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Tillsynsärende avseende Postnords rapportering av 

klagomål till PTS 

I denna PM ges en kort sammanfattning av status i tillsynsärende dnr 17-1232 
per den 24 april 2017. Till PM:en biläggs även följande dokument som är 
diarieförda i ärendet: 

1. PTS tjänsteanteckningar från möte med Postnord den 20 mars 2017 
med överenskomna förtydliganden och tillägg till Postnords redovisning 

2. Postnords redovisning av de begärda uppgifterna enligt tillsynsärende 
dnr 17-1232 

Bakgrund och PTS kommentar till Postnords redovisning 
Postnord inkom med en redovisning av de begärda uppgifterna i tillsynsärendet 
till PTS den 15 mars 2017. Vid ett möte den 20 mars 2017 diskuterade 
Postnord och PTS redovisningen och kom överens om ett antal förtydliganden 
och tillägg som sedan tillfördes ärendet i en tjänsteanteckning. Den 13 april 
inkom Postnord med en sammanställning av Kundombudsmannens ärenden 
för mars månad. 
 
PTS konstaterar att Postnord har initierat ett större förändringsarbete i 
organiseringen av de funktioner som ansvarar för kundupplevelser och upplevd 
kvalitet. PTS ser det som positivt att Postnord tar ett samlat grepp om frågorna 
men det är svårt för PTS att i dagsläget dra några slutsatser av vad 
förändringarna i praktiken kommer att innebära för Postnords 
klagomålshantering. Den utökade rapporteringen enligt tillsynsärendet utgör 
därför ett viktigt underlag för PTS i arbetet med att följa utvecklingen. 
Postnords redovisning av Kundombudsmannafunktionens resurser, syfte, 
uppdrag samt mål för funktionens svarstider måste också ses i ljuset av att 
verksamheten är stadd i förändring. PTS kommer att utvärdera kommande 
månaders redovisningar och föra vidare diskussioner med Postnord inom 
ramen för tillsynsärendet. För PTS är det viktigt att säkerställa att Postnord har 
en effektiv klagomålshantering samt att det finns en självständig funktion inom 
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Postnord som har i uppdrag att självständigt och opartiskt samordna och 
ompröva de besked som Postnord tidigare lämnat till klagande.  
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Tjänsteanteckning 
 

Vid möte med Postnord (PN) den 20 mars 2017 angående PN:s svarsrapport i 
tillsynsärende dnr 17-1232 kom PN och PTS överens om följande 
förtydliganden och tillägg. 

1. Vid mötet bekräftade PN att Kundombudsmannen ska fortsätta utgöra 
en självständig funktion inom PN som har i uppdrag samordna och 
opartiskt ompröva de besked som PN tidigare lämnat till klagande.  
 

2. PTS påtalade att det i PN:s rapport saknades uppgifter om mål för 
Kundservice svarstider. Vi kom överens om att PN inte behöver 
komplettera med uppgifter om Kundservice svarstider inom ramen för 
detta tillsynsärende. 
 

3. Gällande sammanställningen av Kundombudsmannens ärenden 2017 
förtydligade PN att antalet avslutade ärenden som anges i tabellen 
endast visar de ärenden som har inkommit och avslutats under 2017. 
Kundombudsmannen har under samma period (januari och februari) 
även besvarat och avslutat ärenden som inkom under 2016. Det totala 
antalet avslutade ärenden hos Kundombudsmannen är alltså större i 
januari och februari än vad redovisningen i tabellen visar.  
 
Med anledning av det som nämnts ovan kom vi överens om att PN inte 
behöver komplettera tabellen i nästa rapport med en kolumn som anger 
”inkomna, ej avslutade ärenden” som inkom under redovisad och 
föregående månader. Istället ska redovisningen kompletteras med en 
kommentar som tydliggör och förklarar vad siffrorna i tabellen avser 
samt kompletteras med en SLA-siffra (service level agreement) med 
tillhörande kommentar.  
 

4. Vad gäller rapporteringen av öppna PTS-ärenden som skickats till 
Kundombudsmannen kom vi överens om att rapporteringen fortsatt 
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ska innehålla en sammanställning av alla ärenden som PTS skickat till 
Kundombudsmannen under redovisad månad. Av noteringen i Status-
kolumnen ska det framgå om ärendena är pågående eller avslutade. 
 

5. PTS påtalade vid mötet att det framöver kan komma att finnas ett 
behov av att komplettera den månatliga rapporteringen med ytterligare 
rapportering där Postnord mer konkret beskriver hur de arbetar med att 
följa upp de problem som de inkomna ärendena indikerar, samt hur 
Postnord med ledning av detta arbetar med att initiera utveckling av 
processer, produkter och kvalitet i sin verksamhet. PTS kommer 
framöver fortsätta diskussionen med Postnord om hur en sådan 
rapportering kan utformas. 
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