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Svar till LRF Västra Götalands skrivelse gällande postservice
på landsbygden
LRF Västra Götaland har inkommit med en skrivelse till riksförbundsstyrelsen
gällande postservicen på landsbygden. Bakgrunden är en motion som
behandlades på Postnord för en dialog med syfte att säkra framtida postservice
på landsbygden.
I likhet med det som LRF Västra Götaland beskriver i sin skrivelse, så finns det
flera pågående processer som kommer att påverka vilken postservice våra
medlemmar kan förvänta sig i framtiden. Dels har regeringen lagt fram en
promemoria om förlängda befordringstider regionstämman med förslaget att
LRF på nationell nivå kontaktar ansvariga i regeringen och, dels inför
PostNord varannandagsutdelning etappvis i hela landet och dels så pågår en
statlig utredning under namnet Postfinansieringsutredningen.
Riksförbundsstyrelsen delar Västra Götalands oro att många av dessa processer
riskerar att ha en negativ inverkan på våra medlemmars möjlighet att driva
företag på landsbygden, särskilt eftersom vissa leveranser måste ske fysiskt och
att vissa av LRFs medlemmar saknar tillräcklig uppkoppling för att ta emot
digitala brev. Vi delar även slutsatsen att PostNord befinner sig i en svår
situation, i och med att intäkterna från brevutdelningen minskar.
LRF centralt har därför tagit en aktiv roll i frågan om framtidens postservice
genom att bland annat kritisera regeringens förslag om förlängda
befordringstider. Risken med förslaget som presenterades är nämligen att vissa
försändelser helt enkelt skulle sakna tidsangivet krav för när de ska komma
fram till mottagaren, vilket ställer till stora problem vid brådskande leveranser
såsom leveransdelar och veterinärmedicinska prover.
LRF centralt här även haft en dialog med Postfinansieringsutredningen, både
genom möten och skriftliga underlag. I samband med denna dialog har vi
framfört att det finns behov av att ha en högre servicenivå gällande
postutdelningen på landsbygden, i förhållande till vad som kommer kunna ges
inom en snar framtid. Detta kommer sannolikt kräva statlig inblandning i form
av finansiering. I dessa fall kan säkert tidningsleveranser inkluderas. Detta är
dock inte lämpligt ifall varannandagsutdelning gäller, eftersom dagstidningar
bör levereras varje dag. Om tidningsbud levererar varje dag, så bör det kunna
finnas utrymme för att även ta med sig brev.
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På grund av de stora förändringarna har vi även påbörjat en dialog med
PostNord för att kunna få mer information om de försämringar som är på väg.
LRF centralt har haft möte med PostNords ledning två gånger per år under de
senaste två åren. Dialogen är koncentrerad till informationsutbyte, eftersom
PostNord kan liknas med ett vanligt bolag och LRFs möjligheter att ställa krav
på företaget är begränsade. I samband med dialogen har LRF bett om svar på
vanliga frågor som kommer från medlemmar, som LRF Västra Götaland gärna
får ta del av.
Vår bedömning är att utformningen av framtidens postservice på landsbygden
kommer att till stor utsträckning påverkas av huruvida regeringen är villig att
tillskjuta medel för att upprätthålla servicenivån på landsbygden. Det går redan
idag att konstatera att de sjunkande brevvolymerna gör att PostNord inte klarar
att finansiera utdelningen på egen hand. LRF centralt kommer därför att
fortsätta bevaka Postfinansieringsutredningen och lyfta problematiken med
beslutsfattare. Därutöver kommer denna fråga att behandlas av
Riksförbundsstämman i oktober efter en motion från LRF Skåne om att bevara
lantbrevbärarens dagliga postutdelning.
Med vänliga hälsningar
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Wictoria Bondesson
Tf enhetschef

Cecilia Reje
Handläggare

2(2)

