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Yttrande över ”Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen” 
Seko organiserar cirka 15 000 anställda inom postverksamheten. Dessa återfinns såväl hos den 
dominerande aktören PostNord men också hos privata aktörer där Bring Citymail är den i särklass 
största. 

Seko har tidigare, vid behandling av delbetänkandet ”Som ett brev på Posten, SOU 2016:27”, lämnat 
ett yttrande samt problembeskrivning. Förbundet vill i de delar som inte berörs nedan hänvisa till 
vårt tidigare yttrande.  

Precis som utredaren konstaterar har postmarknaden förändras sedan millennieskiftet. Brevvolymer 
sjunker ständigt. PostNord har, för att möta verkligheten, genomfört stora rationaliseringar och 
effektiviseringar. Detta har givetvis påverkat våra medlemmar som fått en allt tuffare arbetssituation.  

Hos Bring Citymail sker en något motsatt utveckling. Bring Citymail har under de senaste 10 åren 
expanderat och man når nu fler mottagare än tidigare. Dock känner våra medlemmar på Bring 
Citymail också av en ökad press och små marginaler i branscher som givetvis påverkar deras 
arbetssituation.  

Seko anser att det krävs förändringar på postmarknaden i framtiden för att kunna säkerställa god 
samhällsservice. Flertalet av de förändringar som utredningen pekar på ställer sig Seko bakom. 
Nedan ger förbundet kommentarer på de förslag i slutbetänkandet som vi anser bör lyftas fram. 

Seko har länge drivit frågan om införandet av fastighetsboxar i flerfamiljshus. Förbundet kan 
konstatera att utredningen drar enligt oss en korrekt slutsats. Utredningen ställer sig positiv till 
fastighetsboxar, däremot saknas ett konkret förslag på reglering vilket Seko anser är helt nödvändigt. 
Fastighetsboxar skulle avsevärt förbättra arbetsmiljön för de anställda men också göra 
postutdelningen mer effektiv för alla företag i branschen. Även samhällsuppdragets genomförande 
skulle underlättas av fastighetsboxar. Utredningen uttalar sig positiv till införande av fastighetsboxar 
i flerfamiljshus med ett konstaterande att effektivare utdelning i storstäder skapar bättre 
förutsättningar för god service i glesbygd. Seko delar denna uppfattning men efterlyser ett konkret 
förslag på reglering i en ny postlag.  

I slutbetänkandet berörs frågan om samdistribution av tidningar och brev. Utredaren lämnar inget 
förslag om att påtvinga den aktör som ansvarar för den samhällsomfattande tjänsten, det vill säga 
PostNord, att samdistribuera tidningar och brev. Detta anser Seko är en klok hållning. Förbundet 
anser att samdistribution av tidningar och brev kommer hanteras av postmarknadens aktörer 
självmant i de fall det i övrigt passar in i deras verksamhet. Att i det läget gå in genom lagstiftning och 
påtvinga samdistribution kommer göra mer skada än nytta. Seko anser att det måste vara upp till 
respektive företag på en avreglerad postmarknad att välja vilka kompletterande produkter man ska 
hantera utanför samhällsuppdraget.  

De förslag som utredaren lämnar kring transparens och redovisningsskyldighet på post- och 
paketmarkanden anser förbundet vara bra. Förbundet anser det vara av vikt att Post- och 
telestyrelsen kan inhämta uppgifter från företagen för att kunna följa utvecklingen på marknaden. 
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Dock är det centralt att skyldigheten att lämna och redovisa uppgifter är samma för alla företag i 
branschen, såväl för statligt ägda PostNord som övriga privata aktörer.  

Seko ställer sig även positiva till en formalisering och förtydligande av regelverket för när undantag 
från femdagarsutdelning får ske. Dock bör sådana undantag medges restriktivt.   

Diskussionen som förts kring att samhällsuppdraget för paket skulle kunna slopas ställer sig Seko 
negativa till. Även om utredningen konstaterar att marknaden för paket i dag i stort sett klarar av att 
levererar till hela landet utan problem finns det inga garantier för att så alltid kommer att vara fallet. I 
dag är det PostNord som har samhällsuppdraget att leverera paket upp till 20 kilo till hela Sverige. 
Detta anser Seko har positiva effekter på paketmarknaden som helhet. Det tvingar de övriga företagen 
på marknaden att upprätthålla en lika god service. Om PostNords samhällsuppdrag i framtiden 
slopas för paketdelen finns risker, om synergieffekterna med brev inte är tillräckligt stora, att 
PostNord drar sig undan vissa delar av landet när det gäller paketdistribution. Risken finns då att 
övriga aktörer följer efter. På sikt försämras då glesbygdsservicen.   
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