Socialdemokraterna i Mora

Motion – Kontanthantering i samhället
Bankerna är en del av en nödvändig infrastruktur i samhället och som vi är beroende
av både som privatpersoner, företag och kommuner.
Mora kommun kommer snart att påbörja ny upphandling av banktjänster för Mora
kommun då nuvarande kontrakt löper ut. Det är då ett tillfälle för kommunen att
tänka till vilka tjänster som man anser att en bank ska tillhandahålla i samhället i Mora
kommun.
Enligt lag är kommunerna skyldiga att tillse att det finns en krishanteringsplan för att
hantera särskilda händelser som olika typer av katastrofer o.dyl. I denna plan som är
antagen av Mora kommunfullmäktige finns det ett lagkrav att kommunen är skyldig
att tillse att det finns kontanter i samhället. Detta för att det ska finnas
betalningsmöjligheter även om elsystem och datasystem av någon anledning blir
obrukbara. Samhället måste kunna överleva ändå.
Nästa gång som kommunen upphandlar banktjänster anser vi att det i
upphandlingskraven ska finnas krav på att den bank som ska sköta kommunens
banktjänster ska se till att det finns en fungerande kontanthantering på orten. Det är
viktigt för många aktörer i kommunen, hela besöksnäringen, privatpersoner och för
det föreningsliv som finns på orten.
Det är också viktigt att det finns en bank med bemannat kontor i samhället vilket inte
är alldeles självklart i dag då det med den tekniska utveckling som hela tiden pågår
sker förändringar på detta område.
Med ovan angiven motivering föreslår vi
att kommunen i kommande krav för upphandling av banktjänster ställer krav på att
den bank som ska vara tjänsteleverantör själv, eller genom annan, garanterar att
det finns tillgång till kontanter i Mora kommun.
att den bank som kommunen anlitar ska ha bemannat bankkontor i Mora kommun.
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