassatjänster. alla medborgaregänglighet Iän settstort

sin ellerdärför löpande ekonomi besökaföretag kan sköta utan post-att
medfört kostnaderna förbankkontor. tjänsterna har ocksåDe attnya

detta medfört mångabetaltjänster har minskat. konsumenten harFör att
kostnadsfria eller kan utnyttjas tillde automatiserade tjänsterna är ettav

kassaservice. minskad kontant-betydligt lägre pris traditionell Enän
det fråga transaktionerhantering i synnerhet är som avserom om-

medför också fördelar från säkerhetssynpunkt.beloppstora -
for försöka motverka eller för-finns ingen anledningDet staten att

utveckling uppgift börhindra den pågår. Statens tvärtom attvarasom
kassaservicen begränsas konkur-tillgängligheten till intebevaka att av

konsumentintresset verksamhet allmäntoch inom dennarensskäl tasatt
bankverksamhe-bör också till de reglertill Staten att styrsomsevara.

serviceformer kanförhindrar eller försvårar framväxteninteten av som
konsumenterna.gagna

ochefterfrågar manuella kassa-6.2.2 Grupper som

betaltjänster

utvecklingkonstaterade i föregående avsnitt denUtredningen att som
grundenandra betaltjänster imarknaden för kassaservice ochsker på är

oftabredare utbud tjänster,positiv och den konsumenterna ettatt avger
för specielladock medföra problemtill lägre pris. Utvecklingen kanett

tillhan-utnyttja automatiserade tjänsterhar svårt att somsomgrupper
kandessadahålls kort, giro, telefon och FörInternet. gruppergenom

och bankernas kassaser-pågående omstruktureringenden Postensav
efterfrågar.tillgänglighet till de tjänster device medföra sämre som

kanidentifiera deUtredningen har efter tän-strävat att somgrupper
kassaservice via kon-utglesadkas få svårigheter resultatett av ensom

manuellanvända sigföredrarsigDet rör atttor. avom personer som
sig kon-fysiskt avbördabetjäning i kassor eller har behov attavsom

Utredningenaffärsverksamhet eller påerhållits i sätt.annattanter som
nedanredovisasfunnit det i hand dehar första äratt somgrupper som

bildenUtredningen vill dock betonafå svårigheter detta slag.kan attav
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inte entydig och utvecklingenär medför åtskilliga fördelar också föratt
dessa grupper.

De traditionsbundna

finnsDet har svårt de betaltjänstema.att accepteragrupper som nya
Anledningen kan inte litar på bankerna, fy-att att rentvara man man
siskt vill ha i handen eller har svårt lära sig de rutineratt attpengar man

förbundna med de tjänsterna.ärsom nya
Utredningen har förståelse för det kan tid för vissaatt ta attgrupper

de tjänsterna. Däremot kan det ifrågasättasacceptera harstatennya om
anledning subventionera Postens kassaservice med beloppatt stora av
detta skäl. Detta gäller i synnerhet har valt inte subven-staten attsom
tionera andra för den enskilde väsentliga serviceområden, daglig-t.ex.
varuhandel. Inom dessa områden förväntas konsumenten siganpassa
till de förändringar marknadens utbud spontant ger.

De kontolösa

Denna på grundutgörs betalningsanmärk-grupp av personer som av
ningar eller andra skäl inte beviljas konton. harDe därmed inte heller
tillgång till uttagskort. Också denna kan drabbas försämringargrupp av

formi begränsad tillgänglighet och högre kostnader för kassaser-av
vice.

Utredningen konstaterar det på vissa håll utomlands har införtsatt
regler tvingar bankerna tillhandahålla konton till alla. Utred-attsom
ningen har dock inte funnit medborgarnas tillgång till konton skulleatt

något problem i vårt land. framgår kap.Det 2 § bankrörelse-1vara av
lagen bank skyldig inlåning räkning,är på dvs. till-att att ta emoten
handahålla konto, från allmänheten. bör här framhållasDet Riksför-att
säkringsverket, sköter betydande del de statliga utbetalning-som en av

bedriver utvecklingsarbete med inriktning på alla utbetal-ett attarna,
ningar skall tillgå konton. Redan under år kommer1999 i princip
samtliga Riksförsäkringsverkets utbetalningar konton.via deIgörasatt
fall där för närvarande saknar eller inte har anmält kontomottagarna ett
kommer utbetalningen gå via engångskonto avslutas sedanatt ett som

har tagit Exemplet visarmottagaren också de kontolösaut attpengarna.
kan hanteras inom för lösningar fram på markna-växerramen som nu
den. Det finns därför ingen anledning vidta några åtgärder frånatt sta-

sida inom detta område.tens
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Vissa funktionshindrade

Vissa funktionshindrade tillgångberoende ha till manuellaär attav
för och insättningar.kassor sig har så-Det röruttag om personer som

dana fysiska och intellektuella handikapp de inte själva utnyttjakanatt
betaltjänster samtidigt de saknar medhjälpare eller anhörigavissa som

kan bistå dem. funktionshindrade rörelsehind-För många t.ex.som -
har betaltjänstema dock inneburit fördelar.rade de storanya-

Utredningen konstaterar utvecklingen har medfört både för- ochatt
därförnackdelar för de funktionshindrade kan inteMangrupp.som

förhävda utvecklingen generellt skulle negativsettatt vara gruppen
vissa få ökade svårigheter.sådan. kan individer EttDäremotsom

lindrigtexempel på detta kan med funktionshinder-ettvar en person
ellerförståndshandikapp demens inte denär arten attsom av~

särskilda hjälpresurser ändå harfår gör attpersonen men som personen
Problemet dock varken sådansvårt utnyttja äruttagsautomat.att en av

omfattning det motiverar generellt statligt åtagande inomeller att ettart
kassaservice. Utredningen lämnar också förslag möjliggör nyasom

främstformer personlig kassaservice. torde kommunernasDet varaav
till individer med speciella behov får det stöd deatt attansvar se som

behöver.

företagare i och landsbygdVissa gles-

inköp medflesta företagare fakturerar sina kunder och betalar sinaDe
obetydligti därför endastkort eller giro. Företagare allmänhet berörs av

utglesning och bankernas kassaservice. Där-eventuell Postensen av
kontantför-omfattandekan de företagare i sin rörelse haremot som en

få företagare kan ha dagskassorsäljning vissa svårigheter. Dessa som
bankkonton vid dagens slut. förutsätterde behöver in på Dettasätta att

ordnas tillkassaservice finns tillgänglig eller säker kantransportatt en
tillgänglig.plats där kassaservice finnsen

medproblem företagareEnligt utredningens uppfattning derör som
ochinför frågan hurdagskassor ställs endast delvis Postensstora om

iutformat. Hanteringen dagskassorbankernas kontorsnät ärär storav
regleras i avtalet mellanutsträckning fråga tjänster inte sta-en om som

uppräkningoch Exempel på sådana tilläggstjänster kanPosten.ten vara
tillhandahållandet serviceboxar eller penning-dagskassor eller avav

förbör hai hög grad tveksamtDet är ettstatentransporter. ansvarom
arbetetstjänster. utredningen har haft undersådana kontakterDe som

intedem aktuella företagaregång visar dessutom är sär-att gruppen av
skilt stor.
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6.2.3 Utvecklingstendenser

Utvecklingen med ökat utbud betaltjänster kommer enligtett utred-av
ningens bedömning fortsätta. De så önskaratt kan redan i dagsom
klara alla betalningarnästan ha tillgång till kontanter.utan Enatt om-
fattande kontanthantering kommer dock kvarstå- främst inom de-att
taljhandeln. Detta beror till del på det många småstor inköpgörsatt
inom denna verksamhet och det då kan bekvämt för konsu-att vara

använda kontanter i stället för kort.menten att omfattandeDen kon-
tanthanteringen i detaljhandeln också skälen till utredningenär ett attav

åtgärder förövervägt öka butikernas möjligheter erbjuda kassa-att att
service också för andra ändamål de direkt kopplade tillän denärsom

verksamheten.egna
Nya betaltjänster telefon- och Intemetbanker har hittills haft ettsom

begränsat genomslag i vissa konsumentgrupper. Det sannoliktär att
denna bild gradvis kommer förändras. Användningen de be-att av nya
taltjänstema kommer därför öka också i de förhålleratt grupper som nu
sig avvaktande. ökadeDen tillgången till datorer medför också In-att
temetbaserade lösningar kommer få ökad spridning. Den starktatt
ökande Intemethandeln verkar i riktning.samma

En de viktigaste egenskaperna hos de betaltjänstema deärav attnya
minskar konsumenternas beroende tid och då tjänsterna skallav rum
utnyttjas. I alla medborgare och företag kanstort redan skötasett sinnu
löpande ekonomi besöka eller bankkontor. Dettautan att ett post- gyn-

allmänt konsumenter har svårt komma ifrån försett attnar att ut-som
föra betalningar i kassa på dagtid eller har långt till serviceställensom
där kassaservice erbjuds. Samtidigt sjunker konsumentens kostnader
för få betaltjänster utförda, vilket viktigatt aspekt inte minst förär en

hushåll.resurssvaga
Utredningen dessa skäl fördelar med den utvecklingstoraser av

sker kassa-på och betaltjänstmarknaden. Marknaden kan redan isom
dag, och framöver, tillgodose flertaletän de behov konsu-mer av som

har kassaservice. Utredningen räknarmenterna med ytterligareattav
överflyttning transaktioner från kassaservice till betaltjänster viaav
giro, telefon eller Internet kommer ske under de kommande åren. Deatt
behov marknaden i framtiden inte kommer tillgodose kommerattsom
därför i allt högre gradatt på grund ålder, funk-avse grupper som av
tionshinder eller i vissa fall- boende har speciella svårigheter.-
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offentligt åtagandeKassaservice6.3 ett-

ansvarsprinci-varitutredningens utgångspunkter harEn att sammaav
jämförbarainom andraskall tillämpas inom kassaservicen om-somper

i följande debeskriver och exemplifierar därför detUtredningenråden.
åtagandet syfte be-allmänt för offentliga iprinciper gäller det attsom

kassaservice.just inomrimligt sigdetdöma är att staten engagerarom

åtagandenoffentligaMotiv för

och kanoffentliga åtagandenmotiven förUtredningen har övervägt
centrala åta-för det nuvarandeprincipiellt stödinte finna dessaatt ger

kassaservice.gandet inom
Sålundabrukar urskiljas.offentliga åtagandenolikaNågra typer av

fordelningspolitiskaresursfordelning deden ochkorrigerabör staten
upphov till.marknadsekonomifungerandeeffekter spontant gersom en

sammanhängerrollutredningens bedömning denintresse förAv är som
rollenresursfördelningen. denkorrigera Urmed behov attstatens av

kalladeexempelvis såhärledas,statliga åtagandenrad motiv förkan en
långmonopol,kollektiva nyttigheter, naturligteffekter,externa

autonomibrist.informations- ochtidshorisont samt
emellanåtsamhället ochdessa motiv hartillgodoseFör statenatt

produktionregi. Sådanproduktion iingripa bl.a.valt att egengenom
ellernyttigheterkollektivavid förekomsthar traditionellt använts av

verksamheter. Storaför samhället vitalaför monopoliseringvid risk av
föri riskernahar sittaffársverksamhetenden statligadelar ursprungav

området.infrastrukturellamonopolbildningar inom detolika typer av
principenstatsmakterna har utgått fråntydligtDet att statenär att

det inteaffärsverksamhetkonkurrensutsattsig iinte bör omengagera
antal områ-därför igenomgåttsärskilda skäl. Utredningen harfinns ett

fåservicenivå förproduktion ellerden där viss attgaranteratstaten un-

57 generellafinns i detoffentliga åtagandetför prövning detRiktlinjer en av
direktivdettaanslutning tilloch i ikommittédirektivet dir. 1994:23 en

DsFiåtagandenoffentligadepartementspromemoria Motiv förutgiven
i konkurrensutsattprinciper1994:53. Vissa for statens engagemang
i olika beslut1990-taletockså börjanverksamhet lades fast under omav

innebarbeslutaffärsverksamhetstatlig Dessastatliga verksamhetsfonner och
detregi endastbedrivas i statligverksamhet skallkonkurrensutsattatt om

rskr.1991/92:FiU10,bet.skäl. 1991/92:38,föreligger särskilda Se prop.
rskr. 1991/92:92,1991/92:NUl0,1991/92:69, bet.1991/92:108, samt prop.

och1992/93:447 454.1992/93:FiU30 rskr1992/932100, bil. bet. samtprop.
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derlag för bedömningen det finns sådana särskilda skäl för ett stat-om
ligt åtagande.

på områdenExempel där harstaten vissgaranterat produktionen
eller visst serviceutbudett

Från utredningens synpunkt det särskilt intressantär identifieraatt om-
råden och verksamheter inom vilka har visststaten garanterat att ett
serviceutbud skall finnas tillgängligt för vissa eller för befolk-grupper
ningen helhet. Detta kan ske både produktion i regisom genom egen
och upphandling produktionen från fristående leverantör.genom av en

finnsDet flera exempel på hur på detta har sigstaten sätt engagerat
inom olika produktionsområden. Ett viktigt exempel infrastruktur därär
det statliga i många fall har åtföljts garantierengagemanget ettav om
visst utbud också då det inte företagsekonomisktär lönsamt. sådanEn
garanti har ofta formen visst serviceutbud skall tillgäng-att ettav vara
ligt i hela landet rikstäckande service. Mer eller mindre uttalade ga--
rantier detta slag finns för telekommunikationer, rundradioverksam-av
het och postal service. Inom transportområdet förekommer det också att

exempelvisstaten persontrafik på järnväg.garanterar
Utanför det infrastrukturella området har del statliga monopol-en

verksamheter ålagts särskilda servicekrav. Detta gäller Apoteksbolaget
och Systembolaget. Statens krav på Apoteksbolaget regleras i ett sär-
skilt avtal mellan bolaget och Avtalet innebär Apoteksbolagetstaten. att
skall erbjuda god läkemedelsförsörjning hela landet och haöveren ett
rikstäckande för distribution läkemedel.system Apoteksbolaget be-av

själv hurstämmer många apotek skall finnas och dessa skallsom var
lokaliseras. Vid sidan apoteken finns tusental apoteksombudettav -
främst dagligvarubutiker.

Också mellan Systembolaget och finns särskilt avtalstaten ett som
reglerar de krav ställer på bolaget. Enligtstaten avtalet skall varjesom
kommun begär få systembutik också kunna fåatt sådan.som en en
Dessutom skall särskilda utlämningsställen inrättas vissa förutsätt-om
ningar uppfyllda.är

Flertalet de verksamheter har berörts i detta avsnitt ärav som mo-
nopolverksamheter eller verksamheter endast i liten utsträckningsom

konkurrensutsatta.är Statliga åtaganden eller garantier inom konkur-
områden sällsynta.rensutsatta är

58Huvudregeln det bör finnas utlämningställeär att på med minstett tätorten
500 innevånare åretnmtboende. Orten skall dessutom ligga minst 20
kilometer från mednärmaste systembutik ochort kilometer från10änmer
andra med utlämningsställen.orter
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serviceKassaservice kommersiellform aven-

behovmed medborgarnasBehovet kassaservice sammanhängerav en
och Kassaservice kan således be-köpa och sälja tjänster.att varorav

stödfunktion de dessa transaktioner.till Dettatraktas närmast som en
i situationer och platserkassaservice litetinnebär behovet äratt av

och tjänster.möjligt köpa och säljadet intedär är att varor
betrakta kassaser-det till handsdenna bakgrund liggerMot nära att

ingentingprincip detkommersiell service.form Ivice ärsom en av
erbjuds dagligvaru-kassaservice från de tjänsterskiljer som avsom

oftagrundläggande ochoch också tillgodoseroch fackhandeln som
konsu-den vanligeservicebehov hos människorna. Föråterkommande

iknutet till inköpockså behovet kontanter starkt görsärmenten somav
andra utgifteroch fackhandeln. ochdagligvaru- Hyra ärstörre som

eller påkan betalas Via girotill boende, bilinnehavkopplade m.m.
konsu-i kassa. Flertaletinte kräver fysiskandra närvarosätt ensom

möjligheter.utnyttjar också dessamenter
och fackhandelnåtaganden inom dagligvaru-Statens samt annan

verksamhetsig till reglera denkommersiell service begränsar att som
kommersiella servicen ivad gäller denbedrivs till vissa åtagandenoch

kommersi-för deninga garantierlandsbygd.gles- och Däremot attges
eller haviss miniminivålandet helhet skall nåella servicen i enensom

ibegränsade insatserhar karaktärviss omfattning. Det görs om-som av
drivmedels-dagligvaruhandel ochskulle bli heltråden utanannarssom

inominsatser har dessutomBehovet dessaförsäljning. prövats ra-av
försörjningsplanering.kommunalfor särskildmen en

generellt gil-till fastställadessa skäl tveksamUtredningen är attav
helhet.i landetför kassaservicenservicenivåer skall gällatiga somsom

övriggäller förprinciperavvika från dedettaAtt göra att somvore
utbudetkopplafruktbart arbetssättkommersiell service. Ett är attmer

kommersiell service. Mantill förekomstenkassaservice tarannanavav
behovetutsträckningfasta denna service idå på storatt avgenererar

kassaservice.

åtagande principernainte medkassaserviceStatens inom stämmer
åtagandenför statliga

tillämp-åtagandet ochför offentligamotiven detGenomgången av
inomsigframför allt harningen dessa visar engageratatt staten om-av

deutmärksmonopolbildningar ellerkaraktäriserasråden attavavsom
betydelse.samhälleligspeciellandra skäl hasociala eller enansesav

affärsverksam-konkurrensutsattproduktionsengagemang inomStatliga
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het sällsynta och förutsätterär särskilda skäl kan anföras föratt
engagemanget.

Postens kassaservice konkurrensutsatt och bedrivsär i huvudsak på
kommersiell grund. Konkurrenter i första hand bankernaär ocksåmen
dagligvaru- och fackhandeln de tillhandahåller olikaatt typergenom av
kortsystem. Det åtagande har gjort i postlagen ochstatensom som
verkställs Posten därmed inte särskilt välstämmer med de principerav

finns för det offentliga åtagandet och den praxis har utveck-som som
lats vid tillämpningen dessa principer.av

Slutsatsen genomgången således det statliga åtagandeär attav som
har gjorts i postlagen kan ifrågasättas på principiell grund.

6.4 Utländska erfarenheter

Utredningen har gjort studie kassaservice i några jämförbara län-en av
der. slutsatsEn utredningen har dragit knappast något landär attsom
uppfattar tillhandahållandet rikstäckande kassaservice ettav en som
problem. I samtliga länder har tillfrågats har hänvisatstort sett tillsom

kassaservice och andra betaltjänster tillhandahållsatt på konkur-en
marknad där utbud och efterfråganrensutsatt utvecklingen. För-styr

hållandena i utlandet stöder utredningens bedömning det skeratt en
snabb och för konsumenterna utveckling för kassaservice ochgynnsam
betaltjänster.

I alla de länder ingårnästan i utredningens studie har intestatensom
gjort några åtaganden det gäller tillhandahållanär kassaservice tillatt
medborgarna, bortsett från centralbankernas traditionella uppgift att
förse det ekonomiska med kontanter. Men samtidigt detsystemet är
ofta så kassaservice tillhandahålls den nationellaatt postopera-genom

försorg vilka oftatörens har monopolställning beträffade postalen
service. Statlig ersättning utgår normalt inte för rikstäckandesett en
kassaservice. Ett undantag Norge där ersättning utbetalas tillär posten
bl.a. för den skall tillhandahålla rikstäckande kassaservice.att en

Av intresse jämförelse mellanstörst utvecklingenär i Norge ochen
Finland. I Finland fanns det för tio år sedan kassaservice i 3 000ca
postkontor och i viss mån via lantbrevbärarlinjema. finskaäven Den

har därefter omstrukturerat sitt kontorsnätposten så finnsdetatt nu
kvar 500 postkontor erbjuder kassaservice. Inom lantbrevbä-ca som
ringen har kassaservicen helt avvecklats. Kassaservice erbjuds i dag i
Finland uteslutande på kommersiell grund. Enligt de uppgifter harsom
kommit utredningen till del har denna förändring kunnat genomföras

59Se bilaga
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friktion eftersom konsumenterna och producentema harstörreutan an-
sig till de förhållandena. däremotI har medNorgepassat statennya

höga kostnader valt bibehålla åtagandet det skall finnas riks-att att en
täckande kassaservice. Under 1998 stödet för kassa-uppgår och post-
service till 580 miljoner nkr. Stödet till kassaservice särredovisas inte.

bedöms för närvarande mycket känslig uppgiftDet göraattvara en
förändringar i norskaden kassaservice.postens

Två6.5 huvudaltemativ

Statsmaktema har enligt utredningens bedömning välja mellan tvåatt
huvudaltemativ för det statliga åtagandet inom kassaservice.

inriktningenförsta utgår ifrånDen har in-synsättet att staten ett
frastrukturellt för kassaservice och åtar sig säkerställa lik-attansvar en
artad servicestruktur i hela landet. uppnå detta förutsätts be-För att att
slut åtgärder fattas central instans med för landetsom av en ansvar
kassaservice. sådan inriktning ansluter till dagensEn på många sätt
situation. Enligt utredningens uppfattning förutsätter emellertid fort-en

sådan inriktning åtagande preciseras. detPostens Såledessatt äratt
nödvändigt i dag vad krävs iPostenänatt noggrannare ange som av
form service. blir sannolikt nödvändigt fastställa rikstäck-Det attav
ande för de nivåer då bör gälla för kassaservice. För attnormer som
korrekt kunna räkna fram ersättning för de krav ställs på Postenen som

det också nödvändigt ställa högre krav resultat- ochpå Postensär att
kostnadsredovisning vad i dag.än görssom

andra inriktningen tillgodo-Den utgår ifrån marknadensynsättet att
behovet kassaservice och det offentliga begränsas tillatt ansvaretser av

områden ef-med särskilda problem. Härvid utgår från kundernasman
terfrågan de tjänster marknaden erbjuder kommersiell grundpåav som
och stimulerar marknadens utveckling samtidigt och kommunstatsom
genomför kompletterande åtgärder för stödja och områdenatt grupper

har särskilda behov. olikasåledes inte nödvändigtDet är attsom ange
servicenivåer skall gälla generellt för hela landet. detTvärtom ärsom

väsentlig fördel med detta alternativ lokala och regionalaatten myn-
digheter möjlighet stödinsatsema till de behovattges anpassa som
finns i det enskilda fallet.
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6.6 Utredningens slutsats

Utredningen rad skäl talar skall in-att emot att staten etttaanser en
frastrukturellt för kassaservice. främstaDet argumentet motansvar en
sådan ordning marknaden redan kommersiellpå grund till lågär att nu
kostnad tillgång till betaltjänster dygnet i landetrunt oavsettger var

bor. I alla medborgare och företag kan sköta sin löpandestort settman
ekonomi behöva gå till eller bankkontor eller utnyttjautan att ett post-
lantbrevbäramas kassaservice. tydlig indikationEn på detta de kraf-är
tigt vikande transaktionsvolymema i postkontoren och lantbrevbä-
ringen. Marknaden tillgodoser således många de behov statenav som
tidigare har åtagandet i postlagen. kommerDetta igaranterat genom

högre grad gälla i framtiden. Enligt utredningens uppfattningännu att
medför denna utveckling det inte längre nödvändigt ställaäratt att

krav tidigare på statliga åtgärder för åstadkommaattsamma som en
god kassaservice landet helhet. finns det risk förDessutomöver som en

omfattande statligt på detta område kan förhindraatt ett engagemang
eller fördröja positiv marknadsutveckling.en

statsfmansiellaDe effekterna ytterligare skäl till utred-är ett att
ningen ifrågasätter den ordning tillämpas. betalarStaten försom nu
närvarande mkr200 år till i ersättning för bolagetsPosten åtagandeper

tillhandahålla rikstäckande kassaservice. konsultföretagEtt haratt en
dessutom beräknat den verkliga kostnaden för åtagandePostensatt är
ungefär mkr Eftersom425 år. utredningen föreslår dessa sub-attper
ventioner upphör har det inte befunnits meningsfullt i detalj granskaatt
denna slutsats. Resultatet kalkyler det här slaget bestäms i storav av
omfattning vilka förutsättningar ligger till grund för beräkning-av som

och tillförlitligheten i det siffenmderlag används. Oavsettarna som om
förändrade antaganden skulle kunna användas för framkomma tillatt

lägre belopp kvarstår faktum generell subventionering Postensett att av
kassaservice kommer kosta hundratals miljoner kr. Som jämförelseatt
kan använder sig sofistiskeradNorge kalkylmodell förnämnas att av en

beräkna ersättningsbehovet till norska har förDetta Norgesatt posten.
del lett till Norge statsbudgeten under 1998 betalar miljo-580överatt

nkr till norska subvention för kassa- och postservice.postenner som
Förhållandena i utlandet också stöd utredningens bedömningger

inte skall centralt infrastrukturellt för kassaser-att staten ta ett ansvar
vice. förändringarDe har genomförts under 1990-talet i den finskasom

kassaservice visar sålunda både konsumenterna ochpostens att
producenterna kassaservice har förutsättningargoda sigattav anpassa
till förhållanden där kassaservice tillhandahålls på kommersiellnya
grund.



SOU 1998: 159 Utredningens överväganden 89

Ett behålla den nuvarande ordningenannat argument mot att är att
denna leder till för kassaservice förstörreatt staten tar ett änansvar
andra jämförbara områden, vilket skapar obalans mellan olika service-
områden. Kostnaden för kassaservicePostens kan jämföras med att

årligen ungefär mkr50 på stöd till dagligvaruhandel ochstaten satsar
drivmedelsförsörjning i gles- och landsbygd. Det belopp för närva-som
rande används för tillgodose det statliga åtagandet inom kassaservi-att

således betydligt högre vad krävs för få godtagbarär än atteen som en
service vad gäller övrig kommersiell verksamhet i landet. gällerDetta

kassaservice enligt utredningens uppfattning kantrots att närmast ses
stödfunktion till kommersiell verksamhet.som en annan

Ett uttryck för obalanser mellan olika serviceområden deannat är att
statliga subventionema till Posten medför enastående god kassaser-en
vice till hushåll företag700 000 och i gles- och landsbygd via lantbrev-
bärare. kanDessa varje dag få kassaservice i anslutning till bostaden
eller på företaget. Utredningen har inte funnit något område därannat
servicen så god. Det jämförelse inte möjligt för alla dessaär är som en
hushåll få livsmedel eller färdig hemsänd. få sådanFöratt mat att ser-
vice krävs individuell prövning kommun. Hälso- och sjukvårdsser-av
vice endast undantagsvis i hemmet. ingaStaten generella sub-ges ger
ventioner för kulturdistribution, exempelvis i form bokbussar tillav
hushållen. finnsDet således flera exempel på angelägna allmänna be-
hov tillgodoses med lägre servicegrad kassaservice.änsom

ordningEn med centralt infrastrukturellt kan i och för sigett ansvar
god kassaservice i hela landet samtidigt problem med mark-ettge som

nadslösningar ingen kan marknaden kommerär att garantera att att er-
bjuda bestämd servicenivå. Om det finns absolut krav på sådanaetten
garantier och det kravet viktigare andra hänsyn marknadslös-är än är
ningar inte lämplig dockDet svårt precisera servicenivâerväg. är atten

skall tillämpas i landet helhet. En servicenivå förefallersom som som
rimlig i område kan uppfattas otillräcklig på plats.ett som en annan
Detta gäller inte minst då försöker precisera olika krav servi-påman

tillgänglighet. Enligt utredningens uppfattning därfördet inteärcens
lämpligt definiera generellt giltiga servicenivâer skall tillämpasatt som
på överallt. Det bättre servicen till de behovsätt är attsamma anpassa

finns lokalt.som
Sammanfattningsvis utredningen övervägande skäl talar förattanser

bör för kassaservice vad gäller föratt staten ta ett annat änansvar som
närvarande. Staten bör ifrånutgå marknaden i allt högre grad tillgo-att
doser de behov nuvarande åtagande i postlagenstatens är avsett attsom
säkerställa. Staten bör stimulera marknadsutvecklingen för under-att
lätta fortsatt utveckling breddat och lättillgängligt kom-mot etten mer
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mersiellt utbud kassaservice. stödjaStat och kommun bör härutöverav
haroch områden särskilda behov.grupper som
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7 Utredningens förslag

det första föreslårFör utredningen ändringar i bankrörelselagen som
syftar till förbättra förutsättningar för tillhandahålla kassaser-att att
vice. handlarDet dels utökade möjligheter till kontantuttag frånom
kundmedelskonto, dels tillåta så kallad integrerad kassaser-attom
vice för bankombud. För det andra föreslår utredningen författnings-
ändringar för länsstyrelserna skall kunna stödja kassaservice påatt
regional nivå. För det tredje föreslås det statliga inomåtagandetatt
kassaservice ibort dess nuvarande form och tele-Post-tas samt att
styrelsens och Postens verksamhet till detta. under-För attanpassas
lätta övergången till ordning bör få i uppdrag delsPosten atten ny
bedriva utvecklingsarbete avseende integrerad kassaservice, dels att

kvarha viss kassaservice inom lantbrevbäringen.en

Utredningen har i det föregående kapitlet bedömt kämfrågan i utred-
ningens uppdrag, nämligen det nuvarande åtagandet inom kassaser-om
vice för och bör finnasPosten kvar på det det kommerstaten sätt som
till uttryck i postlagen och i avtalet mellan och Utred-Posten.staten
ningen därvidhar funnit det finns övertygande skäl talaratt emotsom

behålla den nuvarande ordningen. genomföra och hanteraFöratt att
den förändring bör följa utredningens lämnar utred-synsättsom av
ningen nedanstående förslag.

förstaDet förslaget ändringar i bankrörelselagen och syftar tillrör
förbättra förutsättningarna för tillhandahålla kassaservice. Omatt att

det genomförs kan konsumenterna i utsträckning vad istörre än som
dag fallet utnyttja så kallade kundmedelskort, dvs. ICA-kort ochär
andra liknande kort, för kontanta Därigenom får konsu-göraatt uttag.

utökad tillgång till kassaservice butikernas och ben-menterna genom
sinhandelns servicenät, vilka täcker hela landet. andra ändring iEn
bankrörelselagen syftar till skapa bättre möjligheter för butiker ochatt
andra serviceställen bankombud. Detta kan åstadkommasatt vara ge-

butikerna får möjlighet sköta enklare kassaservice frånatt attnom
kassaplats föranvänds butikens övriga verksamhet.samma som
andra förslagetDet syftar till länsstyrelserna möjlighetatt attge

stödja kassaservice i gles- och landsbygd. sådantEtt stöd kan på ett
naturligt ansluta till det befintliga regelverket för stöd till kommer-sätt
siell service i dessa områden. blir då länsstyrelserna regio-Det påsom
nal nivå kan samordna servicelösningar lokala behovtillsom anpassas
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och omständigheterna i det enskilda fallet. Genom detta förslag anpas-
det offentliga inomåtagandet kassaservice till andra offentligasas

åtaganden.
tredje förslagetDet innebär det statliga åtagandet inom kassaser-att

vice bort i dess nuvarande form postlagen ändras ochtas attgenom ge-
avtalet mellan och inte förlängs.Posten leder i sinDettaatt statennom

till följdändringar för Post- och telestyrelsen och Posten. ochPost-tur
telestyrelsen bör således inte längre ha några uppgifter med avseende
på kassaservice. bör å andra sidanPosten fortsätta bedriva utveck-att
lingsarbete avseende integrerad kassaservice. Dessutom bör få iPosten
uppdrag ha kvar viss kassaservice hos lantbrevbärama. Totaltatt sett
leder förslagen till minskade utgifter föravsevärt staten.

Utredningen de olika förslagen skall genomföras vidattanser
tidpunkt. kan tidigastDet ske år 2000.samma

kassaservice7.1 Bättre

Bankrörelselagen reglerar bl.a. får tillhandahålla banktjänstervem som
och fårhur detta ske. bestämmelserLagens kundmedelskonton ochom
bankombud försvårar breddning utbudet kassaservice. Dessaen av av
regler kan enligt utredningens uppfattning lagensändras attutan
grundläggande krav på säkerhet i banksystemet äventyras.

l kap. 2 § bankrörelselagen kontantavrundninga -

Såsom det har beskrivits i avsnitt inlåning från allmänheten2.2 påär
konto, det gäller nominellt bestämda belopp tillgängliganär ärsom
med kort varsel, förbehållna bankerna formmed särskildEnensamrätt.

inlåning, insättning på så kallade kundmedelskonton, regleras iav
kap. bankrörelselagen.1 2 § Insättning på kundmedels-a av pengar

konton har slags förskottsbetalning. Syftet med kund-ansetts ettvara
medelskonton de skall underlätta kundernas betalningsrutiner vidär att
köp framför allt dagligvaror. kr får finnas på varjeHögst 15 000av
konto och får i princip förendast användas köpa el-attpengarna varor
ler tjänster i det företag eller den företagsgrupp har kortet.gett utsom

dessa begränsningarGenom har lagstiftaren kundmedelskon-ansett att
kan tillåtas det samtidigt ställs krav utgivamapåton utan att att av

kundmedelskort skall omfattas skyddsregler gäl-typav avsamma som
ler för bankerna. Pengar har på kundmedelskontoettsattssom om-
fattas inte heller insättningsgarantin enligt lagen 1995:1571av om
insättningsgaranti.
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Trots finns på kundmedelskontoatt i princip endastettpengar som
får användas för inköp eller tjänster det tillåtet att ta utav varor anses

kr i kontanter300 kontantavrundning i samband med köp. Ut-genom
redningen bedömer det finns skäl höja denatt En sådanatt gränsen.
höjning skulle i betydande mån underlätta kundernas kontanthantering.
Dessutom skulle sannolikt butikernas kontanthantering rationali-även

eftersom det kan kontanta inbetalningar i butiken i vissantas attseras
mån skulle balanseras kontantavrundning.uttagav genom

Kundmedelskorten har fungerat väl och vunnit mycket sprid-stor
ning. Utredningen kan inte det finns skäl ha kvar denatt attse nuva-
rande begränsningen det gäller kontantavrundning.när Däremot detär
olämpligt sudda bankernas inlåningsverksamhetgränsenatt ut mot ge-

tillåta exempelvis kontobaserade betalningaratt genomförs frånattnom
kundmedelskonto eller uttagsmöjlighetema blirett obegränsade. Föratt
inte kundmedelskontona skall förlora sin karaktär förskottsbetal-att av

ningar bör kontantuttag dessutom endast få ske kontantavrund-genom
ning i samband med tillgodohavandet utnyttjas för köp elleratt av vara
tjänst.

Utredningen lämplig avvägning mellan olika intressenattanser en
tillåta kontantavrundningär till kr.att 2 000 Ett sådant belopp börupp

tillräckligt för skall klara det vardagliga behovet kon-attvara man av
samtidigt butikerna knappast kommer behövatanter att extrasom en

buffert kontanter för tillgodose behovetatt uttag.av av

2 kap. 3 § bankrörelselagen bankombuda -

Den nuvarande bestämmelsen bankombud i 2 kap. bankrörel-3 §om a
selagen ombudet möjlighet samordna bankärendena och denattger

verksamheten, typiskt dagligvaruhandel, till kassaplats, såsettegna en
kallad integrerad kassaservice. Såsom det har beskrivits i avsnitt 2.2
förutsätter detta emellertid det inte sig betalningsförmedlingatt rör om
och verksamhet har liten omsättning.att

Under utredningsarbetet har det visat sig utökade möjligheteratt att
tillhandahålla integrerad kassaservice skulle kunna leda till önskvärden
strukturforändring på marknaden för kassaservice och betaltjänster.
Sålunda har företrädare för detaljhandeln visat intresse för bedrivaatt
sådan verksamhet. Kassaservice kan då i högre grad vadän ärsom nu
fallet samordnas med kommersiell service, i första hand medannan
dagligvaruhandel och drivmedelsförsörjning. Den nuvarande ordningen
innebär ombudet måste ha bankexpeditionatt separeradären som
från den övriga butiksverksamheten. sådanEn expedition kräver sär-
skild bemanning samtidigt den betydande del butik-upptarsom en av

Kravet på åtskilda kassaplatser, gäller för betalningsför-yta.ens som
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medling eller för med tillombud omsättning, leder ökade kostnaderstor
för kassaservicen på grund svårigheter för ombuden utnyttja sinattav
personal eller lokalens på effektivt kas-Dessutom krävs tvåsätt.ettyta
saterminaler, för butiksverksamheten och för bankärendena. Meden en
den lagändring utredningen föreslår undanröjs dessa svårigheter.som

åstadkommaFör önskvärd förändring bör den nuvarande be-att en
stämmelsen ändras så det blir tillåtet utföra betalningsförmedlingatt att
från integrerad kassaplats. den integrerade kassaservicen endastOmen
får in- och på konto skulle tjänsten bli alltför begränsaduttag egetavse
för ha kommersiellt värde.störreatt ett

Integrerad kassaservice kan i första hand bli aktuell i gles-antas
bygdsbutiker eller andra butiker omsättning bankären-med mindre där
den inte kommer konkurrera med den egentliga butiksverksamheten.att

butiker iI eller med omsättning det generellttätorter större ärannars
mindre lämpligt med integrerad kassaservice. dessa butiker skulleIsett

det sannolikt uppstå fördröjningar och irritation i kassalinjen bu-om
tikskunder tvingades bankärenden skulle utföras.vänta att

Emellertid det inte lämpligt Finansinspektionens tillståndsgiv-är att
ning blir låst till integrerad kassaservice endast kan tillåtas detatt om

sig ombudsverksamhet med liten omsättning. sådanEnrör om
rättstillämpning blir stelbent och hämmar utveckling positivärsomen
och i hög grad för konsumenterna. Ett exempel på hur så-gynnsam en
dan utveckling kan butiker med omsättning skulleär störreut attse
kunna utveckla särskilda kombinerade butiks- bankombudskassoroch
så kunderna får möjlighet välja antingen sådan kassa elleratt att en en
sedvanlig butikskassa, ungefär nuvarande snabbkassor. flexi-Ettsom
belt bör därför förhärskande där bedömning in-synsätt av omvara en
tegrerad kassaservice lämplig får i det enskilda fallet.är göras

allmänna kraven i kap. bankrörelselagen tillståndDe 2 3 § atta
får endast banken ochför verksamheten kundenmotges om svarar
verksamheten kan komma bedrivas under kontrollerade ochantas att
säkerhetsmässigt betryggande former bör finnas kvar. dessaGenom
krav finns det garantier för utökning den integrerade kassaser-att en av
vicen inte betalningssystemetshotar stabilitet eller konsumenternas in-
tressen.

Utvecklingen har gjort det möjligt tekniskt säkertpå skötasättatt ett
betalningsförmedling från kassaplats används för bankom-samma som
budets verksamhet. parallell till detta handeln med be-En är attegna
tryggande säkerhet hanterar mängder kontokortstransaktioner.stora
Tekniken för betalningsförmedling inte avgörandeskiljer sig på något

från förtekniken kortbetalningar. talar för betalningsför-Dettasätt att
medling kan hanteras inom integrerad kassaservice.för Detramen nu-
varande principiella kravet transaktioner omedelbart regist-på skallatt



UtredningensSOU 1998: 59l förslag 95

maskinellt, för i terminalpost uppkoppladpost, ärreras moten som
bankens centrala dator bör finnas kvar.

Utredningens förslag innebär inte ställning till detatt tas ärom
lämpligt integrerad kassaserviceatt bedrivs med utnyttjande sär-av en
skild kassalåda för bankfirendena. Detta bör kunna bestämmas denav
bank huvudman tillsammansär med ombudet. Frågan ocksåärsom av
den den kan behöva uppmärksammasarten att Finansinspektionenav
vid tillståndsgivning.

Vilka säkerhetsarrangemang krävs för enskilt ombud får,ettsom
liksom enligt den nuvarande ordningen, efter lokalensanpassas
förutsättningar och verksamhetens omfattning.

De nuvarande kraven på sekretess och utbildning personal börav
finnas kvar oförändrade. Det viktigt ombud inteär får in-att ett större

i kundernas bankförhållanden vad nödvändigt förän ärsyn attsom
hantera det aktuella ärendet. Ett exempel på detta ombud iär att ett
samband med inte behöverett saldot tillräckligtuttag änveta att ärmer

för skall tillåtas. Ombudetstort behöveratt således inteuttaget ha till-
gång till uppgift hur saldot i och för sigstortom

Riksskatteverket har väckt frågan det lämpligt hänvisaär attom en
kund skall känsliga inbetalningar,göra exempelvis till kronofog-som
demyndigheten, till den vanliga kassalinjen i butik. Utredning villen
därvid framhålla det, förslaget integreradatt kassaser-oavsett om om
vice införs, står fritt använda sig exempelvis pappersbase-attenvar av
rade gireringar det sig särskilt känsliga betalningsuppdrag.rörom om
Dessutom ombudet bundetär sekretessregler bankensav samma som

Ävenpersonal. där finns det således skydd för känsliga betal-ettegen
ningsuppdrag.

Banklagskommittén ändringar i bankrörelselagenöverväger in-som
nebär den integrerade kassaservicen kan vidgas.att inte fördröjaFör att

utveckling på betaltjänstmarknaden finns det dock skälen gynnsam att
genomföra den här föreslagna lagändringen avvakta Banklags-utan att
kommitténs förslag.

7.2 Stöd till kassaservice

Förordningen landsbygdsstöd och stöd till kommersiell serviceom ger
länsstyrelserna möjlighet ekonomiskt stöd till butiker för daglig-att ge

6°Prop 1995/96:74 134.S.
6‘ Se avsnitt 2.2.

4 18-6256SOU199B:159
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varuhandel landsbygdü.drivmedelsförsörjning gles- ochoch i Utred-
ningen förordningen bör ändras på sådant det blirsättatt ett attanser
möjligt betala stöd för etablering kassaservice i gles- ochatt ut av
landsbygdsområden. bestämmelsernaDe bör ha principiellanya samma
utformning det stöd utgår till dagligvaruhandel och driv-som som nu
medelsförsörjning. Därmed ansluter stödet till kassaservice till offent-

avseende service.liga åtaganden likartadannan
genomföra ändringen förordningen krävs endast mindreFör att av

kassaservice definieras,justeringar. bör vilketBegreppet görs genom
paragraf krävs ända-24 tillskapas. ändringarDärutöveratt a aven ny

ändringarmålsbestämmelser i 26, 30 och 33 §§. Genom dessa25, 28,
infogas till förordningens bestämmelserstöd kassaservice under om
stöd till kommersiell service.

Utredningens förslag det möjligt för länsstyrelserna stödjagör att
etableringen kassaservice i serviceglesa områden. Länsstyrelsernaav

stödet till de behov finns lokalt.f°ar också möjlighet Enatt anpassa som
fördel lösningen länsstyrelserna kan samlad be-med den är göraatt en

dagligvaruhandeldömning behovet stöd till exempelvisdär sam-av en
service medordnas stöd till kassaservice. sådan samordningmed En av

fall nödvändig för godmöjlighet till flexibla lösningar i mångaär att en
och landsbygden. Berördaservicenivå skall kunna upprätthållas i gles-

inriktningen stödet detkommuner kan dessutom påverka genomav
länsstyrelsen vadkommunen levererar tillplaneringsunderlag som

löpande dialoggäller kommersiell service och denbehovet av genom
har enligt utred-förs mellan kommunen och länsstyrelsen. Detsom

lokala och regionala påningens uppfattning värdeett attstort organ
detta påverka inriktningen stödet.kansätt av

exempelvisföljd utredningens förslag, lämnasStöd kan, som en av
ibehöver investera be-till livsmedelsbutiker eller bensinstationer som

tillhan-larmanordningar i syftetalningsterminaler, Värdeskåp eller att
förutbildning, exempelvisdahålla kassaservice. Stöd kan också förges

också isekretessfrågor. finns det anledninghantera Däremot attatt
renodlat drifts-tillhandahållafortsättningen restriktiv med ettattvara

företag producerar kommersiell service.stöd till som
i de fallHemsändningsbidrag bör kunna lämnas till kommuner

i första hand lant-kommunen bedömer övrig kassaservice,att genom
hem-täcker behov finns i kommunen. Hurbrevbärama, inte de som

får ställning till isändningen skall ordnas fråga kommunenär taen som
detta kommunernavarje enskilt fall. praktiska betydelsenDen är attav

i de fall deupphandla hemsändning lantbrevbäringenkan extra genom

6’ ocksåförordningen i bilagakort beskrivning DärEn engesav ges
i län.redogörelse hur bestämmelserna har tillämpats Jämtlandsöver
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ordinarie lantbrevbärarturema inte räcker till. Omfattningen dennaav
service torde bli mycket liten. Stöd bör också kunna utgå till de övriga
ändamål stödberättigade,är exempelvis bidragsom och lån tillnu an-
skaffning lokaler användas för tillhandahållaav kommer-attsom avses
siell service.

En särskild fråga finansieringenrör utrustning, i första handav
kassaterrninaler. Det förekommer sådana terminaler leasasatt i stället
för överlåts köp. Det har påtalats för utredningen dengenom att nuva-
rande tillämpningen stödreglema inte medger stöd lämnasav att när
utrustning leasas. Utredningen det väsentligtär den finans-attmenar att
ieringsform väljs möjligt inte begränsar förutsättningarnasom om att
lämna stöd. Investeringsstöd under begränsad tid i principen mot-som

avskrivningstiden bör därför kunna också i desvarar fall ut-ges som
rustningen för kassaservice leasas. Det bör dessutom framhållas denatt

tillhandahåller terminal och den användersom den själva dis-en som
fråganöver terminalen skall överlåtasponerar köp ellerom ettgenom

leasas.

Utökade anslag för stöd till kommersiell service i gles- och
landsbygd

För och ekonomisktatt bärkraftig kassaservice skall kunnany växa
fram i gles- och landsbygd bör länsstyrelserna under några inledande år

väl tilltagna ekonomiska möjligheter lämnages stöd till kassaser-att
vice. Anslagen till kommersiell service i gles- och landsbygd har under

år legat på ungefär 50 mkr år. Utredningensenare ansla-attper anser
bör höjas med totalt 60 mkr under treårsperioden 2000gen 2002. Som-

kan det enligtmest utredningens bedömning sigröra 600om ca
serviceställen kan komma ifråga för stöd. kanDet försom att anpassa
dessa till integrerad kassaservice krävas de med kassaskåp,att utrustas
larm, tenninaler Stödet till varje serviceställe kan med utredning-m.m.

förslag uppgå till 100 000 kr serviceställe. allmänhetens I börca per
dock kostnaderna för varje serviceställe bli väsentligt lägre. Det största
behovet investeringar kommer sannolikt finnas under periodensav att
inledningsskede.



SOU 1998:159Utredningens förslag98

tilluppdragi postlagen,Förändringar7.3

Posten m.m.

kassaservice regleras i § postlagen. Detlåtagande inom sägsStatens a
till enhetligatillhandahållaskassaservice skallrikstäckandedär att en

landet.priser i hela
denupphävs. SkäletbestämmelsenföreslårUtredningen är attatt

utredningen lämnarförslagövrigabehövsinte längre genom-somom
ställettillgodoses iavsedd tjänabestämmelsensyfteförs. Det är attsom

särskildaoch demarknadensker påutvecklingden genomsomgenom
områden.ochföreslår för vissautredningenstödåtgärder gruppersom

ochinnebär Postenställningstagande detprincipiellaDet att statensom
kassaservice irikstäckandeförskall ha kvarinte längre ansvaret en

uppgifterför Postensrad konsekvenserform fårnuvarandedess en
bestämmel-följande. Genomberörs i detkassaservice.inom Dessa att

skallkassaservicepåförsvinner kraven Postensupphävs att varasen
priser.till enhetligaskall erbjudasoch denrikstäckande att

lagen§ iupphävs bör 2postlagenföljd §1 ävenSom att aaven
bestäm-regeringenmyndigheteller denregeringenändras så att som

kassaservicenbevakaskall ha i uppdraglängre motsva-inte attattmer
länsstyrelsernadet blirSkälet för dettasamhällets behov. är att somrar

förordningenförför kassaservice inomfår regionaltett ramenansvar
närvarandeservice.till kommersiell För ärlandsbygdsstöd och stödom
kassaservice,avseendeuppgifterhartelestyrelsendet ochPost- som

förinstruktionmed1997:401förordningenframgår §vilket 2av
Även ändrasbörinstruktionennämndai dentelestyrelsen. 2 §ochPost-

kassaserviceförnuvarandetelestyrelsensoch tasså Post-att ansvar
uppgifternågradärefter inte ha kvartelestyrelsen börbort. ochPost-

kassaservice.rörande

också vissfortsättningen töriUppdrag till Posten att svara
lantbrevbäramakassaservice genom

förlantbrevbäramasigutredningsarbetet har det visatUnder att svarar
unikhushållkassaservice till 700 000daglig och ärpost- ge-somen

betydelse idärför också harservicenivå ochsin höga storsomnom
kommersielltinteverksamhetenTill den delframför allt glesbygden. är

i linjerimligtförluster.betydande Detmotiverad drivs den med attvore
mark-pågäller utvecklingendetutredningens bedömningdels med när

stödåtgärdermed deoch delsbetaltjänsterkassaservice ochnaden för
till lant-stödsärskiltförkassaserviceföreslås för attargumenterasom

utred-Likvälbehövs.intekassaservice egentligenbrevbäramas anser
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ningen lantbrevbärama, med hänsynatt till den mycket speciella roll de
har i delar landet, också istora fortsättningen bör tillhandahålla vissav
kassaservice. Därigenom kan utbudet kassaservice i gles- och lands-av
bygd säkerställas samtidigt övergång till förhållandensom en nya un-
derlättas.

Den nuvarande ordningen, innebär lantbrevbärarna erbjuderattsom
kassaservice varje vardag, enligt utredningensär bedömning väl gene-

En rimligrös. anpassning till den efterfrågan finns kan attsom vara
servicen begränsas till fem dagar månad. börDå den kunnaper ges en
dag i veckan och de dagar då pensionema utbetalas. Detta skulle ga-

tillräcklig servicenivårantera samtidigt det skulleen som
statsñnansiella besparingar. Utredningen år kanatt treanser vara en
lämplig tid under vilken lantbrevbärama skall ha kvar kassaservice fem
dagar i månaden. Därefter bör prövning behovet kassaser-en ny av av
vice Avgiftengöras. kunderna för lantbrevbäramastas utsom av
kassaservice bör under treårsperioden densamma i postkon-vara som
toren.

Den kassaservice tillhandahålls via postväska bör kvar isom vara
omfattning lantbrevbäramas kassaservice.samma som

Lantbrevbäramas brevutbäming påverkas inte utredningens för-av
slag eftersom den postala servicen inte omfattas utredningensav upp-
drag.

Uppdrag till Posten fortsättaatt utvecklaatt och framta nya
former kassaserviceav

Posten bedriver för närvarande utvecklingsarbete med integreradett
kassaservice. Postens arbete inom detta område led i arbetetär medett

vidga utbudet kassaservice.att De enligtövervägssystem ärav som
utredningens bedömning väsentligt billigare de nuvarande ochän gör
det lättare för butiker i gles- och landsbygd tillhandahålla kassaser-att
vice. Posten bör arbeta för utveckling tekniken det möj-gören av som
ligt för företagäven inte ingår i de kedjorna eller dagligva-storasom
rublocken tillhandahålla integreradatt kassaservice. Ett fortsatt utveck-
lings- och genomförandearbete inom detta område kompletterar där-
med de förslag utredningen har redovisat avseende lantbrevbärar-som

kassaservice.nas

Ersättning till från årPosten 2000

För närvarande Posten medersätts 200 mkr år för tillhandahållaattper
rikstäckande kassaservice i de fall detäven inte kommersiellten ärsom

motiverat. Posten, liksom konsultföretag nyligenett bedömt kost-som

V 5 18-6256SOU1998:159
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och denmkrtill drygt 425kostnaden uppgårnaderna, attattmenar
tidigarebeloppet. Somuppgå till detersättningen borde nämntsstatliga

Utredningenskostnader.dessainte i detalj granskatutredningenhar
kassaservice fallerrikstäckandei stället kravet påförslag innebär att en

inte från denföljaktligenbörjanuari år 2000. Postenfrån denbort 1
skalldenkassaserviceersättning förfåtidpunkten någon än somannan

i månaden.fem dagartillhandahållas via lantbrevbärama
kommerföljdkan få till Postenersättningenindragna attDen att ge-

det gällerbådekassaserviceförändringar i sinbetydande närnomföra
kassaservice. Enlantbrevbäramasomfattningenoch påantal kontor

sig kostnader.föra medsannoliktkommereventuell omställning att
medavtalaskäl förfinnsdetUtredningen har attövervägt statenom

eventuellgälla förbörförutsättningarnadePosten närmare ensomom
villavtal kanträffa sådantföromställning. skäl statenEtt attettatt vara

konsumentersnabbareomställningen inte gårförsäkra sig än attattom
förhål-sig till dekassaservice hinnerproducenteroch nyaanpassaav
sådantBehovetleda till.förslag kanutredningenslanden ettavsom

beslutat hurefter det Postensbedömas förstemellertidavtal kan att om-
ifrånanledning utgåfinnsgenomföras. Detkommerställningen attatt

eventuell omställ-genomförakommeroch dessPosten ägare attatt en
anställda. Frågan hurochtill kundermed hänsynbådening varsamt om

uppdrag.utredningensfinansieras gårskallden utöver
avseende uppdragenkostnaderersättning för sinabör få fullPosten

lantbrevbäringen. Er-kassaservice inomochutvecklingsarbeterörande
kom-inteåtgärder vidtasdei den mån ärendast utgåsättning bör som

motiverade.mersiellt
närvarandeförlantbrevbäringenberäkningar kostarEnligt Postens

mkr lant-belöper 180det beloppetmiljarder kr år. Avtotalt 1,4 per
bedömahar kunnatutredningen ärSå vittkassaservice.brevbäramas

denkostnad irörlig extramkrbeloppet 180 sett motsvararstortsomen
kassaser-uppgifter inomfullgöra sinalantbrevbäramaförtid det atttar

lantbrevbäramaarbetsinsatsdenbedömerUtredningenvice. att som
kassaserviceväsentligtminskarkassaservicened påbehöver lägga om

Visserligenveckodag.för varjei ställeti månadenerbjuds fem dagar
koncentra-leda tillsäkertnyordningenden föreslagnakommer att en

fem dagarna.arbetsbörda under deutökadkassaärenden medtion enav
det gällerinte minsttidsbesparingar,avsevärda närlikväl börMen
till dessaMed hänsynuppräkning, kunnaochredovisning göras.daglig
lantbrev-förunderskottutredningen Postensuppskattar attfaktorer att

överstiger 50intei månadenfem dagarkassaserviceskallbärama ge
mkr år.per

genomför-ochutvecklings-detbedömavidare svårtDet är att om
medbedrivaförslag börutredningensenligtandearbete Posten nyasom
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former kassaservice i alla avseendenär kommersiellt motiverat.av Det
går därför inte Posten kommeratt säga få några kostnader förattom
detta arbete de kostnaderutöver Posten redan har haft i dettasom avse-
ende. Omfattningen eventuella kostnader torde beroende bl.a.av vara

resultatet de förhandlingar Posten kan kommaav föra medav som att
exempelvis butikskedjor i syfte inleda samarbete med dessaatt avse-
ende kassaservice. Enligt utredningens uppfattning bör Posten detnär
gäller detta uppdrag för egentligaersättas utvecklingskostnader som
inte kommersielltär motiverade, dvs. för fram relevanta datasy-att ta

däremot intestem för investeringar i terminaler i butikermm., ochmen
andra liknande kostnader. Ett antagande det kangrovt sigsäger att röra

några miljoner kr i merkostnader för Posten.om
Posten har inte gjort beräkningar de ekonomiska ef-noggranna av

fekterna sådan reducerad kassaservice inom lantbrevbäringenav en
utredningen föreslår. Posten har dock det kansom sigangett röraatt

kostnader i storleksordningen 100 mkr. Exakt hur kostnadernaom stora
blir för uppdragen inom lantbrevbäringen och utvecklingsarbetet bör
fastställas i kommande avtalsförhandlingar mellan och Posten.staten

Utöver den ersättning Posten erhåller på angivet kansättsom ovan
Posten komma ifråga för medel från de anslag för stöd åt kommersiell
service i gles- och landsbygd länsstyrelserna disponerar. Det gårsom
inte på förhand huratt ersättning Posten kan kommastorange attsom
disponera på detta Inom försätt. detta stöd kan ersättning lämnasramen
exempelvis för kostnader enskild butik har för investera iattsom en en
terminal.

Frågan ersättning för kassaservice skall betalas till Posten efterom
år 2002 framför allt beroendeär statsmakterna det ärattav om anser
befogat Posten också därefter tillhandahålleratt kassaservice genom
lantbrevbärama.

7.4 Genomförande förslagenav

Utredningen har föreslagit följande.
Ändring bankrörelselagen i syfte möjliggöra formerattav— nya av
kassaservice.
Ändring förordningen landsbygdsstöd i syfte möjliggöraav attom~
stöd till kassaservice i gles- och landsbygd.
Utökade anslag för stöd till kommersiell service i gles- och lands--
bygd.
Bestämmelsen i 1 § postlagen reglerar det statliga åtagandeta som-
avseende kassaservice upphävs.
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och telesty-såändras på Post-i postlagenBestämmelsen 2 § sätt att-
kassaservice.uppgifter inomskall hainte längrerelsen

för viss kassaser-fortsättningeniocksåUppdrag till Posten att svara-
lantbrevbärama.vice genom

genomförandear-ochutvecklings-fullföljatillUppdrag Posten att-
kassaservice.formermedbetet avnya

genomförasmöjligtvarandra och börmedihopFörslagen hänger om
detupphävalämpligtmindreexempelvisi paket. Detsamlat attärett

förut-förbättrasamtidigtkassaserviceåtagandet inomstatliga attutan
Påkassaservice.tillhandahållaförbankrörelselagenisättningarna att

möjlighetlänsstyrelsernameningsfulltdet inte attsätt gevoresamma
skall hållaskassaservicenuvarandekassaservicestödja Postensatt om

intakt.
genomförandepe-i kraft vidföreslås trädaFörfattningsändringarna

januari 2000.dvs. denbörjan, 1riodens
stödet tillföröverordnatKonsumentverket bör ha attett ansvar

stödsy-befintligai detlandsbygd integrerasgles- ochkassaservice i
lämna för-Konsumentverket börservice.kommersiell ävenförstemet

frånkassaservicetilltill stödetanslagetfortsattapå detnivånslag om
år 2002.

uppdragenregleraförmedträffa avtal PostenbörStaten att avse-
Avtalet börkassaservice.lantbrevbäramasutvecklingsarbete ochende

Samtidigt bör detför år.gällajanuari och2000i kraft den 1träda tre
intekassaservicerikstäckandehållaålägger Postenavtal att ennusom

januari år 2000.dendet löpt lsedanförlängas ut
FinansinspektionenochKonsumentverketuppdrabörRegeringen

föreffekternautvärderatelestyrelsenochsamråd medi Post- an-att
utvärderings-ochUppföljnings-åtgärderna.föreslagnadevändarna av

bedömningförunderlagregeringentillockså syftabörarbetet att enge
kassaser-lantbrevbäramasmedfortsättaanledningfinnsdet attav om

föreslåmyndigheternabörVid behovdecember 2002.denvice efter 31
kassaservicenavseendeförslagåtgärder.kompletterande Ettregeringen
redovisas tillbörmed år 2003ochlantbrevbärarorganisationen fråni

augustiden 2002.lregeringen senast
redangenomförasåtgärderna skalldvs.tidsplan,Utredningens att
beslutfattastatsmakterna kanförutsätterjanuari år 2000,från den 1 att

beredningenvåren 1999. Omunderbetänkandeanledning dettai avav
förskju-tidsplanutredningensocksåkommer attbetänkandet försenas

ochavtalberoendetidsplanen överens-kanDessutom atttas. avvara
ellerdetaljhandelsföretagochi första hand Postenmellankommelser

relativtträffaskanserviceföretagandra snart.



SOU 1998:159 103

8 Konsekvenser förslagenav

detta kapitelI redovisas konsekvenserna utredningens förslag. Kon-av
sekvenserna för det offentliga åtagandet har framgått föregåendedeav
kapitlen. Detsamma gäller konsekvenserna för vissa ärgrupper som
särskilt beroende kassaservice. Utredningen bedömer förslagenattav
inte får några negativa jämställdhetspolitiska konsekvenser och redovi-

därför inte någon detaljerad bedömning inom detta område.sar

8.1 Statsfinansiella konsekvenser

Staten för närvarandeersätter Posten med 200 mkr förår bolagetsper
åtagande hålla rikstäckande kassaservice.att Postens kostnader fören
åtagandet torde dock överstiga mkr200 år. Detta innebär i principper

Postens förmåga betala utdelningatt på aktier i bolaget i vissatt statens
utsträckning nedsätts. Det dock omöjligt exakt beräknaär omfatt-att
ningen denna nedsättning. Dessutom Posten för närvarandeär be-av
friad från skyldighet betala utdelning på aktier.att statens

Med statsfinansiella konsekvenser i det följande de föränd-avses
ringar i belastningen på budget kan beräknas uppståstatens som som en
följd utredningens förslag. direkta konsekvensernaDe utredning-av av

förslag den nuvarande ersättningenär på 200 mkratt år bortens tasper
från den januari1 år 2000.

Enligt utredningens förslag bör vidare träffa avtal med Postenstaten
utvecklingsarbete avseende kassaservice och kassaservice inomom ny

lantbrevbäringen. Posten bör få ersättning för de kostnader uppstårsom
till följd dessa uppdrag. Såsom utredningen utvecklat i föregåendeav
kapitel det omöjligt exakt vilkaär belopp det kan kommaatt attange

sig Utredningen har likvälröra uppskattat det kan handla 50attom. om
mkr år för lantbrevbäramas kassaservice. Utvecklingsarbetet bör, iper
den mån Posten får kostnader inte kommersiellt motiverade,är intesom
kosta några miljoner kr.änstaten mer

kostnadEn för det utökade anslaget förär stöd till kommersi-staten
ell service, inklusive kassaservice, i gles- och landsbygd. uppstårHär

merkostnad på uppskattningsvis 20 mkr årligen under år. Där-en tre
efter bör denna kostnad försvinna eller i fall minska väsentligt.vart

Den samlade effekten utredningens förslag således belast-är attav
ningen på statsbudgeten minskar med 120-130 mkr år under perio-per
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kontorsnät möj-den 2000-2002. omstrukturering PostensDen somav
det möj-utredningens på sikt dessutomliggörs förslag bör göragenom

betala utdelning aktier i bolagetligt för högrePosten att statensen
tydligtskulle fallet. framstår särskiltvad Dettaän omsom annars vara

gjortfrån den bedömning konsultföretag harutgår ett avman som
Enligt den bedömningen skullekostnader för kassaservice.Postens

uppgå tillårliga besparingen för del kunnanämligen den Postens mer
krav tillhandahållainte längre hade påmkr Posten400än att enom

kassaservice.rikstäckande
beror vilka övervägandenbesparingen blir efter år 2002 påHur stor

ochlantbrevbäramas kassaservicedet gäller behovetgörs närsom av
i och landsbygd. Omför stöd till kommersiell service gles-anslaget

besparingenkan den årligautgifter statsbudgeten försvinnerdessa över
mkr beroende hur Post-efter komma uppgå till 200-400år 2002 att

värderas.förmåga utdelning till ägarenattens ge
eventuella kostnader forosäkerhet i bedömningen PostensEn är att

underlag forsaknas för närvarandeomställning inte har tagits med. Det
kostnaden.sådanabedöma storleken påatt

Regionalpolitiska konsekvenser8.2

servicemänniskor tillgång till arbete,Regionalpolitiken syftar till att ge
främjaPolitiken skalloch god miljö de bor i landet. rätt-oavsett envar

landeti olika delar såvälfärden mellan människorvis fördelning avav
Regionalpolitikenåstadkommas.betydande valfrihet i boendet kanatt

produktion ekonomisk tillväxtunderlätta rationell såskall vidare for att
kan uppnås.

medfört det har vuxitbetaltjänstområdet harUtvecklingen inom att
dessaKännetecknande för flerafram brett utbud olika tjänster.ett avav

eko-möjlighet sköta sintjänster de har konsumenternaär attgettatt
bank-till kassaservicede har tillgångnomi oberoende genomav om

i första handExempel på dettaeller lantbrevbärare.eller postkontor är
kortbetalningar,ocksågirobetalningar sänds brev. Menvanliga som per

utveck-exempel på huroch Internettjänstertelefonbankstjänster är
i tid ochtillgång och närhet bådelingen skapat kraftigt ökandehar en

konsu-utveckling har naturligtvistill betaltjänster. Denna gynnatrum
fördelen utvecklingenrelativti hela landet. denMen störstamenter av

svårigheterhar haft särskildakonsumenter haft tidigarehar sådana som
boende i gles- ochsådanmed tillgången till betaltjänster. En ärgrupp

53 detta i avsnittSe 7.3.mer om
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landsbygd. Utvecklingen inom betaltjänstomrâdet har således varit po-
sitiv regionalpolitiskt perspektiv.sett ettur

nuvarandeDen kassaservicen i gles- och landsbygd synnerligenär
god och väsentligt bättre tillgången till all kommer-än snart sagt annan
siell service i dessa områden.

Utredningens förslag kan komma innebära strukturförändringaratt
på marknaden för kassaservice och betaltjänster. förändringarDessa
kommer få särskilt betydelse i butiker med liten omsättning.att Istor
dessa blir det nämligen möjligt hantera kassaservice påatt ett mer ra-
tionellt vad fallet. f°ar förslagetsätt Dessutom till följdän är attsom nu
det blir ökad samordning i glesbygden detaljhandel och kassaser-en av
vice, vilket kommer bidra till kundunderlaget för glesbygdshan-att att
deln tryggas.

Sammanfattningsvis bör utredningens förslag inte ha några negativa
regionalpolitiska konsekvenser.

8.3 Konsekvenser för brottsbekämpningen
Utredningens förslag kan leda till strukturförändring inom kassaser-en
vicen på så betydande del desätt transaktioner hante-att en av som nu

inom för kontorsnät,Postens och i någon mån också lant-ras ramen av
brevbärare, inom loppet några år kan komma butikerskötasattav av
och andra i egenskap ombud för ochPosten bankerna. utredning-Iav

förslag kan också ligga samhällets betal-sägas strävan attens en
ningsströmmar i allt högre grad skall automatiseras och kontant-att
hanteringen skall minska. förändringarDessa leder till följande övervä-
ganden det gäller brottsbekämpningen.när

Den tekniska säkerheten inom kassaservice måste hög detså attvara
inte skapas ökat för bedrägerier och likartad ekonomiskett utrymme
brottslighet. Utredningen bedömer utvecklingen det gäller tek-näratt
nisk säkerhet har gått så långt det inte kan befaras ökatnågotatt att ut-

för brottslighet kommer skapas följd utredningensattrymme som en av
förslag. teknikDen kan komma i fråga för kassaservice skiljer sigsom
inte på något avgörande från tekniken för kortbetalningarsätt som re-
dan hanteras brottsligheten torde ha ökat.utan attnu

Det också viktigt kompetensen hosär den butikspersonalatt som
kommer arbeta med kassaservice så hög för bedräge-att är att utrymme
rier inte skapas. Det ankommer på bankerna och tillPosten attatt se
ombuden genomgår ändamålsenlig utbildning. Utredningen har ingen
anledning ifrågasätta dessa sitt i detta avseende. Detatt att tar ansvar
finns också anledning understryka Finansinspektionen haratt att ett
tillsynsansvar också i detta avseende.
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Kontanthantering i viss utsträckning flyttas frånkommer överatt
butikskassor. Teoretiskt kan dettapostmoduler till egentligaseparata

till säkerhetsproblem effekten blir i butikskassomaleda ett attom man
oskyddat kommer hantera värden vad sker i dag. Dettaänstörreatt som

förvaras itroligen inte bli fallet eftersom belopp börkommer störreatt
inte i butikskassan. kommer kontantuttag ikassaskåp och Dessutom

flyter ii balansera de kontanterbutikskassoma någon mån att som
därför intetill följd den ordinarie butiksförsäljningen.butiken Detärav

för butiksrån.förslag leder till ökad risksannolikt utredningensatt en
tillkontanthantering lederökad automatisering och minskadEn ett

Därmed för-inte spåra.minskat för transaktioner går attutrymme som
genomföra vissamöjligheterna för den sektornsämras att typersvarta

tillförslag kan därför ledaolagliga transaktioner. Utredningens enav
den ekonomiska brottsligheten.begränsning av

finna de förslagSammanfattningsvis kan utredningen inte att som
brottslighet.risk för ökadredovisat skulle medförautredningen har en

kankan komma skeminskning kontanthanteringenDen attsomav
brottslighet.leda till minskat förtvärtom utrymme

beredskapenKonsekvenser för8.4

beredska-hänsyn tillskall enligt sina direktiv bedömaUtredningen om
inom kassa-statliga åtagandettotalförsvaret motiverar detför attpen

Vad dåförändrad form.service bibehålls i nuvarande eller äravsessom
inte deinskrivet i postlagenåtagande i fredstid finnsdet sär-som -

ioch företagvidtas myndigheterskilda beredskapsåtgärder som av
vid höjd beredskap.syfte upprätthålla verksamhetenatt

Finans-beredskapsfunktioneninriktning gäller förEnligt den som
vid höjdocksåbetalningar kan utförasiella tjänster det önskvärtär att

ochutbudet tjänster begränsasfår dock förutsättasberedskap. Det att av
underbli enklare hanteraförfaranden schabloniseras förvissa att attatt

utföra de nöd-möjligheternaförhållanden. Gränssättande försvåra att
ochförsemöjligheternakassatransaktionemavändigaste post-är att

telekommunikationemadata- ochbankkontoren med elkraft, att trygga
bankkonto-från ochtill ochtill dessa sköta post-transporternasamt att

beredskapsförberedelserdemöjligheter beroendeDessa är somavren.
medha någotvidtas i andra funktioner och torde inte göra statensatt

åtagande inom kassaservice.
dist-beredskapvid höjd måstekassaservice skall fungeraOm även
kanökat behov kontantersedlar fungera. Ettributionen och mynt avav

särskilt störningar uppstårgällerförutses vid höjd beredskap. Detta om
Riksbankenankommer påi de elektroniska betalningssystemen. Det att
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planlägga kontantforsörjningen vid höjd beredskap. Ingenting har
framkommit under utredningens arbete tyder detpå statligaattsom
åtagandet inom kassaservice skulle förutsättning för kon-attvara en
tantförsörjningen skall fungera också vid höjd beredskap. Om antalet
serviceställen inom Posten reduceras finns sannolikt andra distribu-
tionskanaler tillgå, exempelvis banker och butiker.att

I sammanhanget bör betonasockså den så kallade ansvarsprinci-att
innebär den för verksamhet i fred också skallattpen som svarar en

för verksamheten vid höjd beredskap det nödvändigt attsvara om anses
hålla igång verksamheten förhållanden.under dessa förDen som svarar
verksamheten i fred skall också vidta de beredskapsförberedelser som
krävs for detta skall möjligt. uppgiftStatens preciseraatt är attvara
vilka krav skall ställas på verksamheten vid höjd beredskap och—- isom
vissa fall bekosta de beredskapsåtgärder genomföras.måstesom-

princip gäller också kassaservice.Denna medförDetta statligtatt ett
huvudmannaskap eller statlig verksamhetsgaranti inte nödvändigären
för verksamhet skall hållas igång vid höjd beredskap. Den regle-att en
ring finns i postlagen därför inte nödvändig för tillgodoseär attsom
erforderliga beredskapskrav på verksamheten.

Utredningens huvudförslag innebär sambandet mellanatt postser-
vice och kassaservice bort såsom det i dag kommer till uttryck itas

a§ postlagen. konsekvensl En detta och telestyrelsenPost-är attav
längreinte bör ha beredskapsansvar för kassaservice. ochAtt Post-ett

telestyrelsen för närvarande har detta hänger ihop med Posten,att som
Post- och telestyrelsen tillsyn har haft kassa-förutövar över, ett ansvar
service.

Om sambandet enligt postlagen mellan kassaservice och postservice
upphör finns det inte längre skäl för och telestyrelsen förPost- att svara
beredskapen inom kassaservice. stället bör beredskapsfunktionenI
finansiella tjänster omfatta kassaservice. AnsvarigPostensäven myn-
dighet för Finansiella tjänster Finansinspektionen därmed fårär ettsom
utökat beredskapsansvar.

Sammanfattningsvis utredningen beredskapsskäl inte kanattanser
motivera statligt åtagande inom kassaservice denett typ som nuav
finns inskrivet i postlagen. Möjligheterna vid till-höjd beredskapatt
handahålla nödvändig kassaservice torde beroende andravara om-av
ständigheter sådant åtagande.än ett

64 och telestyrelsenPost- har påpekat den föreslagna renodlingenatt av
beredskapsansvaret för postala tjänster kassaserviceoch kan få konsekvenser
for filtpostens framtida organisation inriktning.och Konsekvenserna bör
kunna belysas särskild utredning och telestyrelsen harPost-av en som
föreslagit.
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8.5 Konsekvenser för ochPost-

telestyrelsen, Finansinspektionen och
Konsumentverket

I dag finns det samband mellan postservice och rikstäckande kassa-ett
service sinhar grund i statligadet åtagandet i postlagen. Genom attsom
utredningen föreslår detta åtagande skall bort försvinner dettaatt tas
samband. konsekvensEn härav det efter år inte kommer2000är att att
finnas förskäl ochPost- telestyrelsen hantera frågor rörande kassa-att
service. och telestyrelsenPost- bör således förslagutredningensom
genomförs varken övervaka Postens kassaservice eller upphandla
kassaservice till funktionshindrade i gles- och landsbygd.

framgårSåsom utredningens förslag bör lantbrevbärama underav
övergångsperiod, år 2000-2002, tillhandahålla kassaservice fem da-en
varje månad. Utredningens förslag berör inte lantbrevbäramas post-gar

ala service, vilket betyder brevdistributionen inte kommer skärasatt att
ned följd förslagen. hellerInte Post- och telestyrelsenssom en av upp-
handling posttjänster till funktionshindrade berörs utred-av rena av
ningens förslag. konsekvensEn detta blir i de fall Post- ochattav som
telestyrelsen upphandlar postserviceutsträckt till funktionshindraden

förlänga lantbrevbärarturen ända fram till bostaden,attperson genom
kommer kassaservice erbjudas vid bostaden fem dagar varjeäven att
månad.

telestyrelsenPost- och bör inte längre ha beredskapsansvar förett
kassaservice. den för närvarande har sådan ihopAtt hängerett ansvar
med denPosten, tillsyn har haft förutövar över,att ettsom ansvar
kassaservice. När detta samband mellan postservice och kassaser-nu
vice upphör finns det inte skäl förlängre och telestyrelsenPost- att

för beredskapen inom kassaservice. stället bör beredskapsansva-Isvara
för finansiella tjänster inklusive kassaservice samordnasPostensret

inom beredskapsfunktionen Finansiella tjänster. Ansvarig myndighet
för Finansiella tjänster Finansinspektionen därmed kommerär attsom
få i någon mån utökat beredskapsansvar.ett

Konsumentverket bör för samordningen till kassa-stödetsvara av
service i gles- och landsbygd, vilket leda tillkan ökat behovett av re-
surser.

8.6 Konsekvenser för Posten

innebärFör Posten utredningens förslag åtagandet hålla riks-att att en
täckande kassaservice bort och bolaget i fortsättningen skall till-tas att
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lämpa företagsekonomiskt vid etablering och avvecklingett synsätt av
serviceställen för kassaservice. konsekvensI härmed den nuvarandetas
årliga ersättning mkrpå 200 bort. Samtidigt får i uppdragPosten att
fullfölja pågående utvecklings- och genomförandearbete med for-nya

kassaservice. skall också erbjudaPosten kassaservicemer av genom
lantbrevbärama fem dagar i månaden under perioden år 2000 2002.-

dessa uppdrag börFör få full kostnadstäckningPosten i enlighet med
de avtal föreslås träffa med Posten. Utredningen bedömerstatensom

det kan sig ersättning totalt kan komma uppgå tillröraatt attom en som
mkr50-60 år under perioden 2000-200255.årper

Dessa omständigheter medför fortsatt behov Post-översynett av av
servicenät. Exakt vilka förändringar krävs frågaärens som en som

ledningPostens måste ställning till. En sannolik konsekvens tordeta
dock antalet traditionella postkontor minskar. Utredningensattvara
förslag medför också lantbrevbäramas kassaservice begränsas i för-att
hållande till dagligaden kassaservice erbjuds.som nu

Såsom utredningen har utvecklat i avsnitt kan anpassning7.3 en av
servicenät tillPostens kommersiella förhållanden leda till detrent att

uppstår omställningskostnader, exempelvis för personal. Utredningen
saknar dock underlag för bedöma den frågan uttalar inte hellerochatt
någon mening hur eventuella omställningskostnader bör finansie-om
ras.

framgått tidigareSom kapitel det utredningens bedömningär attav
utglesning kassaservice förPostens konsumenternas del kompen-en av

marknaden i kombination stimulansåtgärdermed de ut-seras av som
redningen har föreslagit.

har inteDet varit utredningens uppgift redovisa bedömningatt en av
vad kan komma ske med koncern resultatPostenatt ettsom som som

de förslag utredningen har redovisat. Utredningens uppdrag harav som
kassaservicen endast del verksamhet.Postens Ut-avsett ärsom en av

redningen har därför inte underlag för totalbedömninggöraatt en av
konsekvenserna för koncern.Posten som

har förPosten Nordbankennärvarande avtal med genom Nord-ett
bankens bifirma Postbanken den skall erbjuda vissa Nord-attom
bankstjänster inom för sin kassaservice. tjänster omfattasDessaramen
inte det åtagande enligtPosten har avtalet med staten attav som om
hålla grundläggande rikstäckande kassaservice. utredningensEnligten
uppfattning bör principen Nordbanken skall fullPostenattvara ge
kostnadstäckning för de tjänster erbjuds för Nordbankens räkning.som

65 detta iSe avsnitt 7.3.om
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finns därför ingenDet anledning för Posten hänsyn till samarbe-att av
med Nordbanken hålla servicenät inte kommersiellt moti-tet ärett som

verat.
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Utredningens direktiv

1998:15Dir.
Beslut vid regeringssammanträde den 12 1998.mars

Sammanfattning uppdragetav

har åtagit sigStaten för rikstäckande betaltjänst och kon-ett ansvar en
tantförsörjning. postlagenI l § 1993:1684 används begreppet kassa-
service för beskriva innebörden detta särskild utredareEnatt av ansvar.
skall utreda hur grundläggande betaltjänst och kontantförsörjningen
skall tillhandahållas och finansieras. anslutning till detta skall behovetI

ändringar i gällande regelverk på postområdet och för finansiellaav
företag utredas.

Utredaren skall
beskriva nuvarande enligt postlagen för säkerställastatens attansvar-
och finansiera rikstäckande betaltjänst och kontantförsörjning,en

uppfylla detta åtagande kostnaden för åtagandet,sättstatens att samt
undersöka hur grundläggande betaltjänst och kontantförsörjningen-
säkerställs och finansieras i andra jämförbara länder,—
inom för analys de krav skall ställas påramen en av som en-
grundläggande betaltjänst och kontantförsörjning i landet bedöma-
vilket förbör ha dessa tjänster och på vilken service-statenansvar
nivå dessa funktioner bör tillhandahållas med till kostna-hänsyn
derna för olika alternativ,
föreslå alternativ till för kon-hur betaltjänsten ochstatens ansvar-
tantförsörjningen i landet långsiktigt uppfyllas och ikan anpassas
takt med förändringar i kundernas efterfrågan dessa funktionerav

den teknikenoch på området,nya
analysera eventuellt behov upphandling betaltjänst ochett av av-
kontantförsörjning upphand-och föreslå hur riktlinjer för sådanen
ling bör läggas fast, och
föreslå den lagreglering kan behövas och hur eventuellsom-

utformas.tillsyn bör—
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Bakgrund

illhandahållandeT kassaservice idagav

Marknaden för betaltjänster har under år genomgått betydandesenare
strukturella förändringar. Vid sidan olika banker, ochPosten ABav
bank- och postgirosystemen har flertal aktörer tillkommit. Nyett nya

medförteknik telefonbanker, IT-lösningar och former kon-att nya av
tantkort skapar distributionsvägar och kundbeteenden. Dettanya nya
har lett till såväl bankerna fått känna minskatPosten ABatt ettsom av
antal kundbesök och stadigt sjunkande antal transaktioner. De vi-ett
kande transaktionsvolymema har tvingat såväl bankerna Postensom

genomföra förändringarAB i sina kontorsnät.att
De olika former för överföring betalningar har utvecklatsav som

under år har inte behandlats särskilt i sammanhang tidigare.ettsenare
Förklaringen till det kan själva betalningen regel har varitattvara som

angelägenhet för i det grundläggande avtalsförhållandet.parternaen
har tillhandahållitStaten betalningsmedel i form sedlar och mynt.av

Bankerna fleramed aktörer har tillhandahållit kontobaserade betal-
ningssystem. och medI avregleringen postmarknaden och omvand-av
lingen Postverket till bolag reglerades formen för tillhandahållandetav

samhällets betalningsförmedling till viss del i postlagen.av
postlagen har förI tagit på sig säkerställa rik-staten ett attansvar en

Ävenstäckande kassaservice. postlagen endast reglerar postverk-om
samhet har regering och riksdag det lämpligt i anslutning tillansett att
målen rikstäckande postservice slå fast skall finnasdet ocksåattom en

rikstäckande kassaservice, dvs. det skall erbjudas möjlighet fören en
alla privatpersoner, företag, myndigheter och organisationerandra i
landet inbetalningar eller kontanter. Tillgången till riks-göraatt ta ut en
täckande betaltjänst säkerställs isåledes lagstiftning regleraren som en

verksamhet och den för finansiellamarknad tjänster, dvs.änannan
postmarknaden, betalningsverksamhet och kontantförsörjningtrots att
inte ingår i den sedvanliga postverksamheten i finansielladenutan
verksamhet drivs i det betalningssystem banksyste-utgörssom som av

och Sveriges riksbank.met
Till skillnad från postlagen motiveras den finansiella lagstiftningen i

första hand antal grundläggande skyddsintressen det fi-såsomettav
nansiella stabilitet, effektivitet.sundhet och skyddsin-Dessasystemets

också utgångspunkten för tillsynen banker och andrautgörtressen av
finansiella institut. Sveriges och Finansinspektionenriksbank deär
myndigheter har för betalningsväsendet. detUtöverettsom ansvar an-

åligger Riksbanken och Finansinspektionen tagithar påstatensvar som
sig Posten AB:s kontorsnät möjliggöra för alla i landet tillatt attgenom
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enhetliga priser verkställa och betalningar och kontanter.ta emot ta ut
tillhandahållandeStatens denna kassaservice säkerställs ettav genom

avtal med Posten TillsynenAB. avtalet uppfylls och kassa-över att att
servicen samhällets behov har lagts på ochPost- Telestyrel-motsvarar
sen.

Förutom bl.a. övervaka och främja stabiliteten i det finansiellaatt
har Riksbanken sedlar ochsystemet, ensamrätt Detatt ut ärmynt.ge

endast de sedlar och Riksbanken lagligamynt ut ärsom ges av som
betalningsmedel. Riksbanken skall vidare för landets försörjningsvara

sedlar och mynt.av

Servicenivå

Definitionen i postlagen begreppet kassaservice reglerar såväl självaav
tjänsten vilken servicenivå skall tillhandahållas. Lagen regle-som som

tjänstens utformning den skall erbjudas disk i postkon-även överrar —
förhållandeDetta det svårt diskutera och alternativator. gör vägaatt

servicenivåer varandra och olika produktionsteknikermot väga mot
varandra. grundläggandeDen tanken alla, det sigär röratt oavsett om

fysiska eller juridiska skall kunna skicka och be-ta emotom personer,
talningar och få tillgång till kontanter. Servicen skall således tillhanda-
hållas alla har sin fasta bostad eller fasta driftställe.oavsett var man

tillgänglighetDenna består flera olika komponenter, bl.a. geografiskav
täckning, tillgänglighet i tiden och servicens utformning.

ställer förStaten närvarande inga krav i postlagen eller i avtalet med
Posten det gällerAB avstånd mellan hushållen eller driftställenanär
och serviceställe. det gäller tillgänglighetNär i tiden harnärmaste sta-

krav skrivits i avtalet med KassaservicePosten AB. skall itens nor-
malfallet tillhandahållas fem dagar i veckan, helgfri måndag till fredag.

emellertid ingetDet dagenpå eller under hur lång tidsägs närom ser-
vicen skall erbjudas. kan vidare konstaterasDet det under åratt senare
skett förändringar vad beträffar tillgången till betalningsmedel. Istora
dag finns mängd olika kort, kontantkort, betalkort och medetc.en
dessa följerkort olika möjligheter kontanter i affärer, via bank-att ta ut

och på andra ställen. Detta privata utbud betaltjänster liksomomater av
den tekniken förhållanden bör kunna påverka fråganärnya som om

fortsatta för grundläggande betaltjänst och kontant-statens ansvar en
försörjning liksom frågan vilketpå skall tillsätt staten attom se ansva-

för dessa funktioner uppfylls.ret
Staten ställer inte heller några krav det gäller frågan inom vilkennär

tid betalningsuppdrag skall utfört. det nuvarandeIett systemetvara
finns väsentliga skillnader beroende på i landet betalningsuppdragetvar
tas emot.
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1997/98:127propositionen på postområdet prop.I Statens ansvar
konstateras avvaktan inte finns anledningdet i på frågan utredsatt att

ändra dagens definition begreppet kassaservice på sätt änatt annatav
vad nödvändigt för tydligare skilja kassatjänsten frånär attsom
posttjänsten.

Behovet utredningav

transaktioner postkontorenSedan mitten 1980-talet har antalet påav
minskat med fortsätter minska med50 och 5 7att procentprocentca -

Ävenår. trend inte unik för många bankerDenna Posten AB.ärper
försökerkänner minskande antal kundbesök och transaktioner. Deav

förutsätt-därför sina kontorsnät efter marknadens ändradeanpassa
uttalade bankerningar. banklagstiftningen finns inga krav på ellerI

kravnågon erbjuda rikstäckande kassaservice. Postlagensattannan en
till endast möjlighet säkerställa kassaservi-riktar sig och attstaten ger

nämligen Posten AB.operatör,cen genom en
tillsammansUnder våren har Kommunikationsdepartementet1997

Öhrling Lybrand,med och konsult, CoopersPosten AB externen
rimligheten i dels de särskilda åtagandena, dels de ekonomiskautrett

Analysen eko-krav ställer på Posten AB:sPosten AB.staten avsom
i förhål-utveckling visar kontorsnät dyrtnomiska Posten AB:s äratt

budgeten för harlande till dess förmåga intäkter. 1997Iatt engenerera
för Försäljning- detförlust miljarder kronor beräknats1,2 Postenom

för rikstäck-affärsområde inom Posten AB:sPosten AB ansvararsom
finansiella tjänster.ande kassaservicenät och inkluderar Progno-som

inga föränd-och visar fortsatta förluster,för 1998 1999 omserna
visarringar sker i dagens kontorsnät och dess organisation. Därutöver

iverksamheter inom fort-analysen förmågan hos övriga Posten attatt
Öhrling Lybrandfinansieringsättningen bidra med Coopersavtar.

tillhandahålla rikstäck-har bedömt krav på Posten AB attatt statens en
merkostnadkassaservice avtal innebär påande enligt års1997 en

i dag får årligknappt miljoner kronor400 år, Posten ABvarav enper
frånersättning miljoner kronor200 staten.

de ekonomiska konsekven-Utgångspunkten för bedömningen av
kassaservicekrav postlagens bestämmelsehar varitstatensav omserna

åtaganden. Nå-och avtalet mellan och särskildaPosten ABstaten om
varitfaktiska merkostnaderna har emellertid inteberäkning degon av

möjlig göra.att
grundläggandefastställa framtida förFör kunnaatt statens ansvar en

och kontantförsörjning landet krävs det precis-betaltjänst i närmareatt
funktioner de skall fi-vilka krav bör ställas dessa och hurpåsomeras

faktiskanansieras. Sambanden kundernasmellan statens ut-ansvar,
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nyttjande betaltjänsten och kontantförsörjningen och den teknik-av nya
på området i dag inte heltär tydliga. I propositionenen Statens ansvar

på postområdet prop. 1997/98:l27 redovisas därför dessa frågoratt
skall utredas närmare.

En utgångspunkt för sådan utredning bör inte skallatten statenvara
på sig och därmedta bidraett med skattemedel till verksamhetansvar

där behovet tjänster kan tillgodoses andra aktörer, inteav sär-av om
skilda förhållanden föranleder detta. Därutöver bör kravet på service-
nivå, i dag den kostnadskrävandeär delen kassaservicen,som defi-av
nieras utifrån dels kundernas behov, dels den kostnad krävs för attsom
uppnå denna nivå. Kraven på service bör sålunda till den fak-anpassas
tiska efterfrågan tjänster i olika delar landet och kost-vägasav motav
naden för tillfredsställa dennaatt efterfrågan.

Uppdraget

Staten har tagit sigpå tillhandahålla rikstäckandeatt kassaservice. Ien
samband med Postverkets bolagisering ansåg regeringen prop.
1993/94:38 Postlagen och förändrad verksamhetsfonn för Postverk-en

m.m. målen för denet rikstäckandeatt distributionsservicen brev,av
paket och betalningar skulle hållas Kassaservicen ansågs hasamman.

naturligt sambandett med övrig postdistribution för den skullutan att
postverksamhet.utgöra

Regeringen det finns anledning tillsättaatt särskildattanser utre-en
dare med uppgift olika alternativövervägaatt till hur grundläggandeen
betaltjänst och kontantförsörjning kan tillhandahållas och finansieras i
framtiden.

Ansvaret för grundläggande betaltjänst och kontantförsörjning ien
landet

Utredaren skall beskriva nuvarande förstatens tillhandahållaattansvar
och finansiera rikstäckande betaltjänst och kontantförsörjningen samt
kostnaden för detta åtagande.

Utredaren skall överväga fortsatta förstatens tillhanda-attansvar
hålla och finansiera grundläggande betaltjänst och kontantförsörj-en
ning. För få bredare underlagatt för förslagenett skall utredaren under-
söka hur behovet grundläggande betaltjänst och kontantförsörj-av en
ning säkerställs och finansieras i de nordiska länderna och några jäm-
förbara EU-länder.

I sin analys skall utredaren klargöra hur för grundläg-ansvaret en
gande betaltj och kontantförsörjningänst förhåller sig till statens ansvar
enligt lagen 1988:1385 Sveriges riksbank för främja säkertattom ett
och effektivt betalningsväsende och för landets försörjning sedlarav

6 18-6256SOU1998:159
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strävandenbeaktar Riksbankensviktigt utredarenoch Det är attmynt.
avseendede uppdragmellantydlig distinktiongöraatt en

och deoch tillsynskaraktärmyndighets-betalningsväsendet ärsom av
börbetalningsmedelsförsörjningen. Utredningen ävendirekt berörsom

beredskapsaspekten.beakta
och kontant-betaltjänstupphandlingeventuella behovetDet avav

fråganberoendeaspektförsörjning statensärär ansvarav omsomen
hadärför,skallUtredarenfunktioner. ettför dessa statens ansesom

och kontant-betaltjänstupphandlingbehovetanalysera avavansvar,
upphandling bör läg-sådanriktlinjer föroch föreslå hurförsörjning en

betaltjänstområdetpåtillsynsfunktionemaochMyndighets-fast.gas
och analyseras.klargörasbör också

regelverkgällandeändringar iskall utreda behovetUtredaren av
därvid skeSamråd börfinansiella företagen.för depostområdet och

1995:86.dir.Banklagskommittén Fi 1995:09,med
de be-börställningstagandenutredarensutgångspunkt förEn vara

ekonomiskaanalysen Posten AB:sgjorts vid ut-dömningar avsom
därefter.utvecklingenföranledsjusteringarmed deveckling avsom

de kravanalysförskall utredaren inomVidare somavenramen
kontantförsörjning iochbetaltjänstgrundläggandepåskall ställas en

tillhanda-börfunktionerdessaservicenivåvilkenbedöma pålandet,
skall iUtredarenolika alternativ.förkostnadernatillhållas med hänsyn

grundläggande betal-till huralternativdetta föreslåanslutning till en
tillhandahållas ochlångsiktigt kani landetkontantförsörjningochtjänst

dessaefterfrågankundernasimed förändringari takt avanpassas
utredarenbörsammanhangdettaområdet.teknik på Ifunktioner och ny

skillnaderdeminskadet finnsmöjlighetervilkaundersöka att som nu
dennabetalningsuppdrag. Iutförandettiden förfinns i fråga ettavom

elektroniskaUtredningenmedsamrådautredarenfråga bör pengarom
dir. 1997:1.Fi 1997:01,

Utredningsarbetet

Finansinspektionen,riksbank,Sverigessamråda medUtredaren skall
Konsu-Konkurrensverket,Glesbygdsverket,Telestyrelsen,ochPost-

den Integra-upphandlingoffentligNämnden förmentverket, samt
utredarenVidare skalljuli 1998.bildas den 1tionsmyndighet sam-som

elektroniskaUtredningenochBanklagskommitténråda med om
pengar.

generellaregeringensgälleröverväganden utredarenVid de görsom
direktivenutredare ochsärskildakommittéer ochdirektiv till om

offentliga1992:50,dir.regionalpolitiska konsekvenser prövaattom
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åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaattom
konsekvenser dir. 1994: 124.
Utredarens arbete skall slutfört den 31 decembersenast 1998.vara
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Nuvarande avtal mellan och Postenstaten

AVTAL

Mellan Svenska nedan kallad Staten,staten, å den sidan, ochena
Posten AB publ., 556128-6559, nedan kallat Posten, å denorg.nr
andra sidan, har denna dag träffat följande avtal särskilda åtagan-om
den.

Bakgrund

Postlagen 1993:1684 trädde i kraft den 1 1994. Samtidigtmars om-
bildades Postverket till Posten AB. postlagenI fastställdes det statliga

för den grundläggandeansvaret och kassaservicen. I sambandpost-
med införandet lagen ingick avtal särskilda åtagandenstaten ettav om
med Posten enligt vilket bolaget skulle upprätthålla grundläggandeen

och kassaservice. Avtaletpost- gällde den december31 1996.t.o.m. Ett
avtal tecknades för årnytt 1997 och det avtalet har förlängts dent.o.m.

30 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut prop 1997/98: 127, bet 1997/98:TUl3, rskr.

1997/98:304 sker antal förändringar i postlagenett påverkar for-som
för på postområdet. Tillståndstatens för bedrivamen ansvar att post-

verksamhet får Post- och telestyrelsen förenas med tidsbegränsadeav
villkor, bl.a. skyldighet tillhandahålla samhällsomfattandeattom en
posttjänst. Postens tillstånd kommer förenas med sådana villkor.att
Vidare innebär ändringarna regeringen bemyndigas föreskrivaatt att att
priser för tjänster ingår i postverksarnhet inte får överstiga vissasom
nivåer. De särskilda krav i dag ställs på Posten i avtal kommersom
därmed till viss del framgå författningar och tillståndsvillkor.att av

Syftet med detta avtal säkerställa preciseradeär servicemål föratt
den samhällsomfattande posttjänsten och de i postlagen fastställda kra-

på grundläggande kassaservice.ven

2. Inledande bestämmelse

2.1 I detta avtal använda begrepp skall ha innebörd i post-samma som
lagen.
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posttjänstSamhällsomfattande3.

utformningsamhällsomfattande posttjänstensFörändringar den3.1 av
posttjänst börsaknar daglighushållAntalet fastabör ske varsamt. som

sistaavseendeVäsentliga förändringaravtalsperioden.underinte öka
fårarbetsdagpåföljandeutdeladeför få brevinlämningstid senastatt

har hörts.och telestyrelsendel landet, Post-ske i någoninte utan attav

Kassaservice

grundläggande kassaserviceochTillhandahållandet dagligenav

grundläggandedaglig ochtillhandahållasigförbinder4.1 Posten att en
nedan.tillkassaservice enligt 4.3 4.5

alternativ sak-delkassaservice till dentillhandahållande4.2 För av
verksamhetenbedrivakommersiellt motiveratdet inteoch attärnas

samband medfastställs iErsättningentill attersättning Posten.utgår
budgetperioden.förstatsbudgetbeslutarriksdagen om

kunderalla iskall tillkassaservicegrundläggandegod4.3 En ges
servicensförstyrandebörefterfråganKundernas ut-hela landet. vara

glesbygd bör skeiutformningservicensFörändringarformning. av
varsamt.

tillhandahållas tillskallkassaservicerikstäckandeDaglig och4.4
kassaservicetillha tillgångskall allanormalfalletpriser.enhetliga I

veckan.fem dagar i
inte ökakassaservice bördaglighushåll saknarAntalet4.5 un-som

avtalsperioden.der

otalförsvarskravT

planläggaanvisningartelestyrelsensochskall enligt Post-4.6 Posten
övrigthöjd beredskap. Ividkassaservice ärbehovtotalförsvaretsför av

behovtotalförsvaretsförplanläggningmedverkan i postser-Postens av
tillståndsvillkor.reglerad ihöjd beredskap Postensvidvice

beredskaps-ersättning utförakostnadsbaseradskall4.7 Posten mot
totalförsvaret.åtgärder för

iändringarsamråda informeraochSkyldighet5. att om
postnummersystemet

såvälolika intressenter,medsamrådaskall före beslut stat-5.1 Posten
iförändringarväsentligaoch privata, post-kommunalaliga närsom
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planeras och i god tid förenummersystemet genomförandet informera
dessa.om

5.2 Posten förbinder sig vid ändringaratt postnummersystemetav
främja god ortnamnssed.

Kontroll avtalets uppfyllelseav

6.1 Posten skall på begäran lämna regeringen eller annan som rege-
ringen bestämmer de upplysningar och handlingar behövs forsom
kontroll detta avtal följs. Avseende tillhandahållandetatt grund-av av
läggande kassaservice skall Posten medge erforderlig insyn i bolagets
ekonomiska redovisning, d.v.s. redovisa kostnader och intäkter för den
verksamhet där Posten erhåller ersättning från staten.

6.2 Posten förbinder sig till vad i punktatt till-6.1attse som anges
lämpas alla bolag i vilka Posten har bestämmande inflytande.ettav

Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall for bindandeav att vara vara
skriftligt avfattade och undertecknade parterna.av

Avtalets giltighetstid m.m.

8.1 Detta avtal träder i kraft den juli1 1998 och gäller den 31t.o.m.
december 1999.

8.2 Avtalet skall offentligt.vara

Detta avtal har i två exemplar,upprättats avtalspartema tagitvarav var
sitt.

Stockholm den

SVENSKA STATEN POSTEN AB
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Kostnaderna for åtagandestatens

Allmänt

Utredningen skall enligt sina direktiv beskriva kostnaderna för statens
åtagande det skall finnas rikstäckande kassaservice. Uppdragetatt en
innebär utredningen skall beräkna de statsfinansiella kostnaderna föratt

tillhandahålla rikstäckande kassaservice. böratt Det betonas att sta-en
kostnader för åtagandet inte nödvändigtvis sammanfallertens med

kostnaderPostens för tillhandahålla servicen. sådanEnatt överens-
stämmelse uppnås endast ersättning till exaktPostenstatensom svarar

Postens kostnader för tillhandahålla rikstäckandeemot kassaser-att en
vice.

Om kostnaderPostens överstiger ersättningstatens utgörs statens
kostnader den utbetalade ersättningen och den minskadeav summan av
utdelning från bolaget teoretiskt blir följden Posten måsteattsom av
finansiera underskott i kassaservicen med bidrag från andra delar av
koncernen. För närvarande Posten befriad från skyldighetär att ut-ge
delning på aktier.statens

Om kostnaderPostens däremot understiger den statliga ersättningen
blir kostnader lika med den utbetalade ersättningen minskadstatens
med den förbättrade utdelning från Posten teoretiskt blir följdensom av
det överskott uppstår i kassaservicen.som

kostnaderPostens för rikstäckande kassaservice har nyligen be-en
Öhrling,lysts i utredning gjorts revisionsföretaget Coopersen som av

och Lybrand. Detta skedde våren på1997 uppdrag Kommunika-av
tionsdepartementet. Resultatet analysen Posten harattav var en mer-
kostnad för den kassaservice erbjuds enligt avtal1997 års medsom

på ungefär mkr400 år. åtagandetFör erhåller förstaten Posten när-per
varande årlig ersättning från på 200 mkr. Analysen visarstatenen
också förmågan hos övriga verksamheter inomatt i framti-Posten att
den bidra med finansiering underskottet i kassaservicen kommeren av

minska. Detta sammanhänger i sin medatt överskotten i dessatur att
verksamheter bedöms komma minska. Revisionsföretagets analysatt
visar också förlusterna i Postens kontorsnät betydande och kom-att är

det i fortsättningen också inga förändringaratt sker dessmer vara om
organisation.



Bilaga124 3 SOU 1998:159

kostnader tillhandahålla rikstäckandePostens för kassaserviceatt en

framgått det inte utredningens uppgift beräknaSom Postensär attovan
kostnader för tillhandahålla rikstäckande kassaservice. harDettaatt en

revisionsföretagetredan gjorts i den utredning har genomfört. Ut-som
redningen har inte heller underlag för kalkyl vadgöraatt en noggrann
gäller dessa kostnader. kan det finnas anledning någotDäremot att

vidkommentera den kalkylmetod används beräkningen Postenssom av
kostnader för rikstäckande kassaservice.en

haKalkylmetoden bygger skall ersättning för tjänstenpå Postenatt
aktuella det inte kommer-alternativ saknas på den och ärorten omom

siellt motiverat tillhandahålla kassaservicen. Beräkningarna inne-att
håller följande komponenter.

för postkontor i filial-Merkostnader kassaproduktion vid glesbygd,-
i butikkontor i områden bank vid entreprenadkontor postutan samt

eller motsvarande.
Merkostnader för kassaproduktrion i lantbrevbäringen.-

avgiftsintäkter skulle ha förlorats kassaproduk-Avdrag för som om-
genomförts.tion enligt båda punkterna inte skulle hade ovan

motsvarande kassaproduk-Avdrag för merkostnaden för hanteraatt—
tion andra ställen inom postkoncemenpå

förmerkostnademakalkylmetod medför enligtDenna Posten att en
kanårs avtal medrikstäckande kassaservice enligt 1997 staten

1995/96 prisnivå. Beloppettill mkr i årsuppskattas 425 årper
tillhandahålla banktjänster enligtinkluderar kostnaderna för Postensatt

avtal med Nordbanken.
kriteriet i kalkylme-konstaterar det grundläggandeUtredningen att
Omständigheteninvändningsfritt.toden alternativ saknas inte är att- —

behöver inte medföra verksam-kassaservice på saknas attortenannan
rättvi-heller möjlighet påolönsarn. har knappastheten Posten ettär att

serviceställe.för varje enskiltberäkna det faktiska resultatetsande sätt
schablon-mindreslag bygger på ellerAlla beräkningar detta merav

för-kostnaderna i verksamhetenmässiga antaganden hur de fastaom
intemdebite-dessutom omfattandedelar sig. fall förekommerI Postens

svårig-koncernen. ökarmellan olika affärsområden inomringar Detta
rimligt resultat.heterna bedöma kalkylmetoden ettatt gerom

rikstäckandekostnader för tillhandahålla kassaserviceStatens att en

tillhan-förmerkostnaderberäkningar har gjorts PostensDe attsom av
kostnader förantyderdahâlla rikstäckande kassaservice bolagetsatten

tillbetalar Posten.denna tjänst överstiger den ersättning statensom
rikstäckandeför tillhandahållainnebär kostnaderDetta att statens att en
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kassaservice den ersättningutgörs betalas till Posten utökadav som
med den minskning utdelningen på aktier i Posten blirstatensav som
följden överskott i verksamhet inomatt koncernen bekostarav annan
skillnaden mellan den utbetalade ersättningen och Postens faktiska
kostnader. Beroende på hur underskottet hanteras kan dessutom skat-
temässiga konsekvenser uppstå.

Statens ersättning till Posten uppgår till 200 mkrnämnts perår.som
Effekterna på Postens förmåga betala utdelning tillatt svårastaten är att
beräkna. Detta sammanhänger dels med kan ifrågasätta vilkaatt man
faktiska kostnader Posten har för tillhandahålla rikstäckandeattsom en
kassaservice, dels med det inte föreligger något entydigtatt samband
mellan Postens förmåga betala utdelning på aktieratt och detstatens
underskott Posten ådrar sig i kassaservicen till följd kravet påsom av
rikstäckning. Förmågan betala utdelning påverkasatt rad andraav en
faktorer underskottet i kassaservicen,än Postens utdelnings- ocht.ex.
konsolideringspolicy och olika transaktioner inom postkoncemen. De

kan få skattemässiga konsekvenser.ävensenare

Sammanfattande bedömning

Statens kostnader för tillhandahålla rikstäckandeatt kassaserviceen
den utbetaladeutgörs ersättningen 200 mkr perår och beloppav ettom

minskad förmåga hos Posten betalamot utdelning påsom svarar atten
aktier. sistnämndaDet beloppetstatens påverkas rad omständig-av en

heter och svårt beräkna.är att





SOU 1998:159 Bilaga 1274

Beskrivning förordningen 1994:577av om

landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service

Nuvarande reglering förordningen landsbygdsstödi och stöd tillom
kommersiell service

Förordningen syftar till främja investeringar och service ökaatt samt
sysselsättning och tillväxt i landsbygd och glesbygd. Stöd kan lämnas

länsstyrelsen landsbygdsstöd eller stöd till kommersiell service.av som
det följandel redogörs för reglerna stöd till kommersiell serviceom

eftersom det i det regelverket kassaservice lämpligen bör inord-är som
nas.

Stöd till kommersiell service får lämnas hemsändningsbidrag,som
investeringsbidrag, landsbygdslån och servicebidrag till kommuner el-
ler näringsidkare för dessa skall upprätthålla service med dagligva-att

och drivmedel. För stöd till kommersiell service skall krävsattror ges
kommunen har planerat behovet service och stödet otill-inteatt attav

börligt viss näringsidkare. Hemsändningsbidrag får till-gynnar en per
fälle med 45 kr och hushåll för distribution dagligvaror. Detges av
finns möjlighet ordna särskilda inköpsturer med hjälp hem-även att av
sändningsbidraget. Investeringsbidrag och landsbygdslån får förges
olika slags investeringar, utbildning och kostnader för åtgärdsprogram.
Investeringsbidrag får beroende på omständigheterna med mellanges

och50 85 den totala godkända utgiften för investeringen.procent av
Landsbygdslån får för ändamål investeringsbidrag närges samma som
upplåning inte bedöms kunna ske kreditmarknaden.på Lånet skall åter-
betalas med Servicebidrag, vilket driftsbidrag,slags fårränta. är ett
lämnas det finns särskilda skäl. Servicebidraget får högstuppgå tillom
200 kr000 år till mottagare.per samma

Medel betalas enligt förordningen kan krävas åter bl.a. ut-som om
betalningen har skett med stöd felaktiga uppgifter mottagarenav som
har lämnat.

Tillämpningsföreskrifter får meddelas GlesbygdsverketNUTEK,av
och Konsumentverket.
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Jämtlands län exempelbraett-

bildaFör sig uppfattning hur förordningen landsbygds-att en om om
stöd och stöd till kommersiell service fungerar i praktiken har utred-
ningen besökt Länsstyrelsen i Jämtlands län.

har i JämtlandMan koncentrerat sig depå olika stödforrnemaatt
skall riktas till samordnade servicelösningar där den befolk-lokala
ningen Med stöd denna policy har ned-läggningartar ett stort ansvar. av

Årfasta serviceställen i Jämtland hög kunnati grad undvikas. 1990av
fick livsmedelsbutiker90 och bensinstationer stöd länsstyrelsen.av
Antalet butiker får stöd 1998 uppgår till 83.som

serviceDen varierar.samordnas det kan typisktMen settsom
handla livsmedels- och drivmedelsförsäljning, i butik, turistin-postom
formation, godstrafik, spel- och apoteksombud och så kallade bykontor,
vilket enklare form medborgarkontor.är en av

få lokalbefolkningenFör för servicen upprätthållsatt att ta attansvar
drivs serviceställen30 ekonomiska föreningar ortsbefolk-därca av
ningen medlemmar. Ytterligare serviceställen drivs med hjälp20är ca

omfattande stödåtgärder från Vid bildandetortsboma. ekono-av av en
misk förening kan länsstyrelsen skjuta till nödvändigt50 procent av
kapital medan kommunen och ortsboma står för vardera.25 procent
Därefter drivs servicestället i praktiken ortsbefolkningen denav genom
ekonomiska föreningen.

Enligt länsstyrelsens förord-bedömning fungerar den nuvarande
ningen landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service väl. Denom

möjlighet till flexibla lösningar till omständigheternager anpassassom
i det enskilda fallet och till samordning service.av

Följande tabell visar vilka belopp har utbetalats i stöd undersom
1990-talet.

Omfattningen stöd förordningenenligt landsbygdsstöd ochav om
servicestöd till kommersiell

Jämtlands län i landetTotalt
1990/91 2 517 38 904
1991/92 9681 38 065
1992/93 3 147 34 236
1993/94 3 737 40 339
1994/95 13 335 26075
1995/96 2015 64 361

6° Stödet i antal kronor. Uppgifterna grundar sig på statistik hartusenanges som
lämnats länsstyrelsen i Jämtlands län.av
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förklaringEn till det utbetalade stödet kan fluktuera kraftigt,att ex-
empelvis 1994/95, handeln har genomfört åtgärder till följdär att av
lagstiftning för skydda miljön. harDetta medfört särskilt höga in-att
vesteringar vissa år.

Tabellen visar både investeringsstöd och driftbidrag. Under deovan
tio haråren 80 stödet utgjort investeringsstöd ochsenast procentca av

20 driftbidrag.procent
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utomlandsKassaservice

rikstäckande kassa-haft i jämföra hurUtredningen har uppdrag att en
bilda sigtillhandahålls i andra jämförbara länder. Förservice några att
hjälphar utredningen medutländska förhållandenuppfattning avomen

centralbankerantal olika ländersoch tillfrågatRiksbanken Posten ett
finns problemhar uppfattat detoch bl.a. dessapostoperatörer attom

och dettillhandahållandet rikstäckande kassaservicemed omav en
detta område, exempelvisfinns statligt åtagande pånågot attgenom

tillhandahålls. Föl-miniminivå tjänsternaför hurstaten garanterar en
stéilldes.jande frågor

providingattachedconsidered be problemsWhere there toto a
whichand cash supplynationwide service systempayment was

iIf what where theyavailable encounterto spe-youso,
withconcerning geographical distance,cific problems groups ofsuch physical handicapsparticular difficulties meansor eas

the functionsplroviding specific commitmentsmadeGovernment set uporyour anyas
these functionsgoals publiccertain to guarantee toaccess

theand financeIf what taken to na-measures secureso, were
Whatsupply systemservice and cashtionwide payment was

it Go-the commitment and finance Doesdone meetto your
thisfor these functions Inhave responsibility context,vernment

ofused principally in theof servicethe concept payment sense
oss1b1lity makecreating ayments.toa

servicesecuringrelevant legal forWhat paymentt aare e ru es
suchother regulations,supply thereand cash system Are asany

form agreementsome 0
regardedpoint of view, whatGovemmentsFrom aswasyour

provi-thelevel whenthe acceptable minimumthe concernsas
beof servicefunctions The levelof the mentionedding may a

time-geographical distance,reasonableof ofmatter assessment
servi-which thethe byboth in days and hours andlimits means

provided.ces are
making adjustmentsreached regardingconclusionsWhat towere

ofinsupplyservice and cashthe ectsystempayment res
andfor the nctionsin demandchanges ttocustomer e new
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67 hadefrågor Riksbanken ställdefrågor ställdes Posten. DeDessa sammaav
formulerade.sakliga innehåll något annorlundamen var
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För ställa fördjupande och kompletterande frågor har utredning-att
besökt Finland, Norge och England och där sammanträffat med be-en

rörda myndigheter och aktörer.
I det följande sammanfattning inteOm annatges en av svaren.

har enkäten besvarats både respektive lands centralbank ochanges av
postoperatör.

Danmark

danskaDen Nationalbanken för medborgarnas allmänna till-attsvarar
gång till kontanter bankforbindelser säkras. Betalningsförrned-genom
ling tillhandahålls däremot kommersiellade bankerna och derasav

och finansiellaDen sektorn har självstän-system.egna gemensamma
digt byggt fungerandeväl infrastruktur och myndigheternas rollupp en
i denna utveckling har varit begränsad. danskaDen regeringen har inte
gjort särskildanågra åtaganden eller särskilda mål för säkrasatt attupp
den allmänna tillgången till betaltjänster och kontanter.

Betalningsförrnedlingen fungerar tillfredsställande i hela Danmark.
Bankernas kontorsnät fortfarande ganska nedskärningarär tätt även om
har gjorts under de tio åren. flesta medborgareDe kan enkeltsenaste

lönekonto och få tillgång till det det så kallade Dankortetöppna genom
eller på Allmänhetens behov besöka bankkontor harsätt.annat attav

denna bakgrund stadigt minskat under år. Denna tendensmot senare
förstärks användningen Intemetbanker.av av

finnsDet medborgare inte har tillgång till de nämndaen grupp som
banktjänstema, främst beroende på de tidigare misskötselatt genom
diskvalificerat sig från kontoinnehav. danska Finansrådet har där-Det
för framfört krav på ingen skall nekas tillgång till vanligt löne-att ett
konto kredit.utan

speciellaFör äldre och rörelsehindrade detkan finnasgrupper som
skäl särskilda hänsyn. iDetta utsträckning deatt ta görs stor attgenom
kommersiella bankerna hembesök på exempelvis vårdhem. Detgör
finns däremot inte några regler tvingar bankerna utbjuda sinaattsom
produkter generellt.

danska postgirot,Det nuvarande Girobanken, hade bolagi-innan det
serades skyldighet ha rikstäckande för ochin- utbetal-att ett systemen
ningar via postkontoren och lantbrevbärama. Skyldigheten allmäntvar
hållen och inte preciserad specifika krav på kvalitet, snabbhetgenom

I samband med bolagiseringen levde denna skyldighetpostenm.m. av
kvar. såldeDå huvuddelen sitt aktieinnehav i GiroBanken föllstaten av
skyldigheten bort. tillhandahållerNumera Danmarks lantbrevbärare och
1 250 postkontor kassaservice enligt avtal ingått medett postensom
BG Bank. Nätet kassaservice finansieras den danska posten utanav av
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frånstöd Antalet kassatransaktioner sjunker med 10staten. procentca
årligen det finns för närvarande inte några planer upphörapå attmen
med servicen.

Finland

Finland har tillhandahållandet rikstäckande kassaservice inteI av en
upplevts problem. finska regeringen har, mednågot Denstörresom
undantag för kristider, inte särskilda mål eller gjort särskildasatt upp
åtagande för säkra allmänhetens tillgång till kassaservice. finnsDetatt
följaktligen inte heller regler säkerställandet eller bedömningar närom
det gäller lägsta acceptabla servicenivå för finskakassaservice. Den
motsvarigheten till Konsumentverket dock gjort väckahar attansatser
debatt hur grundläggande betaltjänst bör säkerställas till allaom en
medborgare oberoende geografiska och egentligenavstånd vadav som
skall ingå i sådan tjänst.en

Finland har det nätverket betalnings-ochstörsta uttagsautomaterav
terminaler i i också och tele-Europa. Bankerna Finland har Internet-

finskafonbankstjänster det möjligt betala räkningar. Dengör attsom
modernaregeringen har bedömt betalningar kan skötas med dessaatt

alternativ buds kommersiella bankerna.står till de Dess-som genom
har användningen kontanter fortsatt minska. kan ocksåDetutom attav

det pågår försöksverksamhet landsbygden där Inter-nämnas att
erbjuds varitnettjänster hos lokala livsmedelshandlare. Resultaten har

positiva användningen varit omfattande.inte haräven om
Leonia Bank, före driver finska postgirot.detta Postbanken, det

tillhanda-och Leonia Bank har samarbete varigenomPosten ett posten
Övrigahåller postkontorLeonia Banks tjänster i vissa postkontor. er-

bjuder i princip inte kassaservice. finska har åtagit sig haDen attposten
inte finns lagstadgadpostkontor i varje kommun det någontrots att

skyldighet detta ha kassaservice.behöver inteKontorenom
struk-finska kassaservice har genomgått mycketDen postens stora

turförändringar under Vid början 1990-talet fanns det1990-talet. caav
hade3 000 postkontor samtliga erbjöd kassaservice. Dessutomsom

lantbrevbärama viss kom och Leonia Bankkassaservice. 1996 posten
till slutet begränsa antalet postkontor1998överens attom som er-av

bjuder kassaservice från till kontor. sambanddåvarande 1 000 477 Ica
med drivsdetta har genomförts har antal postkontor öppnatsatt ett som

privata och inte erbjuder kassaservice. Förentreprenörer närva-av som
rande finns det kommuner i Finland där drivs uteslutande92 posten av
privata erbjuderoch där följaktligen intepostentreprenörer posten
kassaservice. Enligtkommuner har dock bankkontor iDessa tätortema.
vad utredningen studiebesök Finland har dennahar erfarit vid i
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strukturförändring finskaden kassaservice genomförtspostens utanav
friktion.större

Norge

Tillgängligheten till rikstäckande kassaservice har i inteNorgeen upp-
levts något problem. Bank förserNorges marknaden med kontan-som

i den utsträckning det finns behov detta. Genom 14 utläm-ter som av
ningsställen tillhandahålls kontantema till och bankernaposten som
distribuerar dem vidare till kunderna sina kontorsnät, betal-genom
ningstenninaler och uttagsautomater.

regeringNorges har inte särskilda mål för all-satt att garanteraupp
mänhetens tillgång till kassaservice och inte heller ställt någon mi-upp
niminivå för denna service. Emellertid har den norska ändaposten se-
dan l950-talet sitt rikstäckande servicenät, vilket innefattar bådegenom
postkontor och lantbrevbärare, erbjudit kassaservice med Norges Post-
sparebank och Postgirot, Postbanken, huvudmän.numera som

Postbanken har skyldighet och erbjuda sina grund-ensamrätt atten
tjänster insättningar, och öppnande konto helauttag post-av genom- -

har i sina koncessionsvillkorPosten ålagts distribueranätet. att post-
bankens tjänster hela servicenätet. tjänsterStaten upphandlargenom av

i den utsträckning verksamheten inte företagsekonomisktposten ärsom
Årmotiverad. kommer1998 upphandlingen till miljoneruppgå 580att

nkr. därvid ingenDet skillnad på postala tjänster och kassaservice.görs
norskaDen har under 1990-talet genomfört betydandeposten

Årstrukturförändringar servicenätet. hade1990 5362postenav egna
postkontor. Vid utgången den1998 kommer ha kvar 900attav ca egna
kontor vilka kompletteras med 450 filialer. Filialerna fungerar ungefär

svensk i butik, vilket bl.a. innebär de erbjuder kassaser-post attsom
vice. skillnad jämförtEn med Sverige det i tillåtetNorge medär att är
integrerad kassaservice. norska bedömer transaktionerDen posten att
med integrerad kassaservice mycket billigare transaktio-är avsevärt än

i postkontor. Ca hushåll betjänas lantbrevbärare.500 000ner egna av
Alla hushåll ligger längre från postkontor harl 000än meter ettsom

till lantbrevbärare med kassaservice. Transaktionsvolymemarätt över
disk i postkontoren har de åren minskat med 15-20 år-senaste procent
ligen. Minskningen för lantbrevbäramas del har varit något mindre.

England

Att upprätthålla rikstäckande kassaservice har inte bedömts etten som
problem i Storbritannien. engelska regeringen gjortDen har inte några
särskilda åtaganden eller bestämda mål för säkra störstasatt attupp
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denna betalnings-möjliga till service. nuvarandeallmänna tillgång De
deför kontantförsörjningoch facilitetema har bekostatssystemen av

aktörerna statliga bidrag.kommersiella utan
of England har två kontor distribuerar kontanter.Bank Därut-som

nårfinns det kommersiella depåer för kontanthantering Kontanteröver
de kommersiella bankerna ochi huvudsakkonsumenterna post-genom

Storbritan-finns ökande antalkontoren. Det även uttagsautomater.ett
kommersiella aktörer. Vissadrivs i huvudsakniens betalningssystem av

omfattningen denbetaltjänster sköts dock postkontoren avmenav
till-ringa. övrigt tillhandahålla marknadenverksamheten Iär ett

finns inte någrafredsställande utbud betal- och kontanttjänster. Detav
bl.a. med hänsyn till det finns 23problem på detta område, 000attstora

landet. dock förekommit del kritiki harDet attmotuttagsautomater en
lågavlönade harlagts ned i isolerade områden ochbankkontor har att

Regeringen har emellertidförvägrats bankkonto.öppnarätten att ett
överlämnad tillfrågor saken fortfarandeinte ingripit i dessa ärutan

marknaden.
så kal-engelska marknaden för kassaservice detnyhet på denEn är

under detlade vilket har introducerats i skalaPoint PP,Pay större
vilket kunder kan betalabetalningssystemåret. PP ärsenaste ett genom

företag. sluter avtal med butiks-sina räkningar till vissa PPstora en
i buti-liknande betalningsterminal skall installerasellerägare attom en

ordinarie butik-placeras antingen tillsammans med denken. Denna kan
kan kundeneller vid disk. Med hjälp terminalenskassan separat aven

förva-till butikenenkelt betala sina räkningar och lämna sompengarna
transaktion.dem i särskild butiken Bu-värdebox. PP ersätter perrar en

Kostnadenförsäkringsbelopp.tiken har endast kostnader för förhöjda
transak-lägre motsvarandetransaktion väsentligt änper uppges vara

disk eller postkontor.tionskostnad i bank-över ett

Schweiz

Schweizproblem iFrågor kassaservice har inte upplevts någotsomom
eftersom landet och har väl utbyggtbl.a. tätbefolkatär systemett av

statliga bedömningarhar inte gjorts någraDetuttagsautomater. om en
tillhandahåller kassaser-lägsta acceptabel servicenivå. Postkontoren

nödvändigt förvice. väl utbyggda postkontorsnätet harDet attansetts
landet.kunna upprätthålla brevdistributionen i hela

68 har inkommit frånSvar centralbanken.
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Tyskland

forAnsvaret tillhandahålla kassaservice till allmänhetenatt ligger på
bankerna och Bundesbank. finnsDet 66 441 bankkontor eller liknande
och 37 600 och följaktligen bedömeruttagsautomater i Tysklandman

det inte något problem tillhandahållaäratt rikstäckande kassa-att en
service. Marknaden konkurrensutsatt och utvecklingenär till-styrs av
gång och efterfrågan. finnsDet inga särskilda rättsregler till-rörsom
gången till kassaservice och den tyska regeringen har inte heller gjort
några särskilda åtaganden eller definierat särskilda förmål säkraatt
allmänhetens tillgång till kassaservice. Under fördes1995 det dock en
diskussion införa lag allaatt medborgaregaranterar rättenom en som

bankkonto. Regeringenöppna och bankernaatt enadesett emellertid
bankerna skulle sigpå dettaatt taom ansvar.

Den tyska och postbanken Posten harposten ägs 15000staten.av ca
kontor och 20 000 rörliga servicepunkter alla tillhandahållerca som
kassaservice. Kassaservicen tillhandahålls kommersiellpå grund och
regleras i avtal mellan den tyska och postbanken.ett finnsDetposten
däremot inte någon lagregel föreskriver kassaservicen måsteattsom
tillhandahållas posten.av

Frankrike

franskaDen finansierar inte någon kassaservice och harstaten inte
heller något direkt för den. Frågan tillhandahålla rik-attansvar om en
stäckande kassaservice har dock behandlats både bankerna ochav rege-
ringen. Bankerna har antagit interna regler i syfte samtligaatt garantera
medborgare tillgång till grundläggande banktjänster. Regeringen har
däremot inte definierat någon lägsta godtagbar servicenivå för kassa-
service. finnsDet emellertid lag ålägger de kommersiell bank-en som

i fallvissa låta enskild medborgare bankkonto.att Rege-öppnaerna en
ringen har dessutom målsättningen dels inom for regionalpoliti-ramen
ken alla medborgare skall ha tillgång tillatt servicenivå överalltsamma
i landet och dels inom för socialpolitiken möjliga delstörstaattramen

allmänheten skall ha tillgång till olika service, exempelvistyperav av
betaltjänster.

Den franska spelar sitt omfattande kontorsnätposten vä-genom en
sentlig roll det gäller tillhandahållanär rikstäckande kassaservice.att en
Posten således skyldig hållaär rikstäckande postkontor.att ett nät av
Postkontoren har sedan lång tid tillbaka erbjudit kassaservice. finnsDet
inte någon rättsregel tvingar ha kvar kassaservicen,posten attsom men

69Svar har inkommit från centralbanken och fmans- och industridepartementet.
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det bedöms i gångbart alternativ förFrankrike inte ett posten attvara
upphöra med denna. kassaservice finansieras inte allmännaPostens av
medel. for forMen kompensera skyldigheten hållapostenatt att ett
rikstäckande kontorsnät denhar särskild skattelättnad denatten genom
kommunala skatten reduceras med 85 procent.

Holland

holländskaDe postkontoren tillsammans postbanken och denägs av
holländska Postbanken privatägd, börsnoterad ochpostoperatören. är
drivs uteslutande kommersiellpå basis. denPostoperatören är även ett
aktiebolag. innehar minoritetsandel aktierna i postbolaget.Staten en av

Postkontoren erbjuder dels finansiella tjänster for postbankens räk-
ning, posttjänster fördels räkning. All denna verksam-postoperatörens
het bedrivs på uteslutande kommersiell integrund och betalarstaten
ersättning till någon aktör.

medpå postkontoren varierar. Ibland det kontorFormen är stora
postverksamhet. meduteslutande Ibland det små sametableringarär

kommersiell service. viktiga har i Holland bedömtsDet attannan vara
hitta effektiva och billiga lösningar. torde inte finnas restrik-Det några
tioner det gäller integrerad kassaservice i Holland.när

USA"

regeringen för säkraDen amerikanska har inte gjort några åtaganden att
allmänhetens tillgång till bankkonton och inte heller definierat några
minimiåtaganden for kassaservice. antagitEmellertid har sju delstater

till lågalagstiftning ålägger vissa erbjuda checkkontonbanker attsom
priser. verksamhet understöds inte finansiellt regeringen.Denna av

enskildaantal delstater har vidare börjat distribuera bidrag tillEtt
Benefits Transfer i stället förmedborgare så kallad Electronicgenom

ad-med check, vilket tidigare fallet. kommersiella aktörDen somvar
tillställs betal-ministrerar utfärdar magnetkortprogrammet ett som

ningsmottagaren. hjälp kan sedanMed kortet utmottagaren taav
från uttagsautomater.pengar

7° redovisadeHolland har inte besvarat frågeenkäten skriftligt. Det svaret
telefonintervju regeringstjänsteman.grundar sig på meden en

7‘ har inkommit från centralbanken.Svar
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Kanada

kanadensiskaDen regeringen har inte gjort några åtaganden eller satt
mål för säkra allmänhetens tillgång till kassaservice. finnsatt Detupp

inte heller någon lagstiftning direkt allmänhetens tillgång tillsom avser
sådan service.

Den kanadensiska tillhandahåller inte konton och i principposten
inte heller betaltjänster.

Emellertid har det i Kanada framförts klagomål från konsument-
organisationer vissa medborgare inte kan få tillgång till bank-attom
konton och bankkort olika slag, vilket försvårar for dem skötaattav
sina betalningar. Det finns ingen lagstiftning ålägger bankernasom en
kontraheringsplikt i detta avseende. dennaMot bakgrund tillsatte det
kanadensiska Finansdepartementet kommitté,1996 Payment Systemen
Advisory Committee, för rad olika frågeställningarövervägaatt rö-en
rande betalningsväsendet. deEn frågor kommittén har behand-av som
lat vissa tillgång till betaltjänster. Kommittén fick ivar gruppers upp-
drag bl.a. föreslå riktlinjer och målsättningar för betalningsväsendetatt
och ställa kriterier for tillgång till betalningssystemet för betal-att upp
ningsförmedlare villiga och har möjlighet tillhandahållaär be-attsom
taltjänster till allmänheten. Finansdepartementet, har fått delsom av
kommitténs överväganden, arbetar för närvarande frågorna.med

Japan

Tillhandahållandet rikstäckande kassaservice upplevs inte ettav en som
problem i Både bankernaJ och har rikstäckande kontorsnätpostenapan.

allmänhetens behov. finnsDet 24 000 postkontor ochmöter 47som
000 bankkontor. Kontorsnäten täcker hela landet.

Regeringen har inte gjort några särskilda åtaganden ställteller upp
särskilda mål på detta område. finns inteDet några särskilda rättsregler

säkrar allmänhetens tillgång till kassaservice. Postlagen innehållersom
dock bestämmelse postkontoren skall ha och rättvisatt öppenen om en
tillgång till kassaservice. kan enligt den japanskaDetta riksbanken
möjligen innebära har lagfäst skyldighet tillhandahållaatt posten atten
kassaservice till samtliga medborgare ioch glesbygd. Bankkontoren är
vidare skyldiga hålla kl. 9.00-15.00.att öppet

72Svar har inkommit från centralbanken.
73Svar har inkommit från centralbanken.
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Sammanfattande bedömning

tillhandahållandetförefaller knappast något land uppfattarDet attsom
samtligarikstäckande kassaservice problem. I settstortettav en som

konkurrensutsattländer hänvisar till tjänsterna tillhandahålls påatt en
vissa ländermarknad där utbud och efterfrågan utvecklingen. Istyr

situationenTyskland och Schweiz hänger den sam-gynnsammasom
utvecklademed länderna tätbefolkade och har väl nätäratt avman

bankkontor och uttagsautomater.
samtligai flera länderproblem dock har diskuteratsEtt är attsom

har dennabör ha tillgång till bankkonto. Tysklandmedborgare Iett
från bankerna ochsin lösning åtagandefråga fått ett gemensamtgenom

håller förFrankrike har lagstiftningsvägen tillgripits. Kanadai närva-
finnslagstiftning detta område. Sverigerande på på I närövervägaatt

bankrörelselagengäller denna fråga bestämmelsen i 2 kap. §det l som
inlåning från allmänheten.bank skyldigärsäger att att ta emoten

åtagandeninte finns några statligaflesta länder har detDe svarat att
bortsetttillhandahålla kassaservice till medborgarna,det gällernär att

ekonomiskaförse detfrån centralbankernas traditionella uppgift att
det i fleraframgårmed kontanter. samtidigtMen attsystemet av svaren

rikstäckandeexempelvis och finns krav påländer, Norge Japan, en
Flera länder verkar dessutom,kassaservice försorg.postensgenom
eller på hadet finns krav i lagstiftning sätt,annatoavsett samman-om

faktiskt erbjuderpostkontorenkopplat och kassaservice attpost- genom
framkommit lantbrevbäramafall detkassaservice. något harI även att

har kassaservice.
rikstäckande kassa-normalt inte förStatlig ersättning utgår sett en

ochersättning utbetalas tillservice. Undantaget därNorge postenär en
till-förersättningen skall användaspostbanken med direkt avsikt attatt

handahålla kassaservice.
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