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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Yttrande över remiss av delbetänkande Som ett brev på posten (SOU 2016:27)
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, tar tillfället att yttra sig över remissen av delbetänkandet
Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27).
Bakgrund
Med anledning av minskade brevvolymer och i takt med ökad digitalkommunikation har regeringen
valt att se över de 20 år gamla reglerna kring övernattsbefordran och pristak i ett digitaliserat
samhälle.
I samma samhälle har en del skärgårdsbor redan i dag postgång färre dagar i veckan än övriga
samhällsmedborgare. Därtill finns det platser där all post till hela ön läggs i en väska och var och en får
sortera fram sin egen post, ur integritetssynpunkt helt förkastligt. På andra ställen lämnas posten på
fastlandet och öborna tar med sig den ut till ön på egen hand, året om.
Att finna en gul brevlåda att lägga sin post i kan på många ställen i skärgården vara nog så svårt, vi har
personer i våra medlemsföreningar som vittnar om sträckor upp till en mil. Därtill kommer det faktum
att skärgården generellt inte har tillgång till fiberuppkoppling i samma utsträckning som andra, mer
centrala, delar av landet. Skärgården är också ett av de ställen i landet som riskerar att bli utan fiber
om ortsborna inte själva driver på frågan. Det är också svårt för små föreningar att erhålla stöd till
fiberutbyggnad med det regelverk som gäller under den nuvarande programperioden.
Konsekvenser
Utredningens huvudförslag är att slopa övernattsbefordran och övergå till tvådagarsbefordran. Ett
förslag som innebär att 95 procent av all post skall vara utdelad två dagar efter det att den är postad
och brevlådan tömts. Även fortsättningsvis skulle en stor del av posten komma fram över natten då
färdigsorterad post är dyr att förvara. Förslaget skulle ge miljövinster i och med att post inte längre
skulle behöva flygas inom landet utan kan gå med tåg och landsvägstransporter.
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Skärgårdarnas Riksförbund anser att förslaget gör att skärgårdsborna får ytterligare försämringar i sin
postgång som kan få negativa konsekvenser både för företag och för privatpersoner. Med hänvisning
till att det redan i dag är vanligt med postutdelning färre än fem dagar i veckan riskerar
skärgårdsborna att få en försämrad grundläggande service.
Som exempel kan nämnas post som av medicinska skäl, exempelvis alla de 1000-tals personer som
äter Waran, och som borde vara framme hos mottagaren nästa dag, nu i vissa fall kan bli försenade
med flera dagar. I dagsläget kan denna information inte sändas digitalt på grund av andra
myndigheters regelverk. Man kan inte heller förutsätta att äldre och sjuka kan nyttja en dator även om
de en gång har kunnat detta.
Konsekvensen av att sänka pristaket till att gälla brev upp till 250 gram är svårare att överblicka i sin
helhet. Men på individnivå torde detta leda till en ökad kostnad.
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