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Remiss- Befordringskravet i postförordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger nedanstående yttrande i ärendet:
Vara kommun står bakom förslaget till förändring av befordringskravet för postförsändelse som
presenteras i underlaget ”Förslag till förordning om ändring i postförordningen (2010:1049).
Kommunen ser emellertid en farhåga i att den utökade befordranstiden kommer påverka både
företag och medborgare negativt genom ökade krav på längre framförhållning och försämrad
servicenivå.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tidigare beslutat om en förändring av postförordningen. Från 1 januari 2018
ändrades befordringskravet för brev med normalporto från övernattbefordran till
tvådagarsbefordran och att minst 95 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.
Men kommunikationsmönstren i samhället förändras och den ökade digitaliseringen innebär att
postförordningen behöver ses över på nytt. Ett nytt förslag på förändring presenterades i
september 2020.
Det nya förslaget innebär att kravet på befordringstid ska ändras till 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. Ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt.
Vara kommun står bakom förslaget men ser en farhåga i att den längre leveranstiden av
försändelser kommer att påverka både företagare och medborgare negativt, då det krävs en
betydligt längre framförhållning när försändelser ska skickas som inte alltid kan planeras för och
som innebär en försämrad service. Viktigt är därför att en omfattande informationsinsats görs på
bred front till både näringsliv och allmänhet, för att förändringen i befordringskravet når ut till
alla som berörs av den.
Ytterligare en synpunkt är att utvecklingen av digitala lösningar för att på ett säkert sätt kunna
skicka sekretessbelagd myndighetspost via e-postmeddelande bör prioriteras.
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