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Regeringens promemoria ”Befordringskravet i
postförordningen” I2020/03901
SmåKom är ett nationellt nätverk för små kommuner och vi har för
närvarande 67 medlemmar, vilka består av de till befolkningen mindre
kommunerna i Sverige.
Vi anser att en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet
bör säkerställas så långt det är möjligt. Särskilt viktigt är detta för alla de
tusentals företag, inte minst de små, som har sin verksamhet på landsbygden.
Med digitaliseringens utveckling lever vi i en ständig förändring av
förbättrade och mer tillgängliga tjänster och vi kan nog bara konstatera att
posthanteringen kommer att behöva ses över kontinuerligt de närmsta åren.
SmåKom tillstyrker den föreslagna förordningen om ändring av
postförordningen men vill lämna några kompletterande kommentarer
att ta hänsyn till.
Merparten av våra medlemskommuner består till stor del av gles- och
landsbygd. För invånarna i dessa kommuner är det av största vikt att en god
samhällsservice, lik den i övriga landet, upprätthålls. Under hela 2000-talet
har fler och fler servicefunktioner avvecklats i många av landets kommuner,
och när vi besöker våra medlemmar upplever vi ofta att de känner sig
övergivna, framförallt av staten.
Om den föreslagna ändringen i postförordningen träder i kraft, är det ytterst
angeläget att även gles- och landsbygden i landet, framför allt i norra
Sverige, kommer omfattas av de 85 % som får sin post utdelad inom två
påföljande arbetsdagar. Skulle situationen bli den omvända, att det är i de
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delar av Sverige där annan service lagts ned som man också kommer få vänta
längre på sin post, tror vi att förtroendet för staten och nationella
beslutsfattare riskerar att minska drastiskt. Det finns även ett stort
symbolvärde i statens närvaro i hela landet, något som inte bör föraktas.
Viktigt att påpeka är också att bredbandsutbyggnaden spelar en avgörande
roll i den här frågan. Den grupp av invånare och företag som inte har tillgång
till robust bredband är i större behov av en väl fungerande postgång till dess
att bredbandsutbyggnaden nått alla delar av landet.
Med hänsyn till ekonomi och miljö anser SmåKom att utredningens förslag
är godtagbara. Varannandagsutdelning borde vara en effektivisering som ger
tillräcklig kostnadstäckning för att tillhandahålla posttjänster och denna typ
av utdelning måste också innebära färre mil för de fordon som används vilket
minskar utsläppen av växthusgaser.

Peter Lindroth, ordförande
Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
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