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Kommunstyrelsen Diarium

Ämne: VB: 

Från: Lennart Andreasson <lennart.i.andreasson@gmail.com> 
Datum: 24 augusti 2022 09:03:49 CEST 
Till: Carl Morberg <carl.morberg@boras.se> 

  
Hej! Här kommer en fråga till Ulf. Begreppet enkel fråga är väl borta idag? Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Jag har nyligen uppmärksammat att flugan ”kontantlös” alltmer letar sig in även i våra öppna verksamheter. Jag var  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
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Hej! 
 
Här kommer en fråga till Ulf. Begreppet enkel fråga är väl borta idag? 
 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. 
 
Jag har nyligen uppmärksammat att flugan ”kontantlös” alltmer letar sig in även i våra öppna 
verksamheter. Jag var på en av våra fritidsgårdar och möttes av skylten ”kontantlös 
betalning”. Visst kan jag ta det direkt med verksamheten där, men jag är rädd att denna fluga 
sprider sig av ren obetänksamhet. Visst underlättar det för verksamheten till viss del, men ska 
inte våra kontanter ens gälla som betalningsmedel i våra egna öppna verksamheter?  
 
Måste alla barn och vuxna i ett området vara försedda med en mobiltelefon och Swish för att 
få köpa en dricka eller glass på sin fritidsgård? Ser det likadant ut på våra övriga 
mötesplatser för barn och vuxna i kommunen?  
 
Jag vet att bankerna älskar kontantlösa verksamheter, avgifterna tickar in för dem och varje 
transaktion blir spårbar. Men borde det inte vara fritt från diskrimineringar på våra öppna 
mötesplatser? Barn utan Swish och äldre och andra som av olika skäl inte använder Swish 
eller övriga digitala tjänster måste väl i rimligheten namn vara lika välkomna ta del av våra 
öppna verksamheter. 
 
Jag har Swish och betalade motvilligt min dricka digitalt och förväntar mig nu omgående 
reklamerbjudande från tandläkare i närområdet. De som saknar digitala betalningsmedel är 
redan idag diskriminerade i samhället, de nekas mat på restauranger och inköp i mängder av 
butiker. Det råder vi inte över men våra egna verksamheter måste vara icke diskriminerade 
och öppna även för kontanter!  
 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag frågan: 
 
- Delar du min uppfattning om att alla våra öppna mötesplatser ska vara icke diskriminerande 
och ta emot kontant betalning?   
 
  
Borås 24/8 2022 
 
Lennart Andreasson  (V) 
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