Välkommen till informations- och dialogseminarium kring
Betaltjänster, dagskassehantering, lokal kontanthantering
och paketlösningar i Stockholms skärgård
Många av er känner säkerligen till de betaltjänster som erbjudits och dagskassehämtningar som utförts på
öarna under några års tid, efter det att Kassaservice avslutade verksamheten. Vissa av er har varit de som utfört
tjänsterna i samarbete med Kuponginlösen och då på öarna Svartsö, Ingmarsö, Sandhamn och Nämdö. Denna
upphandlade tjänst avslutas i juni månad i år (2012).
På andra öar finns andra lösningar som fungerar, fungerar tillfredsställande eller kanske inte fungerar.
Post- och Telestyrelsen, som är statens utredare och förslagsställare, arbetar med frågan hur betaltjänster och
dagskassehantering skall utföras från sommaren 2012 och framåt och då med sikte på permanenta lösningar.
Länsstyrelsen i Stockholms Län, precis som övriga länsstyrelser, är den regionala part som skall se till att
regeringens beslut genomförs. Men innan beslut kan fattas av regeringen i frågan om det behövs ekonomiskt
stöd och i så fall var och i vilken omfattning, söker Länsstyrelsen svar på dessa frågor.
Under onsdagen den 7:e mars skall vi gå igenom öarnas förutsättningar beträffande lösningar för
kontanthantering och betaltjänster, uppskattad mängd kontanter som behöver hanteras, dagbesökare, lokal
kontanthantering, tänkbara utförare och möjliga lösningar för respektive ö.
Baserat på det som varit och de erfarenheter vi fått från de olika lösningar som genomförts under åren är det
dags att söka och finna permanenta lösningar. Under arbetet med att förbereda detta möte har även
information om och önskemål att diskutera pakethantering inkommit. Detta skall också diskuteras vid mötet.
Denna inbjudan sänds till styrelsemedlemmar i SIKO där ni ombeds förmedla informationen till företagare på
era respektive öar. Hoppas även att någon från SIKO har möjlighet att delta. Inbjudan sänds också till
företagare i skärgården som på ett eller annat sätt hanterar kontanter, lokal kontanthantering, betaltjänster och
paketlösningar. Slutligen inbjuds leverantörer av helhetslösningar eller komponenter i och kring tjänsterna, till
detta seminarium.
Leverantörerna inbjuds att i en presentation förmedla sina lösningar under ca 20 minuter. Avslutningsvis
kommer vi i en paneldiskussion att sammanfatta dagen och de möjliga lösningar som presenterats.

Till dagen har följande leverantörer inbjudits att medverka (ber er att anmäla er via mailadressen)
AutoCash – Peder Wenander
ICA Banken – Andreas Montelius
Kontanten – Gunnar Jacobson
Kuponginlösen – Kristina Westergren
Posten – Annette Rihagen
Roslagens Sparbank (ej bekräftat)
WEST International/DB Schenker – Göran Sparrdal, Odd Wilhelmsson
Från skärgården har följande personer anmält intresse för medverkan (ber er att anmäla er en gång
till via mailadressen)
Inger Örtendahl, Arholma Handel
Kerstin Öhman Moberg, Guns Livs, Nämdö
Magnus Widell, Seglarhotellet Sandhamn
Ove Ericsson, Ingmarsö Handel
Annika Karlsson, Konsum Möja
Matte Hedelin, Svartsö Lanthandel
Jonas Backlund, Gällnö Handelsbod
Caroline Almlöf, Westerbergs Livs Sandhamn
Sif Blomqvist, Utö Rederi
Tommy Pettersson, Utö Livs

Tid och plats
Onsdagen den 7 mars 2012, klockan 10:00-16:00. Fika serveras från 9:30 i konferensen 1 tr
Rum Sessionssalen, 3 tr, Hantverkargatan 29, Stockholm
Välkomna till Länsstyrelsen i Stockholms Län önskar Tomas och Thomas

Anmälan och information
Anmälan om deltagande sänds till: thomas.hjelm@utposten.se eller mobil 0708-736530.
Upplysningar lämnas av Thomas Hjelm eller Tomas Norberg 08-7854000

