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Till statsrådet Anders Ygeman (S)

2020/21:2149 En postmarknad i förändring
Det skickas allt färre fysiska brev i Sverige. Brevvolymerna har minskat med
nästan 50 procent de senaste 20 åren. Samtidigt ser vi att antalet paket ökar, och
svenskarna handlar i allt större utsträckning via e-handel.
Att ha en fungerade postservice i hela landet där brev, paket och tidningar kan
kombineras är en förutsättning för ett levande samhälle.
I september tillsatte regeringen Postfinansieringsutredningen som ska ta fram
förslag på hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras i framtiden.
Slutbetänkandet ska lämnas i januari 2023. Man har dessutom tillsatt en
utredning om utdelning av dagstidningar och om man likt i Norge kan
upphandla denna tjänst till distribution.
Samtidigt med detta genomför Postnord nu övergången till
varannandagsutdelning utan att egentligen några direkta konsekvensanalyser
har gjorts av vad det innebär för till exempel företag på landsbygden.
För några veckor sedan gick också remisstiden ut för att lämna synpunkter på
promemorian om förändrat befordringskrav av brev där förslaget är att åtta av
breven ska delas ut inom tre dagar och 97 procent inom fyra dagar, till skillnad
mot dagens krav på 95 procent inom två dagar.
Det kan sålunda konstateras att det sker en rad saker inom svenskt
utredningsväsen och inom de statliga bolagen som kommer att förändra
spelplanen för distribution av post och brev. Det kan också konstateras att det
är tre departement – och således tre olika statsråd – som är inblandade i detta:
Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet och Kulturdepartementet.
Det väcker onekliga frågor kring hur koordinerade alla dessa enskilda insatser
är och vem – om någon – som tar ett helhetsansvar för att de olika delarna ska
landa väl för att svensk postservice ska utvecklas i rätt riktning.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Anser statsrådet att det är rimligt att så många förändringar sker innan
Postfinansieringsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande, och vidtar
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statsrådet några åtgärder inom ramen för sin tjänsteutövning?

………………………………………
Mikael Larsson (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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