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MSB remissvar angående förslag till förordning om ändring i
postförordningen (2010:1049)
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att konsekvenserna inte är
tillräckligt utredda för att förslaget ska kunna genomföras i förordning om ändring i
postförordningen (2010:1049). MSB föreslår att konsekvensbedömningen kompletteras
med en bedömning av vilken påverkan det nya förslaget får för samhällets krisberedskap
och totalförsvaret. Till dess föreslår MSB att Infrastrukturdepartementet avvaktar med
förändringar för att ha ett bättre underlag för att kunna bedöma hur totalförsvarets aktörer
påverkas.
Behov av fördjupad analys
MSB anser att utredningen inte tillräckligt belyst frågan om vilken påverkan förslaget får
på samhällets krisberedskap och totalförsvar. För att MSB ska kunna ta ställning till
förslaget och hur det påverkar totalförsvarets aktörer, anser vi att konsekvensutredningen
behöver kompletteras med vilken påverkan förslaget får på samhällets krisberedskap och
totalförsvar.
Tidsförhållanden
MSB anser att inga förändringar bör beslutas innan konsekvensutredningen har
kompletterats. Detta eftersom sådana beslut kan få potentiellt stor påverkan på
krisberedskapen och totalförsvaret. Det finns därför behov av en bredare och djupare
analys som inte endast berör enskilda sektorer, utan för alla totalförsvarsaktörer samt för
allmänhetens behov. Det är också viktigt att behovsanalysen skiljer på allmänhetens,
näringslivets, totalförsvarets och det offentligas behov i vardag, i kris och under höjd
beredskap.
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I detta ärende har vikarierande generaldirektör Camilla Asp beslutat. Lena Tellvik har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf avdelningschefen Annika Elmgart
samt enhetscheferna Henrik Moberg, Fredrik Stany och Anna Nyman deltagit.
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