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Svar på motion om införandet av Swish vid betalning inom Sala 
kommuns verksamheter 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) inkom den 29 oktober 2018 med en motion om att införa Swish 
vid betalning inom Sala kommuns verksamheter. 

Motionären anser att det skulle vara ett utmärkt komplement till kort- och 
fakturabetalning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/121/11 kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 

Bilaga KS 2020/121/21 remissvar Ekonomikontoret 
Bilaga KS 2020/120/31 motion från Magnus Edman (SO) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-261 § 129 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen} samt 
att uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel 

inom samtliga av kommunens verksamheter. 

Magnus Edman (SO), Erik Hamrin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Johanna Ritvadotters (V) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna 
Ritvadotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen samt 
att uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel 

inom samtliga av kommunens verksamheter. 

Reservationer 
Johanna Ritvadotter (V)J Ulrika Spårebo (S)J Glenn Andersson (S) 1 Camilla Runerås 

(S)
1 
Viktor Kärvinge (S) reserverar sig till förm ån för Johanna Ritvadotters (V) 

yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Svar på motion om införandet av  Swish  Vid  betalning inom Sala
kommuns  verksamheter

INLEDNING

Magnus Edman  [SD) inkom den 29 oktober 2018 med en motion om att införa Swish

vid betalning inom Sala kommuns verksamheter.

Motionären anser att det skulle vara ett utmärkt komplement till kort- och

fakturabetalning.

Beredning

Bilaga KS 2020/121/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/121/2, remissvar Ekonomikontoret

Bilaga KS 2020/120/3, motion från Magnus Edman [SD]

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunchefatt säkerställa att swish införs som betalningsmedel

inom samtliga av kommunens verksamheter.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Erik Hamrins [M)

yrkande och finner Erik Hamrins (M) yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt bifalla motionen samt

a_tt uppdra till kommunchefatt säkerställa att swish införs som betalningsmedel
inom samtliga av kommunens verksamheter.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om införande av  Swish  Vid betalning inom Sala
kommuns verksamheter

Magnus Edman (SD) inkom den 29 oktober 2018 med rubricerad motion

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

.  att utreda förutsättningarna att införa betalning med Swish inom Sala

kommuns verksamheter, samt

0 att det införs i Sala kommuns verksamheter sär det så är möjligt

Motionären skriver att betala eller flytta pengar med Swish, vilket de flesta banker i

dag tillhandahåller, gör att pengarna kommer till mottagaren av betalningen

omgående, i stället för att vänta på en fakturabetalning via bank-eller postgiro som

tar dagar.

För Sala kommuns innevånare, personal, kunder och turister skulle möjligheten till

Swishbetalning i kommunala verksamheter vara ett utmärkt komplement till kort-

och fakturabetalning.

Motionären anser att Sala kommun bör vara i framkant när det gäller digitala

lösningar.

Motionen är remitterad till ekonomikontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att Sala kommun började använda Swish redan i maj 2017.

Följande verksamheter har möjlighet att ta emot swishbetalningar idag:

Kungsängsgymnasiet

Ungdomslokalen (kultur och fritid)

Björkgårdens kök

Butiken i Sala (Vård och Omsorg)

Stadsbiblioteket och Gnistan [Vård och Omsorg) avser att börja.

Det finns möjlighet för alla verksamheter som är intresserade att införa swish.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224—188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 022474 71 00
www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Med  hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

e

Anders Wigelsbo  (  C  )
Kommunstyrelsens ordförande
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Remissvar, Motion om införande av Swish vid betalning inom Sala

kommuns verksamheter

Sala kommun började använda Swish redan i maj 2017.

Dessa verksamheter har möjlighet att ta emot swishbetalningar idag och det finns

möjlighet för alla verksamheter som är intresserade att införa  swish.

Kungsängsgymnasiet

Ungdomslokalen (kultur 0  fritid)

Björkgårdens kök

Butiken i Sala  (VoO)

Stadsbiblioteket, har inte börjat ännu

Gnistan  (VoO) ska  precis till  att börja

Inger Lindström

Tf Ekonomichef
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Motion om införande av Swish vid betalnin inom Sala

kommuns verksamheter.

Att betala eller flytta pengar med Swish som flertalet banker idag tillhandahåller gör att

pengarna kommer till mottagaren av betalningen omgående istället för att vänta på en

fakturabetalning via bank- eller postgiro som tar dagar.

För Sala kommuns invånare, personal, kunder, turister eller andra besökare skulle möjlighet till

Swish-betalning i kommunala verksamheter vara ett utmärkt komplement till kort- och

fakturabetalning. Detta är något vi Sverigedemokrater tror skulle uppskattas oerhört då flertalet

företag idag redan använder Swish som betalningsmedel. Swish är idag en av de mest dominerande

överföringsmetoderna mellan privatpersoner.

Sala kommun bör vara i framkant när det gäller digitala lösningar, och den här motionens

intention är ett utmärkt exempel på digitalutveckling som underlättar betalningen för alla

parter.

Med hänvisning av ovanstående vill vi Sverigedemokraterna Sala:

- Att man utreder förutsättningarna att införa betalning med Swish inom Sala

kommuns verksamheter.

- Att man inför det i Sala kommuns verksamheter där det så är möjligt.

För Sverigedemokraterna

 

Mag/n4 Edman (SD) gruppledare.

Sala  24/1 0—18




