Chockbeskedet: Riksdagens ledamöter offer för mörkläggning.
Lagen om Kassaregister för ambulerande handel har sedan den genomfördes möts av hård kritik.
Hundratals knallar har tvingats att använda kassaregister som inte är godkända för utomhusbruk.
Följaktligen står alla dessa hårt arbetande företagare utan något som helst försäkrings- eller
garantiskydd. Anledningen till att de tvingas använda dessa register är att det inte finns några andra
register som uppfyller de krav som ställs för användning i utomhusmiljö.
När Riksdagens ledamöter gavs ingångsvärden innan lagstiftning doldes detta - i allra högsta grad
relevanta faktum - av Skatteverket. I stället för att vara öppna med utgångsläget hänvisades till en
kontrollpunkt hos kassaregisterådet. Svaren som gavs därifrån var att det finns register för priset
drygt 6000 kronor. Något som användes som ett argument för lagen. Problemet var att ingen på
Skatteverket kontrollerade om denna uppgift verkligen gällde för användningsområde utomhus.
Hade den frågan ställts hade svaret blivit ett helt annat. Uppgifter som verifieras av Nils
Weidenstam, kassaregisterådet, i senaste upplagan av Torg och Marknadsnytt.
Fakta är alltså att riksdagen fattade ett beslut baserat på felaktiga ingångsvärden.
Arbetsmiljöverket har nu reagerat på de säkerhetsrisker som det innebär att använda register i annan
miljö än vad den är avsedd för. Nyligen belades en företagare med vite om de register som
Skatteverket förordar används. Vi har alltså ett läge där företaget ställs inför tre val.
Köra med de register som finns tillgängliga och riskera vite av Arbetsmiljöverket
Köra utan register följa arbetsmiljöverkets linje och därmed riskerar kontrollavgift
Stänga ned firman och upphöra med försäljning
Skatteverket som tidigare utövat press mot Elsäkerhetsverket avser nu, enligt direkt information, att
ta ett samtal med Arbetsmiljöverket. Utgångspunkten är att Skatteverkets linje gäller fullt ut och att
alla andra myndigheter ska rätta sig efter detta.
Det är naturligtvis en helt orimlig hållning.
Svenska marknader och vårt gemensamma kulturarv är beroende av att politiker nu reagerar mot
denna hantering och utkräver ansvar av ansvarig minister och myndighetschef.
Kommer Du eller ditt parti att agera på något vis med anledning av den uppkomna situationen?
Som medskick följer ett antal artiklar som med tydlighet beskriver problematiken.
Med vänlig hälsning
Stig Wiklund
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Torghandel hotad av godtyckliga myndighetsregler
Skatteverket och Elsäkerhetsverket har redan ställt oförenliga krav. Nu har även
Arbetsmiljöverket klampat in och gjort det än svårare för knallarna att följa
kassaregisterlagen från 2014.
Marknadshandelns långa anor sträcker sig längre bakåt i tiden än statens. Den senares krav på att
knallarna, ambulerande marknadshandlare, ska använda kassaregister hotar nu den småländska
traditionen med små och lokala marknader. Skatteverkets krav på att även ambulerande
marknadshandlare ska använda certifierade kassaregister har visat sig omöjligt att efterleva, utan att
bryta mot Elsäkerhetsverkets bestämmelser om kassaapparater för utomhusbruk. Det finns nämligen
inga kassaregister som Elsäkerhetsverket har godkänt för utomhusmiljöer. Trots lagens brister
utdelar Skatteverket böter till handlare som valt att inte bryta mot Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
I ett försök att bringa ordning har Elsäkerhetsverket meddelat att det inte är förbjudet att använda
elektrisk utrustning avsedd för inomhusmiljö utomhus. Brasklappen är att ansvaret skjuts över på
handlaren, som måste garantera att användningsmiljön motsvarar den som tillverkaren avsett. Väder
och vind är dock svårt att styra. Att helt skydda apparatturen mot fukt är också lättare sagt än gjort
eftersom det måste finnas en öppning för kvittona. Om maskinerna går sönder gäller varken garanti
eller försäkring, som är viktiga skydd för företagare. Än allvarligare är de säkerhetsrisker både
handlare och kund utsätts för. Detta har fastnat under Arbetsmiljöverkets radar som nyligen har gett
en knalle arbetsstopp samt vite då kassamaskinens kablar, avsedda för inomhusbruk, utgjorde
”omedelbar fara för personskada”. Det snåriga regelverket har tvingat knallarna att inte bara bli
byråkrater utan nu även elektriker och i praktiken lagbrytare. Inte konstigt att många har tappat
lusten att fortsätta verksamheten.
När lagen klubbades igenom förleddes politikerna att tro att det fanns lämpliga kassaregister på
marknaden för knallarna. Lagens effekter bör utredas, men redan nu bör regeringen beordra
Skatteverket att ge knallarna dispens tills det faktiskt finns godkända apparater för dem att använda.
De småländska städerna och orterna var till sin början marknadsplatser. Kulturarvet lever än så
länge kvar. Inte bara verksamheter ekonomiskt viktiga för enskilda och samhällen hotas av
osäkerheten. Även immateriella värden som civilsamhälleliga traditioner och mötesplatser har
hamnat i myndigheternas godtyckliga nypor.
TEXTERIK HAGSTRÖMerik.hagstrom@smp.se0470-77 05 00
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Alla torg- och marknadshandlade måste från och med den 1 januari 2014 ha en
godkänd kassaapparat. Men det råder säkerhetskrav på apparaterna som förbisetts
av Skatteverket och nu står den enskilde knallen i ingenmansland där både
Skatteverket och Arbetsmiljöverket kan belägga en straffavgift. Det säger den före
detta knallen Stig Wiklund boende i Grängesberg.
Allt för att minska skattefusket. Det var av den anledningen som den nya lagen
infördes som tvingar torg- och marknadshandlare, knallar, att investera i
kassaregister.
Stig Wiklund har varit knalle i över 30 år och är numer pensionerad. När lagändringen angående
marknadshandlares kassaregister inträdde från och med den 1 januari 2014 började frågorna dyka
upp.
– Hanteringen och ägandet av elektriska kassaregister ska överensstämma med säkerhetskraven som
ställs från Elsäkerhetsverket. Eftersom det inte finns kassaregister som är tillverkade för
utomhusbruk så blir det direkt svårt. Skatteverket säger att man ska ha ett kassaregister för
utomhusbruk. Arbetsmiljöverket har gått emot Skatteverket och gett knallen som använder sådant
kassaregister ett vitesföreläggande om 50 000 kronor om denne inte upphör med användandet,
kortfattar Stig Wiklund.
Wiklund berättar att det inte finns inget kassaregister som uppfyller de krav som ställts på säkerhet
och i Elsäkerhetsverkets eget förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk.
– Den här lagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 kom till på felaktiga grunder. Underlaget för
lagen är anpassat för att främja acceptansen för lagens förändring. Elsäkerhetsverket har från början
gett felaktiga uppgifter till lagstiftaren och de fick heller inte medverka i remissinstansen.
Wiklund frågar sig nu om det är frågan om en medveten styrning.
– Och vad åberopar Skatteverket i den här frågan? Jo, att jag som användare ska skydda
kassaregistret så att det inte utgör någon fara. Varför har man elsäkerhetsföreskrifter över huvud
taget om man nu ska skydda kassaregistret själv? säger Wiklund.
Wiklund kontaktade Elsäkerhetsverket i frågan och resultatet blev en folder med hänvisningar.
– Nu har man alltså gett två olika svar. Skatteverket säger ändå att man ska använda kassaregister
för utomhusbruk men några sådana finns ju inte, enligt vad Elsäkerhetsverket säger. Men det
struntar man helt enkelt i, säger Wiklund.
Han beskriver att knallekåren ligger i ett underläge och föreslår en utredning beträffande en
schablonbeskattning för marknadsknallar.
– Det skulle förenkla för både knallekåren och Skatteverket. Man måste tillsammans titta på
alternativen. Men det har man inte gjort. Så här ska det inte gå till i ett demokratiskt samhälle.

Kassaregisterrådet efterkloka

"Lagen kom för tidigt"
Kassalagen kom för tidigt. Många problem kunde undvikits om de faktiska
omständigheterna mer fått styra lagstiftningen. Det anser Nils Weidstam på
Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation.
Han var en av föredragshållarna på TOMERs och MAF's gemensamma
konferens i Borlänge i samband med årsstämman.
Även den ende av dem som medgav att det blev helt fel redan från början,
exempelvis den prisuppgift på 6 000 kronor som riksdagen bland annat
grundade sitt beslut på:
—Jag fick frågan om vad ett enkelt kassaregister skulle kosta, det var omkring
7 000 kronor när jag kollade runt, men ingen talade i det läget om
tilläggskraven, att kassaregistret skulle klara tuffa miljöer utomhus, det kan ha
varit ett skäl till att beslutet fattades på fel saklig grund, berättade han.
Weidstam anser att lagen helt enkelt kom för tidigt, att leverantörerna inte
var i fas med detta och kunde leverera den utrustning som behövdes till det
pris som angetts:
—De som marknadsför kassasystem som godkända för torg-och
marknadshandel luras, några sådan system finns helt enkelt inte, säger
Weidstam.
Han medgav också att kravet på svenska manualer för maskinerna i stort sett
saknats:
— Det är något vi påpekar för våra medlemsföretag, säger Nils Weidstam
syftande på de 50-tal kassaregisterleverantörer som ingår i branschrådet.
Han är också kritisk till att Skatteverket lät tillverkardeklarerade, alltså inte
certifierade, kassasystem komma ut på marknaden:
—Det är ett problem, man blir ju mer generös med att bedöma sitt eget
systems funktion, jag brukar jämföra med att man är sin egen bilbesiktning,
hur benägen är man att underkänna sin bil, frågar han sig.
Därför har också Kassaregisterrådet infört en oberoende kassacertifiering.
—Det håller på att ta fart nu, utrustningen genomgår oberoende tekniska
kontroller för de krav som ställs. Det innebär att leverantören sedan tar på sig
ansvaret för eventuella felaktigheter, kostnaden vältras över på leverantören
istället för knallen, fortsätter Nils Weidstam.
Att det finns problem med kassaregistertvånget är ingen Nils Weidstam
sticker under stol med.
—Men de är inte jättelika och att formulera vettiga krav för kassaregister
utomhus det tar vi givetvis på oss, säger han.
Jan Söderlind
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