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Postservice på landsbygden
På stämman med LRF Västra Götaland 2021 behandlades en motion angående
försämrad postservice. På många håll i landet oroas nu människor på landsbygden över
försämrad postservice. Beslutet att ta bort kravet på daglig utdelning av brev är dock
förståeligt med tanke på den minskade volymen. Alltfler dokument skickas elektroniskt
och det är en utveckling som vi tror kommer att fortsätta. Det är också en bra lösning för
landsbygden, när postservicen försämras.
Nu är flera frågor aktuella: Vilka krav skall vi ha på Postnord i framtiden? Vad är nästa
steg i försämringen av postservice på landsbygden?
Regeringen vill dessutom sänka kravet på hur stor andel av breven som ska komma
fram i tid. Idag ska 95 procent av breven delas ut inom två arbetsdagar. Men i det nya
förslaget räcker det med att 85 procent kommer fram inom den tiden. Dessutom införs
ett nytt krav om att 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar.
En rad kommuner i glesbygd oroas av försämrad postservice. Även Försvarsmakten,
Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket och många fler varnar.
Glesbygdskommunerna lyfter inte enbart fram att de har långa avstånd, utan också en
hög andel åldrande befolkning som är dåligt uppkopplad. Som läget ser ut i dag går det
inte att ersätta fysiska brev med elektronisk post anser de.
Även Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är beroende av fysiska brev. Särskilt
för sjukdomsövervakning, som hjälper myndigheter att tidigt upptäcka och agera på nya
smittor. Proverna skickas i post som läggs på gula brevlådor, eftersom det är vad
djurägare och veterinärer ute i landet har tillgång till på ett enkelt sätt dygnet runt,
skriver SVA. Med det nya förslaget går det inte att veta om proverna kommer fram efter
två eller fyra arbetsdagar, eller om de hamnar bland de tre procent som inte har något
krav på leveranstid. Därmed riskerar prover att förstöras innan de når SVA.
Bland LRFs medlemmarna är det stor oro sig att brev med brådskande innehåll försenas.
Men mest oroas över att postservicen riskerar att försämras på landsbygden.
LRF anser också att det är "under all kritik" att regeringen inte inväntar sin egen
utredning över omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten och hur den ska
finansieras. Den tillsattes i fjol och ska vara klar i januari 2023
På vissa håll, men inte överallt sker fortfarande utdelning av tidningar tidigt på
morgonen, medan posten kommer senare under dagen. Att köra med dubbla turer vissa
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dagar när hela systemet med brevutdelning är hotat känns både onödigt och dyrt. För att
spara pengar och rädda denna service på längre sikt ser vi här en potential. Som förslag
är att låta tidningsbudet ta med breven också?
LRF Västra Götaland regionstämma beslöt att gå på motionsställarens förslag om att
önska att LRF på nationell nivå kontaktar ansvariga i regeringen och Postnord för en
dialog med syfte att säkra framtida postservice på landsbygden.
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