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Informationsmöte om kontanthantering
Töreboda kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder
gemensamt in till informationsmöte 7 juni. Utvecklingen inom
kontanthantering går snabbt och ibland snabbare än vad företagare och
föreningar är beredda på. I Töreboda uppstod ett vakuum när servicen en
dag inte fanns kvar.
Töreboda är bara en av alla orter som påverkats av utvecklingen inom kontanthanteringen. När sista
banken i Töreboda minskade ner sin verksamhet blev en av konsekvenserna att servicen kring
dagskassehanteringen försvann. Kvar lämnades handlare, föreningar och organisationer att själva
lösa problemet.
- Det är olyckligt när en service försvinner från en kommun och centrumort, som tex
dagskasseinlämningen i Töreboda. Just nu går utvecklingen snabbt och handeln ställs inför stora
utmaningar att lösa problemen som detta kan medföra, säger Marianne Asp Henrysson,
kommunpolitiker i Töreboda.
Redan i höstas startade kommunen processen att få en ny lösning för inlämning av dagskassa. Efter
ett möte med representanter från handeln, politiker, länsstyrelsen och värdetransportören
diskuterades en lösning som ännu inte kommit på plats.
- Det är viktigt att öka servicen i det här området för att möta den efterfrågan som finns bland
företagare och föreningar. Vi ser att en bra lösning för dagskassehantering behöver vara på plats så
snart som möjligt, förklarar Bengt Sjöberg, kommunalråd i Töreboda.
Länsstyrelsen medverkar på mötet för att de har regeringens uppdrag att bevaka utvecklingen av
grundläggande betaltjänster, dvs hur det fungerar att lämna dagskassa, ta ut kontanter och betala
räkningar. Länsstyrelsen rapporterade redan i sin bevakningsrapport 2015 att utvecklingen inom
dagskassehanteringen skapar problem inom vissa områden och för vissa grupper.
– Som en del i bevakningsarbetet har vi följt situationen i Töreboda, säger Frida Bengtsdotter,
processledare för grundläggande betaltjänster vid Länsstyrelsen. Vi samlar löpande in information
om utvecklingen inom betaltjänster och vill gärna höra från er som har berörts av ändringar kring
dessa tjänster, fortsätter Frida Bengtsdotter.
Till informationsmötet har Riksbanken bjudits in tillsammans med värdetransportföretaget Loomis,
Töreboda Handel och Hela Sverige Ska Leva.
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