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Yttrande: PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av 
grundläggande betaltjänster, diarienummer 14-8870 
De föreslagna föreskrifterna syftar till att tydliggöra hur stödets storlek ska beräknas och hur 
överkompensation ska undvikas. PTS anser att föreskrifter behövs för att säkerställa att alla 
länsstyrelser tillämpar förordningen på samma sätt.  
 
SmåKom anser att det är av största vikt att stödet blir känt och erbjuds tillhandahållare av 
betaltjänster. Särskilt är det nödvändigt att inom en överskådlig framtid säkerställa tillgången till 
kontanthantering, vilket underlättar för små företag och ideella organisationer att existera i hela 
landet.  SmåKom vill också påtala vikten av ett tydligt ansvar för att betaltjänster tillhandahålls i 
hela Sverige. 
 
Synpunkter på de föreslagna föreskrifterna 
1. SmåKom stöder motivet till föreskrifterna, att praxis rörande stödet ska hindras att 
utvecklas åt olika håll vid olika länsstyrelser.   
 
2. Tidpunkt för stödets utbetalande. I PTS:s konsekvensutredning (p 4.5-4.6) anges att  PTS 
valt att utforma ersättningsmodellen så att tillhandahållaren ersätts i efterskott mot en intäkts- 
och kostnadsredovisning. För många små företag kan likviditeten vara ansträngd. SmåKom 
förordar istället att ett schablonbelopp utbetalas i förskott, på grundval av det preliminära 
belopp som stödet uppgår till, och som länsstyrelserna enligt förslag till föreskrifter (§ 4) ska 
meddela den som söker stöd.    
 
I förslaget till föreskrifter, § 6, anges att ”länsstyrelsen ska betala ut stöd till tillhandahållaren 
”regelbundet”.  SmåKom föreslår att det skriv in exempelvis minst en gång per år.  
 
3. Otydligt om godkända kostnader. EU-kommissionens beslut, som ligger till grund för detta 
stöd, citeras i PTS:s konsekvensbeskrivning: Vissa kostnader ska tas med och vissa kostnader kan 
tas med. SmåKom anser att PTS borde specificera vad som gäller för Sverige.  
 
4. Tillhandahållarens administrativa börda måste minimeras. SmåKom förordar att både 
den redovisning som ska ske inför utbetalningarna, och de kontroller som ska genomföras, sker 
på högst möjliga redovisningsnivå för minsta möjliga administrativa börda. 

I detta yttrande har hela styrelsen för SmåKoms deltagit: ordförande Peter Lindroth från 
Karlsborgs kommun, vice ordförande Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Eva 
Johansson från Svenljunga kommun, Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun, Jan Bohlin från 
Hagfors kommun, Anders Ljung från Kinda kommun och Ann-Sofie Alm från Munkedals 
kommun. 
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