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Återrapportering av PTS regeringsuppdrag 
inom Grundläggande betaltjänster 

Uppdraget för grundläggande betaltjänster  

Målet för politiken för de grundläggande betaltjänsterna är att alla i samhället 
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. I första hand är 
det marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Statens 
ansvar begränsas till att omfatta de orter och den landsbygd där behovet av 
grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden.  

Sedan 2013 har arbetet för att trygga allas tillgång till grundläggande 
betaltjänster bedrivits genom att länsstyrelserna med sin regionala kunskap 
genomför behovsbedömning och beslutar om regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser.  

PTS har sedan 2012 års regleringsbrev haft i uppdrag att i samverkan med 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) stödja 
länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de 
orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. 

PTS beslutade i mars 2014 om ett internt mål för myndighetens arbete med att 
genomföra uppdraget om grundläggande betaltjänster som myndigheten 
tilldelats i sitt regleringsbrev för år 2014. Det övergripande målet med arbetet är 
att: 

mailto:fredrika.hedrosen@pts.se
mailto:sten.selander@pts.se
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PTS ska bidra till att länsstyrelserna och övriga myndigheter från 2016 har goda 
förutsättningar att arbeta självständigt och långsiktigt med grundläggande 
betaltjänster. PTS ska se till att de behov som äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning har särskilt uppmärksammas. 

 

Grundläggande betaltjänster inom ramen för 
flernivåsamverkan 

En del av arbetet för att skapa goda förutsättningar handlar om hur arbetet med 
grundläggande betaltjänster kan bedrivas i ett större sammanhang.  

PTS och länsstyrelserna har bedömt att en viktig förutsättning för att det 
regionala arbetet med grundläggande betaltjänster ska kunna bedrivas 
framgångsrikt är att det integreras med övrigt regionalt servicearbete inom 
ramen för de regionala serviceprogrammen (RSP). Under 2014 har länen1 tagit 
fram nya serviceprogram för perioden 2014-2018. I dessa nya serviceprogram 
har området ”Betaltjänster” fått en mer framträdande roll i förhållande till 
föregående programperiod. I 16 av 21 regionala serviceprogram finns 
grundläggande betaltjänster med som antingen direkt eller indirekt prioriterat 
område.2  

Arbetet med grundläggande betaltjänster, liksom övrigt arbete inom ramen för 
de regionala serviceprogrammen, förutsätter att berörda aktörer på nationell, 
regional och kommunal nivå kan utveckla ett effektivt samarbete inom ramen 
för en så kallad flernivåsamverkan3. När det gäller grundläggande betaltjänster 
och andra servicefrågor är det dock inte enbart på dessa nivåer som samverkan 
behövs – insatserna för att lösa de akuta behov som medborgare, företag och 
föreningar har genomförs ofta på den lokala nivån och därför är det också 
viktigt att utveckla en effektiv samverkan med denna nivå. Förutsättningen för 
att samverkan med den lokala nivån ska fungera är att samverkan även finns 
genom alla bakomliggande led. 

Till följd av olika typer av samhällsförändringar4 under de senaste decennierna 
har det inom flera områden uppstått ett behov av styr- och samverkansformer 
som möjliggör att aktörer på olika institutionella nivåer kan samverka med såväl 
andra aktörer på samma nivå (horisontellt) som med aktörer på högre och lägre 
nivåer (vertikalt). Flernivåansatsen är kanske mest framträdande i den regionala 

                                                 

1 Det är berörda länsstyrelser samt berörda landsting, kommun och samverkansorgan som tagit fram RSP. 
2 Regionala serviceprogram 2014-2018, Tillväxtverket, 2014-04-30 , Tillväxtverket, 2014-04-30 
3 Se bland annat En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020, Regeringskansliet 
2014. 
4 Se avsnitt 2.1 i Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, PM 2014:09, Tillväxtanalys. 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.2fb8c83014597db7ce98e608/1399538523678/Sammanst%C3%A4llning+regionala+serviceprogram+2014-2018+140430.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/16/63/e0e1d3b3.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4de8fa031454b02a9c960a/1397651097676/pm_2014_09.pdf
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tillväxtpolitiken, där arbetet med regionala serviceprogram är en del, genom 
dess inriktning mot ett mer programbaserat arbetssätt. Liksom övriga delar av 
tillväxtpolitiken utgår servicearbetet från ett tydligt territoriellt perspektiv 
(arbete utifrån geografiska områden) vilket medför utmaningar då den möter 
den sektoriellt organiserade politiken (arbete utifrån sakområden)5. 

 

 

Bild 1: Olika institutionella nivåer som behöver samverka och exempel på styrdokument som 
arbetet med grundläggande betaltjänster kan behöva utgå från eller kopplas till. Genom kedjan 
finns ett behov av styrning och information symboliseras av pilarna. 
Källa: Bilden är en bearbetning av en principskiss av det vertikala samarbetet inom 
tillväxtpolitiken i Tillväxtanalys rapport Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, PM 2014:09. 

I de svenska modellerna för flernivåsamverkan är den regionala nivån särskilt 
viktig. På nationell nivå finns olika program, sektorer och stuprör för att uppnå 
de politiska ambitionerna. På kommunal nivå finns också politiska ambitioner, 
sektorer och stuprör. Dessutom finns det på lokal nivå olika behov som inte 
självklart formuleras utifrån vare sig nationella eller kommunala strukturer. På 
regional nivå ska olika nationella politiska ambitioner och program möta de 
utmaningar och problem som kommer från de kommunala och lokala 
verkligheterna. På regional nivå är det därför nödvändigt att formulera program 
och utveckla arbetssätt som kan samla och integrera frågorna i sammanhang 

                                                 

5 Se sid 22 samt avsnitt 2.1 och 2.2 i Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, PM 2014:09, 
Tillväxtanalys  
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http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4de8fa031454b02a9c960a/1397651097676/pm_2014_09.pdf
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som kan överbrygga de nationella och kommunala nivåernas sektorer och 
stuprör, vilket symboliseras i bilden ovan med figurens midja. 

Som så många andra frågor måste frågorna om grundläggande betaltjänster på 
regional nivå samordnas med övriga relevanta frågor, program och insatser så 
att man får ett hanterbart och strukturerat sätt att arbeta med frågor, inte bara 
separata stuprör. Det har därför varit av stor vikt att länens arbete med 
grundläggande betaltjänster i så hög grad har kunnat integreras i de regionala 
serviceprogrammen. 

Det har också varit betydelsefullt att länen gemensamt och med stöd av 
Tillväxtverket, Tillväxtanalys och PTS kunnat ta viktiga steg mot att utveckla 
arbetsformer som utgår från regionala strategier och program samt samverkan 
med offentliga, kommersiella och ideella aktörer. Detta har gjort det möjligt att 
utgå från behoven på lokal ortsnivå och finna former för samverkan med 
kommunerna. Det behövs dock fortsatt utveckling av samverkan mot dessa 
nivåer. Försvårande omständigheter är att på dessa nivåer finns ingen motpart 
med uttalat ansvar för grundläggande betaltjänster, frågans hemvist är spridd på 
olika kommunala verksamhetsområden och lokala parter, och det saknas 
kunskap. Ett kunskapshöjande arbete har bedrivits och kommit långt på 
nationell och regional nivå, men det behövs fortfarande kunskapshöjande 
insatser riktade mot alla nivåer men särskilt mot de kommunala och lokala 
nivåerna.  

Ytterligare en förutsättning för att arbetet med grundläggande betaltjänster ska 
kunna utvecklas inom ramen för en flernivåsamverkan är att styrningen till 
nationella och regionala myndigheter har blivit allt tydligare. Ett första steg har 
varit utveckling av länsstyrelsernas uppdrag från att enbart bevaka tillgången till 
grundläggande betaltjänster till att vid behov även säkerställa att regionala stöd 
och utvecklingsinsatser genomförs6, ett andra steg att Länsstyrelsen i Dalarnas 
län inte bara ska samordna bevakningen av tillgången utan även av genomförda 
insatser7 och ett tredje steg att länsstyrelsen ska arbeta stödjande och 
samordnande gentemot övriga länsstyrelser8, vilket de i praktiken också gjort 
sedan starten av Stödprojektet. Dessa förändringar i regleringsbreven har ökat 
tydligheten på kort sikt, men fortfarande saknas en långsiktig styrning. 

Förutsättningarna för de regionala insatserna har också blivit tydligare genom 
att regeringen under 2014 fattat beslut om förordning (2014:139) om statligt 
stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster, som anger hur statligt 

                                                 

6 Från och med Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2013. 
7 Från och med Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014. 
8 Enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015. 
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stöd av allmänt ekonomiskt intresse kan lämnas när det gäller grundläggande 
betaltjänster. För närvarande arbetar PTS med ta fram föreskrifter för 
länsstyrelsernas tillämpning av förordningen.  

Under 2015 kommer PTS fortsätta att i samråd med Näringsdepartementet, 
Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Länsstyrelsen Dalarna lämna förslag på 
ändringar i myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag inom grundläggande 
betaltjänster. 

 

Insatser som bidragit till den arbetsmodell som nu används 
av PTS och länsstyrelserna 

Sedan 2011, och framförallt under 2013 och 2014, har PTS tillsammans med 
länsstyrelserna arbetat med att utveckla arbetsformer och metoder för hur 
arbetet med grundläggande betaltjänster kan bedrivas. Dessa arbetsformer och 
metoder har utgått från och formats för att passa i den flernivåkontext som 
råder, med dess utmaningar att styra och samverka vertikalt och horisontellt i 
sammanhang där uppdraget knyter an till olika sektoriella områden (IT-
politiken, tillväxtpolitiken, finansmarknadspolitiken och socialpolitiken), olika 
program och strategier (Regionala serviceprogram, Landsbygdsprogram, 
bredbandsstrategier, Digital Agenda) och på lokal nivå möter geografiskt 
betingade behov. Flera viktiga steg har tagits för att hitta arbetsformer som 
fungerar i denna kontext, som framöver kan fördjupas.  

I det följande beskrivs de insatser som PTS genomfört eller finansierat och som 
bidragit till den arbetsmodell som nu används av PTS och länsstyrelserna. 

Regionala resurser (Processledare)  

Ett viktigt steg för att komma igång med arbetet på 
regional nivå har varit att finansiera regionala resurser, 
kallade processledare på deltid i syfte att utveckla och 
driva betaltjänstarbetet i länen. Tjänsten omfattar till 
exempel att undersöka behov, initiera och driva 
processer och genomföra insatser, men också att arbeta 
främjande; skapa kontakter, utbyta erfarenheter och 

samverka. Hittills har arton län tillsatt processledare, varav fyra län samverkar 
kring en gemensam resurs.  

Arbetet med grundläggande betaltjänster bygger till stor del på processer som 
berör andra parter, både horisontellt och vertikalt. Därför krävs ett aktivt arbete 
ute på fältet för att etablera kontakter, bygga nätverk, inhämta information och 

Processledare

Nationell

Kommunal

Lokal

Regional
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samverka med olika aktörer på olika nivåer. Möjligheten att söka bidrag för 
processledare har gett länsstyrelserna bättre förutsättningar att bygga nätverk 
och att samverka horisontellt och vertikalt. Länsstyrelserna får härigenom 
förutsättningar att samverka inom den regionala nivån till exempel med 
regionförbund som ansvarar för övriga regionala servicefrågor men även med 
kommunförbund, landsting och andra regionala aktörer som bedöms viktiga. 
De får också förutsättningar att arbeta vertikalt där det framförallt finns ett 
stort behov av samverkan mot den kommunala och lokala nivån; med 
kommuner/olika kommunala avdelningar, partnerskap, betaltjänstleverantörer, 
intresseorganisationer och andra lokala aktörer.  

Samverkan är en förutsättning för att arbetet med grundläggande betaltjänster 
ska kunna integreras och utvecklas inom ramen för det regionala servicearbetet, 
som ofta ligger på regionen. Även om det varit ett viktigt steg att grundläggande 
betaltjänster omnämns i de regionala serviceprogrammen krävs det ett fortsatt 
arbete med att utveckla metoder, processer och nätverk för att praktiskt 
integrera frågan i det övriga arbetet med servicefrågor.  

Samverkan är också en förutsättning för att kunna möta de verkliga behoven på 
kommunal och lokal nivå. Dels handlar det om att få kunskap om behov och 
kunna göra väl avvägda insatser, dels utgör ofta det lokala en viktig del av 
lösningen. Det kan till exempel vara handlare som åtar sig att vara 
betaltjänstombud eller banker och kommuner som bidrar i att samfinansiera en 
lösning. Utmaningen är att hitta metoder och strukturer för samverkan på 
kommunal och lokal nivå. Här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete.  

Särskilt betydelsefull är samverkan också när det gäller att trygga vissa individers 
behov av särskilt stöd. Länsstyrelser arbetar inte på individnivå och är inte 
organiserade för det. Det gör däremot kommunerna, och de är därför viktiga 
samverkansparter. När det gäller individer i behov av särskilt stöd är det 
framförallt samverkan med kommunens sociala verksamhet som står i fokus, till 
skillnad från servicefrågorna som oftare berör landsbygds- och näringslivs-
utveckling. Här krävs ett mer omfattande utvecklingsarbete för att bygga upp 
kontaktnät, öka informationsutbytet, utveckla dialogen kring roller och former 
för samverkan, samt utveckla processer och metoder hur man kan trygga 
individers behov.  

Erfarenheter hittills är att det tar tid att bygga upp kontaktnät, skapa fokus 
kring frågan och initiera processer, bland annat därför att arbetet med 
grundläggande betaltjänster berör flera olika områden, kunskap om frågan finns 
inte på alla nivåer och inom alla angränsande områden, och roller och ansvar 
för frågan är inte tydligt i alla avseenden. Kontaktnäten och graden av 
samverkan och aktiviteter med andra parter håller dock successivt på att öka.  
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Riktlinjer för ansökan om processledare 

Vid utformningen av kraven för finansiering av processledartjänsten har PTS 
medvetet valt att låta den regionala bedömningen vara utgångspunkten för 
beskrivning av tjänsten. Anledningen är densamma som ursprungligen 
motiverade en övergång mot regionala insatser – att länsstyrelserna är mer 
lämpade att bedöma regionala behov och lösningar, och då följer att de också är 
mer lämpade att göra regionala prioriteringar och välja arbetsinriktning. 
Länsstyrelserna avgör därför själva vilka frågor som är mest prioriterade och 
hur de avser arbeta med dessa och beskriver det i sin ansökan till PTS. Det 
innebär att prioriteringar och insatser kan skilja sig åt mellan länen; vissa 
fokuserar på geografiska behov, andra på till exempel företag eller utsatta 
grupper.  

Även om tjänsten utformas med viss frihet har PTS i sina Riktlinjer för ansökan 
om processledare ändå ställt vissa krav som myndigheten bedömer är särskilt 
prioriterade. Det gäller till exempel arbete som har ett läns-gemensamt fokus 
och frågor som annars riskerar att förbises. Bland annat ska länsstyrelsen 
beskriva hur processledaren ska samverka med övriga länsstyrelser för 
erfarenhetsutbyte och ökad kunskapsspridning. Att ställa samverkanskrav på 
enskilda län är ett viktigt steg, men vi bedömer att det också är bra om det finns 
en sammanhållande part för samverkan och kunskapsspridning. Många 
länsstyrelser väljer att samverka kring frågor som de är intresserade av inom 
ramen för stödprojektet. PTS uppmuntrar även länen att samverka kring 
enskilda projekt. Ett annat krav är att länsstyrelsen ska beskriva hur 
processledarna ska arbeta med frågor som rör tillgänglighet för äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning, ett område som vi bedömer kräver 
särskild uppmärksamhet då det är ett främmande arbetsområde för 
länsstyrelsen och kräver ett särskilt utvecklingsarbete. Vi har även begärt 
beskrivning av hur arbetet ska integreras i de regionala serviceprogrammen.  

Enligt länen är finansieringen av denna resurs avgörande för att de ska kunna 
bedriva ett aktivt arbete kring grundläggande betaltjänster.  

Stödprojektet  

Stödprojektet skapades 2013 för att stärka kompetensen och samordna arbetet 
kring länsstyrelsernas gemensamma frågor. Projektet leds av länsstyrelsen i 
Dalarnas län. Sedan start har stödprojektet utvecklats från fokus på ett 
operativts stöd (etapp 1) till att även anta en mer strategisk roll (etapp 2). PTS 
deltar i styrgruppen tillsammans med tre länsstyrelser9, samt deltar i 

                                                 

9 Länsstyrelserna i Dalarna, Kalmar och Västerbotten. 
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Stödprojektets projektgrupp tillsammans med sex länsstyrelser10. 
Projektgruppen ska arbeta med strategiska bedömningar så som konsekvenser 
av olika marknadsmässiga och politiska förändringar och lämna förslag på hur 
länsstyrelserna kan förhålla sig till dessa. 

Stödprojektet fyller en viktig funktion både i det 
operativa och i det strategiska arbetet.  

Operativt handlar projektet om att arbeta stödjande mot 
länsstyrelserna genom att bevaka nyheter, sprida 
information, erbjuda forum och plattformar för dialog 
och erfarenhetsutbyte, sammanställa och arkivera 

material av gemensamt intresse och representera länsstyrelserna i olika 
sammanhang. Arbetet bidrar bland annat till att synergier mellan länsstyrelser 
möjliggörs och till att berörda tjänstemän får ett bra stöd. Framförallt 
processledarna har ett stort behov av informations- och erfarenhetsutbyte.  

Det strategiska arbetet ska bland annat utmynna i att projektet tar fram förslag 
på hur länsstyrelserna vill arbeta med grundläggande betaltjänster från 2016 och 
framåt, samt vilka resurser som behövs för detta arbete. För att nå dit förbereds 
och diskuteras underliggande frågor i en serie workshopar inom projektgruppen 
och särskilt inbjudna parter. Det strategiska arbetet ökar länsstyrelsernas 
förutsättningar att kunna förutse, bedöma och möta förändringar antingen 
genom att anpassa sig eller genom att påverka utformningen av området så att 
det svarar mot de regionala förutsättningarna och behoven.  

Stödprojektet fungerar också som länk mellan det regionala och det nationella 
ända upp till departementsnivå. Projektledningen kan föra länsstyrelsernas talan 
och utgöra en strategisk part i en flernivåsamverkan. Det stärker länsstyrelserna 
och gynnar samverkan mellan nivåer. 

Vi bedömer att en viss operativ och strategisk samordning för grundläggande 
betaltjänster är viktig även på sikt, inte minst då det kontinuerligt sker 
förändringar som påverkar förutsättningarna för arbetet, till exempel 
marknadsförändringar, förändringar i myndigheters och andra aktörers roller 
och ansvar, förändringar i program och styrdokument som har bäring på 
området mm. Länsstyrelser kommer även på sikt att behöva bedöma 
konsekvenser och agera för att möta dessa förändringar och det finns fördelar 
med att det görs i samverkan.  

                                                 

10 Länsstyrelserna i Dalarna, Kronoberg, Norrbotten, Södermanland, Västra Götaland och Örebro. 
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Arbetsgrupper  

Under stödprojektet finns 4 arbetsgrupper som utreder och verkställer arbete i 
frågor som är av gemensamt intresse för flera länsstyrelser.  

 Individer och kommunsamverkan – utreder problem som individer i behov 
av särskilt stöd kan ha, samt möjliga lösningar och hur länsstyrelser kan 
samverka med kommuner när det gäller dessa grupper (individer). 
Arbetsgruppen har även tagit fram en modell för hur man kan analysera 
och diskutera förekommande problem och lösningar på kommunal 
nivå, samt dokumenterat exempel på lösningar och rutiner som kan 
bidra till stöd på sätt som är tryggare och säkrare för berörda parter.  

 Service- och tillgänglighetsdata – sammanställer länsstyrelsernas önskemål 
när det gäller GIS-information om betaltjänster och samverkar med 
Tillväxtanalys som utvecklar GIS-databasen. 

 Processbaserat serviceunderlag – tar fram ett processbaserat serviceunderlag 
baserat på GIS-information som inkluderar befolkningsutvecklingen 
och visar hur servicen påverkas av den demografiska utvecklingen. 
Underlaget ska kunna användas av länsstyrelserna för dialoger med 
kommunerna och lokala aktörer om nuläge och den framtida 
serviceutvecklingen. 

 Betaltjänstlösningar – utreder och sammanställer information om 
tillgängliga lösningar och fungerar som kunskapsnod för övriga 
länsstyrelser och andra aktörer att vända sig till med sådana frågor.  

Arbetsgrupperna består av länsstyrelser och ibland någon representant från PTS 
eller sakkunnig expert. Grupperna är ett sätt att sprida utrednings- och 
utvecklingsansvaret mellan länsstyrelser samtidigt som länsstyrelserna kan bidra 
och samverka i frågor som de är särskilt intresserade av. Samverkan i 
arbetsgrupper bidrar också till en kunskapstillväxt, samtidigt som kompetensen 
säkras genom att den sprids på alla medlemmar i arbetsgruppen. 

Arbetsgrupperna rapporterar till stödprojektet som har ett ansvar för att 
förmedla information vidare till övriga länsstyrelser. Stödprojektets 
projektgrupp har också ansvar för att omhänderta resultatet av 
arbetsgruppernas arbete. Även styrgruppen har ett sådant ansvar genom sitt 
övergripande ansvar för projektet och dess resultat, och har större möjligheter 
att agera på resultatet.  

Stödprojektet och arbetsgrupperna stärker förutsättningarna för ett 
framgångsrikt arbete inom flernivåsamverkan – dels genom att enas kring och 
formulera gemensamma åsikter och behov som behöver kanaliseras mot 
nationella myndigheter (till exempel kravställning kring databaser), dels genom 
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att samverka kring kunskaps- och metodutveckling (till exempel utveckla 
arbetsformer för hur respektive länsstyrelse kan samverka med kommunerna). 

Konferenser och regionala träffar 

Årligen återkommande konferenser bidrar ytterligare till 
flernivåsamverkan, dels som forum för dialog och 
erfarenhetsutbyte, dels genom att stärka kontakterna 
både horisontellt mellan länsstyrelserna (och inbjudna 
regioner), och vertikalt mellan länsstyrelser/regioner och 
närvarande nationella myndigheter, departement och 
andra inbjudna parter. I mars hålls en nationell 

konferens för länsstyrelser, inbjudna regioner, nationella myndigheter och 
departement. Även kommunala och lokala aktörer kan bjudas in. I 
augusti/september hålls tre regionala konferenser som framförallt riktar sig till 
tjänstemän på länsstyrelserna. PTS och regioner har deltagit i begränsad 
omfattning.  

Separata processledarträffar förekommer vid behov för frågor som särskilt 
berör processledarna och fältarbetet. Träffarna fyller en särskild funktion i detta 
skede när fältarbetet håller på att utvecklas och det finns ett stort behov av att 
utbyta erfarenheter.  

Under 2013 och 2014 har PTS arrangerat mässor för 
grundläggande betaltjänster. Syftet har dels varit att 
skapa möten mellan leverantörer av betaltjänster och de 
som arbetar med frågorna framförallt på länsstyrelserna 
men även på regioner, kommuner, myndigheter och 
departement. Syftet har också varit att sprida kunskap 
och information genom att bjuda in talare inom 

relevanta områden. Under 2014 valde PTS att särskilt lyfta tillgänglighets-
frågorna i föredragsdelen, då arbetet inom det området bedöms behöva 
utvecklas särskilt. Det gäller bland annat utmaningen med digitalt utanförskap 
kopplat till betaltjänster, de nya tjänsternas tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och behovet av samverkan med kommuner – områden 
som berördes i föredragen och debattpanelen. På mässan deltog 15 utställare 
omfattande mobila betalapplikationer, ombudslösningar, värdetransporter och 
lösningar för ökad tillgänglighet och användbarhet. Mässan hade ett 80-tal 
besökare. 

Mässorna har bidragit till att öka kunskapen på regional och nationell nivå och 
varit en mötesarena såväl mellan tjänstemän ute i landet och leverantörer i 

Kommunal

Lokal

Konferenser

Nationell

Regional

Nationell

Kommunal

Lokal

Regional
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Stockholm som mellan olika myndighetsnivåer och med andra intressenter som 
pensionärs- och funktionshinderorganisationer.  

Utbildning  

Ett ytterligare steg i att skapa goda förutsättningar för länsstyrelsernas arbete 
har varit att erbjuda länen en utbildning kring metoder, processer och verktyg. 
Syftet har dels varit att ge dem en bra ”verktygslåda” för arbetet inklusive 
kunskap om hur de ska använda verktygen, dels att säkra en gemensam grund 
för arbetet så att det finns förutsättningar att arbeta på ett enhetligt sätt i hela 
landet.   

Under 2013-2014 har tvådagars utbildningar riktade till länsstyrelsernas 
handläggare och processledare genomförts. Ett utbildningsmaterial ”Handbok 
för processledare” har utarbetats och använts vid utbildningstillfällen i mindre 
grupper. Utbildningstillfällena har kompletterats med 8-16 timmar individuell 
handledning för de deltagare som önskat det. Ambitionen har varit att varje 
processledare ska ha genomgått utbildningen. 

Utbildningen och handboken innehåller åtta moduler, utbildningsområden: 

1. Länsstyrelsens och andra berörda myndigheters uppdrag inom 
grundläggande betaltjänster samt avgränsningar  

2. Länsstyrelsens roll – strategier och intressenter för grundläggande 
betaltjänster och regional utveckling 

3. GIS- karttjänst för analys av behov av grundläggande betalservice 
4. Filtreringsmodell och enkät för beräkning av företags och föreningars 

behov av grundläggande betaltjänster 
5. Slutsatser för mitt län och definitioner för stödberättigade områden 
6. Ombudskalkyl för beräkning av stöd till tillhandahållare av 

grundläggande betaltjänster 
7. Finansieringslösningar 
8. Ansökan om stöd, tillhandahållare och länsstyrelse 

En utvärdering av utbildningarna pågår och en förändrad utbildning baserad på 
ett webbaserat utbildningsverktyg planeras där utbildning och handledning 
integreras och processledarnas delaktighet utökas, liksom interaktiviteten mellan 
dem.  

Genomförda utbildningar har bidragit till att processledarna blivit bättre 
kravställare för att få fram nödvändiga faktaunderlag för behovsbedömningar 
samt att förutsättningar för insatser blivit tydligare för länsstyrelserna. 
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Stödförordning och föreskrifter  

Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande 
betaltjänster trädde i kraft den 1 juli 2014 och bygger på Europeiska 
kommissionens beslut om stöd till tjänster av allmät ekonomiskt intresse. 11 
Förordningen bidrar till tydliga förutsättningar för statliga insatser och till att 
länsstyrelserna arbetar enhetligt och likartat vid tillämpning av förordningen.  

PTS arbetar med att ta fram föreskrifter som beräknas träda i kraft 1 maj 2015. 
En arbetsgrupp bestående av representanter för länsstyrelser arbetar med 
vägledande dokument. PTS har även använt länsstyrelse-representanter som 
referensgrupp i arbetet med förslag till föreskrift.  

Inför föreskriftens ikraftträdande planeras informations och utbildningsinsatser 
riktade mot processledare m.fl. vid länsstyrelserna.  

PTS har också lämnat ett underlag till näringsdepartementet avseende en 
förlängning i tiden av tilldelad bemyndiganderam för att anpassa 
bemyndiganderamen till de nya förutsättningar för länsstyrelsernas stödbeslut 
som EU beslut och förordning för med sig. 

Studier om tillgänglighet och användbarhet  

Som en del av sitt främjandearbete har PTS låtit genomföra ett antal studier om 
olika betaltjänsters tillgänglighet och anländbarhet för personer med funktions-
nedsättning och äldre. Under 2014 genomfördes en utvärdering av mobila 
applikationer för betalning12 samt en utvärdering av hur tillgängliga 
uttagsautomater är för personer med funktionsnedsättning och äldre13. 
Studierna har baserats på användartester med personer med olika funktions-
nedsättningar och äldre och efterföljts av dialogmöten med branschen. 
Upplägget har varit framgångsrikt och uppskattat av branschen som ofta säger 
sig sakna möjlighet att genomföra användartester i motsvarande skala. Studien 
kring uttagsautomater har även efterfrågats på engelska av branschen och 
översatts. PTS avser att genomföra ytterligare studier med användartester under 
2015 kring inloggning (Bank-ID) och bankdosor.  

                                                 

11 Förordningen utgår från Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om 
tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av 
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse. 
12 Utvärdering av mobila applikationer för betalning, Stelacon, april 2014.  
13 Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre?, Stelacon, 
november 2014.  

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/Rapport%20-%20Utv%c3%a4rdering%20av%20mobila%20applikationer%20f%c3%b6r%20betalning%202014-04-07.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/2014/Rapport%20-%20Tillg%c3%a4nglighet%20till%20uttagsautomater%20141124.pdf
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Ekonomisk redovisning av insatser 2014 

Av de 35 miljoner kronor PTS har på anslag 2:3 har 18,7 miljoner kronor 
används under 2014. Medlen har används till att under 2014 stödja bland annat 
länsstyrelsernas utformning av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att 
tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster inom områden där dessa 
tjänster inte tillhandahålls av marknaden. PTS har till länsstyrelserna och till 
Tillväxtanalys betalat ut drygt 12,6 miljoner kronor för att finansiera regionala 
stöd- och utvecklingsinsatser.  

2014 drog Finansinspektionen in tillståndet för Exchange Finans, ett 20 tal 
ombud för betaltjänstlösningar har därefter stått still och därmed medfört några 
kostnader. Detta är en av anledningarna till att länen rekvirerat 6,2 miljoner 
kronor mindre medel än vad som var beslutat. På grund av det indragna 
tillståndet har det också funnits en osäkerhet hos länsstyrelserna att etablera nya 
ombud. Andra orsaker till att medel inte används i den utsträckning som 
förutspåtts är att länen fortfarande är i en position där de behöver definiera 
behovet av regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Det har heller inte varit helt 
enkelt att hitta ombud som är villiga att ta på sig rollen som den lokala 
kontantförsörjaren. Av den anledningen har behovet av medel varit lägre än de 
som funnits tillgängliga för 2014. 

 

Fortsatt arbete under 2015 

I PTS återrapportering för 201414 beskrev PTS ett antal operativa 
arbetsuppgifter som behöver utvecklas ytterligare under 2014 och 2015 för att 
trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. Dessa var: 

 strategier och genomförandeplaner 

 bedöma det långsiktiga behovet av statligt stöd 

 kompetenshöjande insatser 

 etablering av betaltjänstombud och utformning av andra stöd- och 
utvecklingsinsatser 

 utformning av kartinformation och statistik kring betaltjänster genom 
fortsatt samverkan med Tillväxtanalys  

 utveckla synergier mellan arbetet med grundläggande betaltjänster och 
övrigt arbete med kommersiell och offentlig service 

                                                 

14 Grundläggande betaltjänster i förändring - Hur påverkas de statliga insatserna?, PTS, februari 2014. 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Post/2014/Grundlaggande_betaltjanster_i_forandring_PTS-ER_2014-10.pdf
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 främja tillgängliga och användbara betaltjänster för alla 

 utveckla formerna för ökad samverkan mellan länsstyrelser och 
kommuner 

I syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för arbetet med grundläggande 
betaltjänster identifierade PTS i februari 2014 även ett antal strategiska områden 
som behöver förtydligas. Dessa var: 

 långsiktiga myndighetsuppdrag och finansiering  

 beröringspunkter som arbetet med grundläggande betaltjänster har 
med regional tillväxtpolitik och finansmarknadspolitik 

 fördelningen av myndighetsansvaret för grundläggande betaltjänster 
mellan nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner  

 kommunernas ansvar och fördelningen av ansvar mellan länsstyrelse 
och kommun avseende personer som behöver ett mer omfattande stöd 
när det gäller betaltjänster  

 stödformer och den långsiktiga finansieringen av insatserna  

 förutsättningarna att koppla samman bredband, betaltjänster och 
regeringens Digitala Agenda så att stöd i högre grad beaktas i ett 
gemensamt sammanhang 

 

Under 2015 kommer PTS att fullfölja såväl arbetet för att utveckla de operativa 
insatserna som arbetet med att förtydliga de strategiska områden som nämns 
ovan.  

I det fortsatta arbetet är det enligt PTS bedömning särskilt viktigt att utveckla 
uppdrag, roller och arbetssätt som kan fortsätta stärka samverkan mellan olika 
sektorer och mellan nationell, regional, kommunal och lokal nivå. 

Arbetet med grundläggande betaltjänster berör flera olika myndigheter på såväl 
kommunal, regional som nationell nivå. Arbetet har även beröringspunkter med 
flera olika politikområden och behöver överbrygga förekommande sektorer och 
stuprör på nationell och kommunal nivå. Dessutom behöver arbetet samordnas 
med andra parallella områden som berör betaltjänstarbetet såsom bredband och 
kommersiell service. För att insatser inom grundläggande betaltjänster ska 
genomföras på ett bra sätt behöver hänsyn tas till behov och insatser inom 
dessa områden. PTS efterlyser en långsiktig styrning som kan skapa goda 
förutsättningar för arbetet med grundläggande betaltjänster inom ramen för 
denna flernivåsamverkan. Dessa långsiktiga förutsättningar kan mycket väl 
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bygga på det arbetssätt som PTS och länsstyrelserna utvecklat och som beskrivs 
i denna promemoria.  

Inom arbetet med grundläggande betaltjänster har regionala resurser kallade 
processledare finansierats för att utveckla arbetet och driva processer som ofta 
kräver samverkan horisontellt och vertikalt. Vi uppfattar att det finns 
motsvarande behov inom andra områden till exempel kommersiell service och 
bredbandsfrågor. Om man finansierar koordinatörs- och processledarroller 
inom angränsande områden, anser PTS att man ska ta hänsyn till att frågor 
hänger ihop i ett större sammanhang när rollerna utformas.  

Vid utformandet av de långsiktiga myndighetsuppdragen för arbetet med 
grundläggande betaltjänster är det lämpligt att man utgår från den expertroll 
som varje myndighet har. Det finns också ett behov av att säkerställa att 
nationella myndigheter kan samverka och därigenom på ett konstruktivt sätt 
kan stödja det regionala arbetet inom ramen för flernivåstyrningen.  


