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Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss Promemoria Befordringskravet i
postförordningen I2020/03091
Sammanfattning
Remiss från Infrastrukturdepartementet, avseende Promemoria
Befordringskravet i postförordningen, har inkommit till Hedemora kommun.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Kommunen är en av de som utsetts till remissinstans och sista svarsdag är
den 1 mars 2021.
I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser
bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god
kvalitet i hela landet.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av remissen och framför följande
synpunkter:
Hedemora kommun anser att den här förändringen av postens ansvar och
leveranstid är en försämring för kommuninvånarna. Det innebär att
myndighetspost kan få en dubblerad leveranstid och kommunen menar att
samhället möjligen kan mogna till ett upplägg som detta längre fram, men att
man inte är där ännu.
Att förlänga den tid posten har för att leverera brev är en åtgärd som bygger
på ett samhälle som allt mer digitaliseras. När medborgarnas post allt mer
kommer via digitala lösningar som Kivra m.m. innebär det att färre personer
är beroende av den leverans som den fysiska posten ger.
Men ännu är många personer inte uppkopplade genom de digitala brevlådor
som myndighetspost via digitala lösningar innebär. Dessutom är fortfarande
regioner och kommuner i början av sina digitaliseringsresor och även om
privatpersoner därmed har den digitala lösningen skickar inte flera
myndigheter posten digitalt ännu.
I förslaget nämns att skyndsam leverans av post kan ordnas genom speciella
befordringstjänster. Kommunen ställer sig frågan hur kostsamma dessa kan
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bli och om de därmed riskerar att drabba kommunen, eller kommunens
näringsliv, ekonomiskt.
Beslutsunderlag
Remiss från Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, den 30 november
2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrandet över
remissen Promemoria Befordringskravet i postförordningen.
2. Uppdrag ges till kommunsekreteraren att omgående skicka
kommunens yttrande till Infrastrukturdepartementet.

Kristina Backlund
Kommunikationschef

