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Remissyttrande om Post- och telestyrelsens (PTS) förslag 
till föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid 
tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

För att företag och företagare ska kunna verka i hela landet med bibehållen konkurrenskraft är det helt 
avgörande med en grundläggande fungerande infrastruktur i form av internetuppkoppling, telefoni och 
post. Företag har ett stort behov av att kunna svara mot kunders behov och efterfrågan. Detta ställer i sin 
tur höga krav på snabb kommunikation, såväl digitalt som med fysiska brev. Att inte ha tillgång till 
postservice kan vara frågor som stoppar entreprenören från företagsetablering eller fortsatt verksamhet, 
inte minst på landsbygden. Företag är beroende av att kunna skicka och ta emot brev snabbt och med hög 
tillförlitlighet eftersom det finns en förväntan hos myndigheter, kunder och leverantörer att företagen ska 
kunna kommunicera skyndsamt. 

I Företagarnas rapport Företagares behov av posttjänster (2021) framgår att nästan 4 av 10 företagare i 
Sverige upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt.1 Endast tre procent anser att 
postväsendet fungerar mycket bra. 7 av 10 företagare anser att det är viktigt för det egna företaget att kunna 
skicka eller ta emot försändelser med varor som når mottagaren nästföljande dag. Lika många anser att det 
är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar. 

Med detta som bakgrund är det enligt Företagarna avgörande att tillståndsmyndigheten utgår från 
företagens, och då framför allt de mindre företagens, konkurrenskraft i sina förslag om nya föreskrifter om 
utdelning av post och allmänna råd vid tillhandhållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Det 
gäller inte minst de mest sårbara företagen som redan i dag har de längsta avstånden till postanordningar 
och som Företagarna anser behöver skyddas ytterligare mot plötsliga förändringar som ökar avståenden 
ytterligare.  

Företagarna gör bedömningen att förslagen till nya föreskrifter i sig inte kommer ge några negativa effekter 
vad gäller möjligheten att bedriva näringsverksamhet i hela landet. Även Post- och telestyrelsen skriver i sin 
konsekvensutredning att föreskrifterna enbart riktar sig till tillhandahållaren av den samhällsomfattande 
posttjänsten, vilket i dagsläget är Postnord. Företagarna välkomnar att en skyldighet införs för 
tillhandahållaren att vid ny placering av postanordning samråda med berörda parter. Utgångspunkten vid 
alla eventuella framtida förändringar måste vara, likt Post- och telestyrelsen uttrycker, att ägare av en 
postanordning ges rimliga förutsättningar att kunna vidta åtgärder och föreslå alternativa lösningar vid ny 
placering av postanordning.  
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1 Företagarna, 2021: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2021/foretagares-behov-av-posttjanster/ 
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