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Föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post 

inom den samhällsomfattande posttjänsten (Dnr 2-10125) 

 

SmåKom är en nationell organisation för små kommuner. Vi har för 

närvarande 71 medlemmar, vilka består av de till befolkningstalet mindre, men 

ofta till ytan större, kommunerna i Sverige. 

 

SmåKom tackar för förtroendet att lämna synpunkter på förslaget om det nya 

regelverket som föreslås gällande utdelning av post inom den 

samhällsomfattande posttjänsten. Vi är av samma åsikt som PTS och 

regeringen när det kommer till behovet av att klargöra den samhällsomfattande 

posttjänstens krav på utdelning av postförsändelser.  

 

Det är framsynt av PTS att bedöma att postmottagare i glesbygd riskerar att få 

sämre service framöver jämfört med postmottagare i tätort. Flera av våra 

medlemskommuner består till stor del av landsbygd och glesbygd och vi vill 

förstås slå vakt om att samtliga invånare i dessa kommuner får samma service 

som postmottagare i tätort. 

 

De föreskrifter som föreslås, plats för postanordning inom 200 meter från 

adressplats och att eventuell anvisning av ny plats ska ske i samråd med 

inblandade aktörer bör vara ett vettigt sätt att trygga en grundläggande 

servicenivå för landets postmottagare.  

 

Föreskrifterna uppställer inga krav på att befintliga postanordningar (längre 

bort än 200 meter) ska flyttas närmare mottagarna, men frågan är om det i och 

med det nya regelverket kommer att finnas möjlighet som postmottagare att 

kräva detta. Vi kan inte direkt utläsa det av promemorian. Rimligtvis borde det 

vara en möjlighet när föreskriften säger att postanordning ska finnas inom 200 

meter från adressplats. 

 



Angående hinder för utdelning är det logiskt att försändelser som 1) behöver 

kvitteras, som 2) är för skrymmande och 3) om det finns ett varaktigt hinder 

lämnas över till ett expeditionsställe. Det vi saknar i regelverket är en 

avståndsbegränsning till närmsta expeditionsställe för att säkerställa en 

grundläggande servicenivå i hela landet. Vi vet att det i flera av våra 

medlemskommuner förekommer orimligt långa avstånd för att nå ett 

expeditionsställe, en avståndsbegränsning i regelverket skulle tjäna syftet att 

trygga dagens servicenivå än bättre.  

 

För övrigt har vi inget att invända mot det föreslagna regelverket, det tar god 

hänsyn till alla inblandade och beaktar hållbarhetsperspektivet på ett bra sätt. 
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Verksamhetsledare  


