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Remissvar - PM Befordringskravet i postförordningen
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Vi genomför insatser inom såväl näringspolitiken, den regionala
utvecklingspolitiken som den sammanhållna landsbygdspolitiken.
Tillväxtverket har flera uppdrag som hänger ihop med utvecklingen av den
sammanhållna landsbygdspolitiken. Vi främjar tillgängligheten till kommersiell och viss
offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Postleveranser är
en viktig del inom området grundläggande service för att skapa attraktiva miljöer för
människor och företag att bo och verka inom en given region.
Vi har även uppdrag att stärka social och ekonomisk utveckling i 61 utpekade
kommuner. Tillväxtverket ska också genom ökad samverkan med andra statliga
myndigheter verka för ett mer samordnat agerande bland statliga myndigheter i arbetet
med att effektivare genomföra regeringens landsbygdspolitik.
Remissvaret ar skrivet utifran dessa utgangspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ställer sig inte bakom förslaget att ändra kravet på befordringstid till att
minst 85 procent av inrikes brev ska ha delats ut inom två arbetsdagar samt att 97
procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar.
I Tillväxtverkets tidigare remissvar 2016 till delbetänkandet ”Som ett brev på posten”
och slutbetänkandet ”Till sista utposten”, instämde vi i att den snabba förändringen av
postmarknaden då krävde ändrade krav på övernattsbefordran. Samtidigt underströk
Tillväxtverket vikten av att inte villkoren för företag i gles- och landsbygder ytterligare
försämras. Att nu redan tre år efter den senaste förändringen återigen göra
förändringar, som riskerar att försämra för framför allt företag och boende i
landsbygder, anser vi inte kunna godta.
Förslaget om förändring kommer också samtidigt som PostNord redan testar och
förbereder varannandags-utdelning av brev i hela landet. Att då samtidigt ändra kravet
på befordringstid, så att upp till 15 procent av breven kan delas ut så sent som efter fyra
arbetsdagar och 3 procent av breven även ännu senare, anser vi är ett opassande förslag.
Här kan nämnas att av landets befolkning beräknas cirka 12 procent av befolkningen bo
i områden som kan betecknas ha mellan, låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter.
Dessa områden utgör en mycket stor andel av landets geografiska yta. Om de 15 procent
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av breven är från eller till dessa områden, vilket inte är ett orimligt antagande, så är det
en betydande försämring för stora delar av landet.
Både i gällande krav om befordringstid och promemorians förslag om ändrade krav
finns skrivning som säger ”oavsett var i landet breven lämnats in”. Tillväxtverket anser
att det är minst lika viktigt vart i landet breven skickas till. Bortsett från om förslaget om
ändrade krav genomförs eller inte så föreslår Tillväxtverket att skrivning bör ändras till
”oavsett var i landet breven lämnas in och vart i landet breven skickas till”. Detta anser
vi kan göra skillnad då det är sannolikt att det redan idag är platser i mer glesare
geografier och främst i landsbygder som har de längre befordringstiderna av brev.
Tillväxtverket anser inte att promemorian i tillräcklig utsträckning redovisar vilka
konsekvenser ett ändrat krav på postbefordran kan komma att få för boende och företag
i landsbygder. Promemorian betonar endast att boende och företagare på landsbygden
har speciella utmaningar och förutsättningar som bör beaktas särskilt vid förändringar.
Vidare nämns också att begränsat befolkningsunderlag, gles servicestruktur samt långa
avstånd är exempel på faktorer som påverkar möjligheterna att bo, verka och leva i
landsbygderna.
Vi menar exempelvis att argumentet att det kommer finnas möjlighet för marknaden att
tillhandahålla snabbare brevtjänster än tvådagarsbefordran, kommer innebära att det
blir dyrare för företag och boende i landsbygder. En bekräftelse på detta är att
promemorian i konsekvensanalysen nämner att utbudet av snabbare brevtjänster kan
vara begränsat i vissa gles- och landsbygder.
Utifrån Tillväxtverkets ansvar att samordna den sammanhållna landsbygdspolitiken ser
vi även med oro på att förslaget i promemorian negativt påverkar möjligheterna att
uppnå politikens övergripande mål om att uppnå likvärdiga förutsättningar för att bo,
leva och verka i alla delar av Sverige.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lars Wikström.
Pär Ove Bergquist har varit föredragande. I handläggningen har också
Peter Malmsten, Klas Fritzon och enhetschef Martin Olauzon deltagit.
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