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Yttrande över slutbetänkandet från 2015 års postlagsutredning (SOU 2016:54). 

”Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle” 

 

Hela Sverige ska leva har erbjudits tillfälle att framföra organisationens synpunkter på 

slutbetänkandet. Hela Sverige ska leva yttrade sig också över det tidigare delbetänkandet. 

 

Hela Sverige ska leva är organiserad med länsavdelningar och har ca 5000 lokala 

utvecklingsgrupper, byföreningar, bygdegrupper och andra sammanslutningar. 

Organisationens vision är att hela Sverige ska leva och arbetar med att stärka lokalt och 

påverka nationellt. Vår värdegrund bygger på de horisontella kriterierna – Demokrati, -

Mångfald, -Hållbarhet och -Jämställdhet. Vårt och Sveriges största landsbygdsarrangemang är 

den vartannat år genomförda Landsbygdsriksdagen som samlar 800-1000 deltagare från 

lokala grupper, organisationer, företag, myndigheter och politiker. 

 

Hela Sverige ska leva har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter. Vi 

begränsar och prioriterar vårt yttrande till de frågor som är mest relevanta för landsbygdens 

service, nämligen 5-dagarsutdelningen.  

 

Posttjänster ingår i det som betecknas tjänster av allmänt intresse. Sverige har valt att lägga de 

tidigare tjänster som statliga posten hade i ett numera gemensamt ägt svenskt-danskt bolag, 

Postnord, med de avkastningskrav som staten normalt ställer på sina bolag. Detta förhindrar 

inte att det fortfarande ytterst är ett statligt ansvar för att det finns posttjänster på ett likvärdigt 

sätt i hela landet. 

 

Utredningen tar upp frågan om fem-dagars utdelningen och anser att samhällsuppdragets 

omfattning bör förtydligas i de delar som avser undantag från femdagarsutdelning och var 

utdelning av postförsändelser ska ske. Därav följer att man föreslår att Post- och telestyrelsen, 

PTS, ges möjligheter att i föreskrift reglera detta vid behov. 

 

För Hela Sverige ska leva är det grundläggande att samhällets service, och särskilt då de som 

betecknas som av allmänt intresse, också är likvärdigt tillgängliga för alla. En sådan reglering 

som utredningen föreslår, kan leda både till att de blir tydliga och rättvisa regler men också att 

http://www.helasverige.se/kansli/hem/


det leder till fler undantag än de som finns idag. Det är vår bestämda uppfattning att det inte är 

acceptabelt om en sådan reglering leder till mer omfattande undantag.  

 

Det är i grunden ett statligt ansvar att det finns en likvärdiga posttjänster i hela landet. Staten 

har på sina ägda bolag avkastningskrav och får inte utföraren kostnadstäckning för tjänster 

leder det oundvikligen till sämre och försämrad service där risken är stor att det drabbar 

landets glest befolkade områden. Detta skulle i sin tur leda till anspråk på statliga 

subventioner eller upphandlade tjänster. 

 

Om PTS tilldelas rätten att utfärda föreskrifter anser vi att i första hand det ska ges möjligt för 

utförare och mottagare att hitta de flexibla lösningar som i enskilda fall kan tillfredsställa båda 

parter. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 

 

Staffan Nilsson Åse Classon  Terese Bengard 
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