DEBATT. Sedelbytet

Det ar i handein det hander
finns gott om kontanter i kassan.
Da okar ocksa ranrisken. Darfor
ar det viktigt att butiken visar
att kontanterna ar lasta eller
forsvinner fran kassan.
Vaxelkassan ska ocksa hanteras
sakert. Heist ska vaxelkassan
fmnas i ett sakerhetsskap
i nara anslutning till kassan.
Om kontanter transporteras fran
exempelvis ett kassarakningsrum
ska den fmnas i en avsedd vaska
och man ar heist vara tva personal
vid vaxlingstillfallet. Kassalador
transporteras bara nar butiken
ar stangd. Endast fore oppning
och efter stangning av butiken.
Kassan ska raknas i ett for
andamalet avsett rum utan insyn
och med extra las pa dorren. Det
ar ocksa bar kassaskapet skall sta.

Inom handein har man nu cirka
fern mSnader p i sig att slipa till
regelverk gSllande sin kontanthantering och fS eventueiia nya rutiner att f ungera,
skriver Pia Karisson.

nder hosten 2015
kommer det storsta
sedelbytet i svensk
historia ske, da
Riksbanken skall byta
ut ett antal sedlar. Vi kommer
att mota en ny 20-kronofssedel,
en ny 50-kronorssedel, en ny
SOO-kronorssedel samt en ny
I 1 OOO-kronorssedel. Dessutom
kommer en ny sedel att se dagens
ljus, namligen en 200-kronorssedel.
Det ska bli spannande att fa
mota de nya sedlarna, och extra
spannande for svensk handel, det
ar namligen da sedelbytet sker.
( Fragan ar cm man inom handein
ar inforstadd med vad detta
innebar? Ar butikerna rustade
for detta sedelbyte? Har man
sett over sina rutiner gallande
kontanthantering? Ar personalen
medveten cm att de formodligen
kommer att fa hantera storre
mangder med kontanter an vad
de normalt ar vana att hantera?
Och inte minst, hur paverkar
detta ranrisken?
Jag har arbetat i manga ar med
svinn och sakerhetsfragor inom
handel och utgar garna fran
Svensk Handels 13-punktslista
da jag tycker att det ar en bra
plattform for sakerhetsarbetet.
Och nu ar det mer aktuellt an
nagonsin. Inom handein har man
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nu cirka fem manader pa sig att
slipa till regelverk gallande sin
kontanthantering och fa eventuella nya rutiner att fungera.
Darefter intrader semesterperioden och sedan, ja da ar hosten och
sedelbytet i full gang. Sa det galler
att satta fart. Nedan foljer nagra
av de viktigaste delarna for att fa
en saker kontanthantering och
gora butiken mindre attraktiv
som ran objekt.

Mitt forslag ar att man bor se
over hur kontanterna i butiken
exponeras. Kassaladan ska inte
innehalla mer kontanter an
vaxelkassan kraver. Resterande
kontanter skall lasas eller bort
fran kassan. I de slutna kassasystemen ar detta inte ett
problem om bara systemet ar
uppgraderat och klart for de nya
sedlarna. Butiker som anvander
rorpost eller sedelboxar berors

over huvud taget inte av att det
kommer nya sedlar. Har galler
det bara att ha bra rutiner och
skicka eller boxa pengar ofta, och
givetvis da kunderna ser detta.
Har rader det dessvarre ett
missforstand da manga tror att
det ar sakrare att skicka eller boxa
nar det inte finns nagra kunder i
narheten. Men om inte kunderna
ser att pengarna fbrsvinner
kommer de givetvis att tro att det

D

et optimala sattet att
banka butikens pengar
ar givetvis via ett
vardetransportforetag
som hamtar pengarna.
Da detta inte ar mojligt och
butiken sjalv transporterar sina
pengar galler det att ha en val
genomtankt rutin som bland
annat innebar att det sker vid
olika tidpunkter. Och givetvis att
penningtransporten inte gors av
en person utan av tva personer.
Det har ar bara en liten men
oerhort viktig del i sakerhetsarbetet nar det galler butikernas
kontanthantering.
Pia Karlsson
Sakerhetskonsult

