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Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2021-03-01

Promemoria Befordringskravet i postförordningen
Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god
landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer
som vill att Hela Sverige ska leva.
Regeringskansliet föreslår i promemorian att §6 i postförordningen (2010:1049) ändras så att gränsen för
utdelning inom två dagar sänks till 85%, vilket delvis är en återgång till tidigare krav. Samtidigt föreslås en
höjning för brev som ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar till 97%. Regeringskansliet motiverar
förslaget med att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.
Förslaget ska också ses i ljuset av att Postnord, som har uppdraget att leverera den samhällsomfattande
posttjänsten enligt postlagen, har beslutat efter sin försöks- och testverksamhet att dela ut brevförsändelser
varannan dag. Enligt Post- och Telestyrelsen, PTS, ryms denna förändring enligt Postlagen,
Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna
förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran. Förändringen kan också innebära att Postnord i
större utsträckning kan undvika flyg och andra miljöbelastande transporter.
Vi anser att förändringen av postförordningen är rimlig och att posttjänster i hela landet av god kvalitet är
möjligt.
Posttjänster ingår i det som kallas tjänster av allmänt intresse. På EU-nivå vållar detta ofta omfattande
diskussioner även bland civila samhällets organisationer. På EU-nivå har vi ett postdirektiv som syftar till en
viss harmonisering av posttjänster på den inre marknaden samt att säkerställa en samhällsomfattande tjänst.
Både för tjänsterna inom EU och inom Sverige är det därför avgörande att det finns kompetenta
myndigheter som med oväld kan sköta sitt uppdrag med kontroll och tillsyn. Vi uppfattar att Post- och
Telestyrelsen, PTS, i Sverige sköter detta väl.
Förändringar i tjänster av allmänt intresse ger ofta starka reaktioner bland medborgare. Så även när
posttjänster förändras. Vi har förståelse för detta och förutsätter att både Postnord och tillsynsmyndigheten
PTS följer och kontrollerar de förändringar, tex varannandags utdelningen som nu kommer att ske.
Promemorian anger att boende och företagare på landsbygden har speciella utmaningar och förutsättningar
som bör beaktas särskilt förändringar. Begränsat befolkningsunderlag, gles servicestruktur samt långa
avstånd är exempel på faktorer som påverkar möjligheterna att bo, verka och leva i landsbygderna.
Därför är det enligt vår uppfattning viktigt att man omgående identifierar de problem som företagare på
landsbygderna upplever att förändringarna medför för sin verksamhet, samt att åtgärder görs för att se till
att företagande på landsbygden inte omöjliggörs. Även Postnord, som har samhällsuppdraget, har ansvar för

att utveckla tjänster som gör fortsatt företagande möjligt. För företagare i de gröna näringarna finns
särskilda problem med försenad hantering av brev med olika prover som måste nå laboratorier snabbt, ofta
finns det lag- och regelkrav från jordbrukets branscher på detta. Här krävs lösningar omgående.
Vi anser också att de undantag från postlagen som PTS hittills har haft att hantera, begränsas till ett
minimum. Likaså behöver utföraren av den samhällsomfattande posttjänsten, Postnord, kraftigt begränsa de
krav på flyttade postlådor för utdelning, som främst drabbat hushåll i glesbygd.
Promemorian anger att avsändarna, alla, därför kan behöva ha lite bättre framförhållning när man skickar
enskilda brev som behöver komma fram före ett visst datum. Vi anser att regeringen borde se till att de
myndigheter som i försändelser kräver svar inom viss tid (Skatteverket, Kronofogden, Inkassoföretag m.fl.)
anpassar sina begärda svarsdatum på ett rimligt sätt, när skickade brev kommer att ta längre tid att nå fram
till adressaten.
En aspekt i samband med varannandagsutdelning är att den i vissa fall kommer påverka tidningsutdelning
som görs via posten negativt då man inte får dagstidningen varje dag. De alternativa tjänster som posten
erbjuder är kostsamma och tidningsbranschen är redan hårt ansatt och har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Ökar kostnaderna för distribution ytterligare kan det riskera att ännu fler avstår från att ha en dagstidning
vilket i sin tur kan leda till informationsunderskott. Det är en viktig demokratifråga. Det är viktigt att man
ser över detta problem och finner en långsiktig lösning på tidningsutdelning i hela landet.
Det är viktigt att ge ytterligare perspektiv på en övergång till den digitala utveckling som promemorian behandlar.
Det pågår i Sveriges förberedelser för en ny programperiod inom EU:s jordbrukspolitik där
landsbygdsprogrammet har gett stöd till bredbandsutbyggnad. Man planerar nu att rikta in att stödja digital
mognad så att digitaliseringen kan användas. Trots regeringens nyligen satsning på medel till PTS för
projektstöd, kan vi konstatera att samma myndighet gett tillkänna att vi ligger långt efter regeringens
bredbandsmål och att ytterligare betydande stöd behövs där marknaden inte bygger ut. Vi vet också genom
den redovisning alla Länsstyrelserna ger att en stor grupp befinner i ett digitalt utanförskap, i huvudsak äldre
och funktionshindrade. Detta måste också sammantaget beaktas i den fortsatta utvecklingen av
digitaliseringens effekter. Alla ska med!
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