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Tillsyn med anledning av försenad utdelning av post i delar 

av Uppsala 

Den 9 januari 2018 inledde Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn med anledning 
av ett antal anmälningar till PTS och uppgifter i media1 gällande brister i 
Citymails utdelningsverksamhet i delar av Uppsala.2 Syftet är att undersöka om  
postverksamheten uppfyller kraven i 2 kap 6 § postlagen (2010:1045) om att 
postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet 
och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet 
upprätthålls. Av 4 kap 14 § postlagen framgår att tillståndsmyndigheten har rätt 
att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

Enligt uppgift från Citymail har operatören under december 2018 och i början 
av januari 2019 haft problem med postutdelningen i delar av Uppsala. 
Problemen har enligt Citymail orsakats av en omorganisation där tre 
utdelningskontor har slagits ihop till ett kontor i nya lokaler. Utöver problem 
med själva omorganisationen har verksamheten även drabbats av oplanerad 
frånvaro och svårigheter att hitta vikarier. Klagomålen som har inkommit till 
PTS med anledning av utdelningsproblemen vittnar om att post till mottagare i 
berörda utdelningsområden har försenats med flera veckor. Det har lett till att 
mottagare har belastats med bland annat förseningsavgifter på grund av 
uteblivna eller försenade fakturor m.m.3 

                                                 

1 Upsala Nya Tidning 6 och 7 januari 2019, se bifogade artiklar.  
2 Citymail har i mejl till PTS den 8 januari 2019 angett att utdelningsproblemen har berört mottagare inom 
postnummerområdena 743, 752, 753, 754, 756 och 757. 
3 Under perioden 4 januari till 15 januari inkom 34 klagomål till PTS som rörde Citymails postutdelning i 
berörda områden.  
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I Citymails tillståndsvillkor (dnr 18-2520) anger PTS att Citymail ska tillgodose 
rimliga krav på tillförlitlighet i postverksamheten och skydda avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet. Det innebär att operatören bland annat ska 
säkerställa att postverksamheten bedrivs utan avbrott och att brev kommer 
fram till adressaten inom den tid som angetts i Citymails kunderbjudande. 
Vidare anges att Citymail ska ha dokumenterade och uppdaterade rutiner och 
processer för att genomföra och upprätthålla kraven i tillståndsvillkoren samt 
årligen och vid behov genomföra riskanalyser som utgår från etablerade 
standarder och metoder. Riskanalyserna ska bland annat innehålla en 
riskbedömning, det vill säga en kvalificerad sammanvägd bedömning av 
sannolikheten för att identifierade händelser inträffar och de konsekvenser det 
kan medföra för användarna om de inträffar.4 

Mot bakgrund av det som ovan nämnts och med hänvisning till Citymails 
tillståndsvillkor (dnr 18-2520) begär PTS att Citymail redovisar följande. 

1. En beskrivning av bakgrunden till utdelningsproblemen. 
 

2. PTS vill ta del av de riskanalyser som Citymail har gjort i samband med 
sammanslagningen av de tre utdelningskontoren och flytten till de nya 
verksamhetslokalerna, samt en beskrivning av hur Citymail har använt 
sig av riskanalyserna i syfte att identifiera risker och bedöma 
konsekvenser. 
 

3. En beskrivning av vilka åtgärder Citymail har vidtagit och har för avsikt 
att vidta för att säkerställa att försändelser som distribueras till de 
berörda områdena framöver kan levereras tillförlitligt och inom den tid 
som anges i Citymails kunderbjudande. 
 

4. En beskrivning av hur Citymail har kommunicerat förseningarna i 
postutdelningen med berörda avsändare och mottagare. 
 

5. En beskrivning av hur Citymail arbetar med att omhänderta 
erfarenheterna av de problem som har uppstått vid den genomförda 
omorganisationen för att förhindra att liknande situationer uppstår vid 
framtida förändringar i verksamheten. 

Vi ser fram emot ert svar senast onsdag den 6 februari 2019. 
 

                                                 

4 Se tillståndsvillkor för Citymail (dnr 18-2520), punkten 1. 
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Med vänlig hälsning 
Adrian Waltl 


