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Remiss PM Befordringskravet i postförordningen
Sammanfattning
Infrastrukturdepartementet har översänt PM om befordringskravet i
postförordningen på remiss. Remisstiden är fram till 1 mars 2021. I
promemorian finns förslag på förändring av befordringskravet för
postförsändelser.
Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett
digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i
postförordningen. Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, innebar
att befordringskravet för brev med normalporto för den samhällsomfattande
posttjänsten ändrades från övernattsbefordran till tvådagarsbefordran och att
minst 95 procent av de inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran
ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven lämnats in.
I propositionen Ändringar i postlagen (prop. 2017/18:41) lyfter
regeringen, med hänvisning till samhällsutvecklingen och särskilt
digitaliseringen, fram att situationen på postmarknaden är sådan att det kan
komma att finnas behov av att på nytt se över postlagstiftningen för att
säkerställa att det långsiktigt kommer att finnas en samhällsomfattande
posttjänst av god kvalitet i hela landet.
Remitterad promemoria som tagits fram inom Regeringskansliet är ett
resultat av den bevakning som gjorts av utvecklingen inom området.
I promemorian föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt
att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för
tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet
breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra
påföljande arbetsdagar.
Skälen för förslaget i promemorian är de ändrade kommunikationsmönster
som samhällets digitalisering och användningen av ny teknik leder till. Detta
innebär förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och
offentliga institutioner och därmed också postmarknaden. Den totala
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brevvolymen har minskat stort och snabbt. Även om ökad e-handel har gett
ökade mängder varuförsändelser så är det otillräckligt för att bära
verksamheten när brevvolymerna faller. Att upprätthålla ett
distributionsnätverk som dagligen täcker samtliga adresser i Sverige innebär
stora fasta kostnader som inte minskar när antalet brev minskar.
Bedömning
I Ronneby kommun har, särskilt de senaste åren, digitalisering och
användning av ny teknik bidragit till minskad utgående brevvolym. Precis
som det beskrivs i promemorian så har bl a kommunen genom sin
myndighetsutövning och verksamhet ett stort ansvar för att ha kontakt med
medborgare som kanske inte kan nyttja digitala lösningar och att det också
får konsekvenser i de fall där det av sekretesskäl medför att uppgifter skickas
per brev. För dessa situationer är en fungerande posttjänst av fortsatt stor
betydelse. Att som promemorian menar att avsändarna ibland kommer att
behöva ha bättre framförhållning är inte alltid möjligt när snabba beslut
måste tas samtidigt som det finns krav på kommunicering.
Enligt promemorian så hindrar inte förslaget Postnord eller andra
tillståndshavare att tillhandahålla andra, snabbare brevtjänster än
tvådagarsbefordran och om det fortsatt även finns en efterfrågan på snabba
leveranstjänster, kommer marknaden att kunna erbjuda sådana tjänster till
marknadsmässigt pris.
Kommunens portokostnader kan därmed genom förslaget komma att öka.
Hur mycket går dock inte att förutse.
Förslaget kommer troligen att innebära störst förändringar för boende och
företagare på landsbygden. Det är också på landsbygden som tillgången till
bredband på många håll är begränsad. Det är därför viktigt att regeringen ser
den sammanlagda problematiken och inte bara hänvisar till att det inte är
samhällsekonomiskt försvarbart med samhällsomfattande posttjänsten enligt
nuvarande regelverk och omfattning.
Ronneby kommun ställer sig därmed med tvekan bakom promemorians
förslag om ändringar i postförordningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att anta ovanstående som sitt remissyttrande över
promemorian Befordringskravet i postförordningen.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
Ronneby kommun inte ställer sig bakom förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun inte ställer sig bakom
förslaget.
Exp:
Indrastrukturdepartementet
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