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Försvarsmaktens remissvar angående PM
Befordringskravet i postförordningen
Försvarsmakten har fått ovanstående promemoria på remiss och lämnar följande
yttrande.
Försvarsmakten avstyrker förslaget. Promemorian har inte närmare utrett förslagets påverkan på och konsekvenser för totalförsvaret. Enligt Försvarsmaktens
mening bör beslut om försämringar av den samhällsomfattande posttjänsten inte
fattas utan att en sådan analys har gjorts.
Försvarsmakten vill i sammanhanget lyfta fram att vid höjd beredskap ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk skicka ut stora volymer av nya och uppdaterade krigsplaceringsordrar, ordrar om beredskapstjänstgöring och ordrar om
krigstjänstgöring till totalförsvarspliktiga genom ordinarie postgång. En långsammare postgång kan därmed komma att försena mobiliseringen.
Försvarsmakten vill vidare framhålla att i ett annat beredskapsläge finns det en
risk för att en antagonist kan komma att försöka slå ut möjligheten att kommunicera elektroniskt. I en sådan situation har postbefordran en stor betydelse för redundansen.
I sammanhanget kan även nämnas att regeringen har gett en särskild utredare i
uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande
posttjänsten (kommittédirektiv 2020:101 ”Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten”). Enligt direktiven ska utredaren ”analysera och redovisa
konsekvenser av sina förslag med avseende på totalförsvarets behov av posttjänster och den återupptagna planeringen för det civila försvaret.”. Det kan enligt
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Försvarsmakten finnas anledning att avvakta med den i promemorian föreslagna
ändringen till dess att denna utredning är klar.
Försvarsmakten vill även framhålla att Post- och telestyrelsen har genomfört en
förstudie i vilken det framgår att aktörer inom bland annat hälso- och sjukvård,
omsorg, offentlig förvaltning, brottsbekämpning och försvar har angett att deras
behov av postförsändelser inte har minskat till följd av den ökande digitaliseringen. Av förstudien framgår även att behoven av postförsändelser kommer att vara
desamma i höjd beredskap även om de elektroniska kommunikationerna fungerar,
se Förstudie av totalförsvarets behov av posttjänster (PTS-ER-2020:23).
Slutligen vill Försvarsmakten anföra att myndigheten inte delar uppfattningen att
rapport I2020/02445 kan läsas som att det för totalförsvaret generellt sett är viktigare med säkerhet än snabbhet. Detta då de aktörer som svarade utifrån ett totalförsvarsperspektiv angav att ändamålsenlig leveranstid var av särskild vikt och att
majoriteten av de svarande ansåg att en leveranstid på upp till två dagar var acceptabel så länge leverans på utsatt datum var tillförlitligt.
________________
I beredningen av detta yttrande har tf. sektionschef Helene Arango Magnusson,
stf. sektionschef Anders Kallin och stabsofficer Åke Widing deltagit.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga handläggningen har dessutom stf. avdelningschef Kerstin Bynander, försvarsjurist Anna
Saarikoski deltagit och, som föredragande, försvarsjurist Nils Edvall.
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