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Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2022-10-06 

Post- och telestyrelsen (PTS) förslag till föreskrifter 
om utdelning av post och allmänna råd vid 
tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst 
 
Hela Sverige ska leva 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. Hela Sverige ska leva företräder byarörelsen och stöttas av 
medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva. 
 

PTS delar regeringens uppfattning om att den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av 

postförsändelser behöver klargöras. Det är bakgrunden till att PTS tagit fram förslag till nya föreskrifter om 

utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst.  

 

För drygt ett år sedan svarade Hela Sverige ska leva på en remiss angående Promemoria Befordringskravet i 

postförordningen.  I vårt svar betonade vi då vikten av att boende och företagare på landsbygderna har speciella 

förutsättningar och utmaningar, därmed behöver förändringar i posttjänsten iakttas med försiktighet, så att 

dessa grupper inte riskerar en relativt större försämring i servicenivå. Vi infogade även synpunkten att 

utföraren av den samhällsomfattande posttjänsten, Postnord, bör begränsa de krav på flyttade postlådor för 

utdelningen, som vi också sett främst drabbat hushåll i glesbygd. Vi vill betona att tillgången till posttjänster 

av god kvalitet i hela landet är möjlig och ska eftersträvas.  

 

Som PTS skriver i konsekvensutredningen innehåller varken unionsrätten, postlagen eller postförordningen 

några krav på var postöverlämningen skall ske. Det innebär att tillhandahållaren av den samhällsomfattande 

posttjänsten i dagsläget har stor frihet i att välja hur och på vilket sätt postöverlämningen kan ske, utan att 

riskera att inte fullgöra sin skyldighet om utdelning i art.3.3 postdirektivet. De förändrade mönstren med 

minskade flöden av lätta och platta brev och ett ökat flöde av skrymmande och tyngre brev ställer nya krav 

på tillhandahållaren, därtill kommer ett intäktsbortfall på totalt sett lägre postvolymer och utmaningarna för 

att ha en ekonomiskt hållbar tjänst på sikt blir därmed större.  

 

Vi delar PTS uppfattning att det finns en risk att postmottagare i glesbygd riskerar en större försämring än 

mottagare i tätort. Med bakgrund av detta välkomnar vi PTS förslag till nya föreskrifter. 

 

Förslagen till nya föreskrifter skyddar de som har längst till sin postanordning, men möjliggör effektivisering 

av tillhandahållarens postöverlämning i de fall där postmottagaren har upp till 200 meter till sin 

postanordning. 200 meter är, som PTS skriver i konsekvensutredningen, medelavståndet mellan adressplats 

och postanordning utanför tätort och det är den nivå som ni hänvisar till som en lägsta servicenivå och ett 

avstånd som redan nu finns i de allmänna råden som ett mått på relativ närhet. 

 

 

 



Vidare finner vi det positivt att PTS föreslår bindande föreskrifter framför allmänna råd. Det skapar en 

trygghet för de som lever och verkar i gles- och landsbygder, då det finns en tydlig beskrivning för vad som 

är den lägsta servicenivån för postöverlämningen. Om undantag från detta görs ska det göras i samråd med 

postmottagaren, vilket PTS också har lämnat utrymme för i förslaget till föreskrifter.  

 

Posthantering har varit en historiskt viktig del att knyta samman människor och varor under lång tid. Detta 

kommer att behövas så länge vi interagera med varandra. Ny teknik kan skapa nya möjligheter till exempel 

drönare men vikten av att skapa jämlika förutsättningar för alla i Sverige är ett uttryckt mål bland annat i det 

landsbygdspolitiska målet ”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, 

boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet”. Där är post och paket en 

viktig del.  
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