Mehmet Kaplan, Bostads- och stadsutvecklingsminister, svarade strax före
jul på den debattartikel som Norrlandsförbundet skrev i november 2014 om
att postens tjänster är viktiga för alla överallt.
Läs hans svar här nedan:
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N2014/4695/ITP
Hej Norrlandsförbundets styrelse,
Tack för debattartikeln som ni skickade till mig och mina kollegor här på
Näringsdepartementet. Jag håller med er om att postservicen är en viktig
del av infrastrukturen i hela landet, både för privatpersoner och för företag.
Postservicen ska också i så stor utsträckning som möjligt tillgodose
behoven hos alla hushåll och företag i vårt avlånga land. Jag förstår även er
oro för att postservicen ska försämras i glest befolkade delar av landet och
jag och mina kollegor i regeringen tar denna oro på allvar. Jag vet även att
ni deltagit i det öppna samråd om postservice som ERGP, den europeiska
organisationen för samarbete mellan de europeiska regulatörsmyndigheterna på postområdet och EU-kommissionen, har arrangerat.
Ni skriver även om att tillgången till bredband och mobiltäckning inte är
tillfredställande i Norrland. Regeringen kommer se till att det sker betydande
satsningar inom ramen för landsbygdsfonden fram till 2020 och att det
kompletteras av insatser inom ramen för regionalfonden. Det är viktigt med
tillgång till bredband med hög överföringshastighet även i mer glest
befolkade områden.
Regeringen prioriterar även en god mobiltäckning och arbetar för att skapa
förutsättningar för fortsatt utbyggnad av mobilnäten i hela Sverige.
Mobiltäckning är dock en komplex fråga och regeringen arbetar därför på
flera sätt för bättre mobiltäckning. Det handlar bland annat om att frigöra
radiofrekvenser där det s.k. 700 MHz-bandet (som nu används för TV)
kommer att bli tillgängligt för mobilt bredband från och med april 2017, vilket
kommer skapa förutsättningar för bättre mobiltäckning i hela Sverige. Vi
skapar också förutsättningar för utbyggnad genom att sammanföra
operatörer med privata och offentliga aktörer på lokal och regional nivå i
regionala dialoger. PTS och fem länsstyrelser, däribland länsstyrelsen i
Blekinge län, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra detta under
hösten 2014 och våren 2015. Arbetet med bättre mobiltäckning handlar
också om att säkerställa att operatörerna lever upp till de täckningskrav som
är ställda i de lägre frekvensbanden där PTS bedriver aktiv tillsyn. Vidare är
det också viktigt att operatörernas täckningskartor håller vad de lovar. I april
tidigare i år ingick de nätägande operatörerna och Konsumentverket en
branschöverenskommelse som innebär att operatörerna förbinder sig att
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presentera mer rättvisande och jämförbara täckningskartor. Dessa ska börja
gälla vid årsskiftet och vi förväntar oss att det kommer att göra det enklare
för konsumenter att välja den operatör vars täckning bäst motsvarar
konsumentens behov. Därtill håller PTS för närvarande på att se över
förutsättningarna för hur s.k. samhällsmaster skulle kunna användas för att
förbättra mobiltäckningen. Uppdraget kommer att rapporteras till regeringen
den 1 september 2015.
För att säkerställa att det fortsatt ska finnas en posttjänst av god kvalitet i
hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor utsträcknings som möjligt
motsvarar hushållens och företagens behov ser regeringen behov av att se
över postlagstiftningen för att få en helhetsbild av hur behoven ser ut.
Postlagstiftningen ska framtidssäkras så att vi har en god postservice i hela
Sverige!
Stockholm i december 2014
Med vänlig hälsning
Mehmet Kaplan
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