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Svar på begäran om redovisning gällande tillsyn med 

anledning av att PostNord meddelat utdelningsstopp 
avseende Norumsgärde, Göteborgs kommun. 
 

Mot bakgrund av anmälningar inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn 

av hur PostNord Group AB (PostNord) lever upp till kravet på utdelning av 

postförsändelser inom den samhällsomfattande posttjänsten i 

Norumsgärde, Göteborgs kommun. PTS begär att PostNord senast den 16 

februari 2021 redovisar hur PostNord fullgör utdelningsskyldigheten i det 

aktuella området mot bakgrund av vad som anförts i anmälningarna. 

 

PTS vill även att PostNord redovisar om man i god tid upplyst 

postmottagarna och andra berörda parter om de planerade förändringarna. 

Vidare vill PTS att PostNord redovisar om postmottagarna har fått 

möjlighet att komma med synpunkter och eventuella alternativa förslag 

och hur har de alternativa förslagen i så fall hanterats av PostNord samt 

om Rådet för utdelningsfrågor gjort en bedömning i ärendet. Har Rådet för 

utdelningsfrågor gjort en bedömning i ärendet ska denna bifogas. 

 

 

Bakgrund och förutsättningar i bostadsområdet Norumsgärde 1–190. 

 

Bostadsområdet Norumsgärde 1–190 är i grunden planerat för att vara bilfritt. 

Anledningen till bilfria områden är bland annat att det ska vara barnvänligt, bra för 

miljön och trafiksäkert. Det finns tre infartsvägar in i bostadsområdet. Runt dessa 

finns gemensamhetsanläggningar som parkeringsplatser, garage och 

avfallshantering. Förbindelserna till bostäderna är i första hand anpassade för 

gående. Dessa gångbanor har varit skyltade med trafikmärket påbjuden gångbana 

som anger att gångbanan endast är avsedd för gående, övriga trafikanter ska ej 

använda denna väg. 

 

Ert datum 

20210126 

 

Vår beteckning 

PN2021:4065 

 

Er beteckning 
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Färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet är inte avsedda för fordonstrafik, är 

inte tillräckligt breda och saknar vändzoner. Privata infarter eller tomter ska inte 

användas för att vända PostNords fordon. Trafiksäkerheten är en viktig del i 

planeringen av postutdelningsslingor. Färdvägar och stopp får inte strida mot 

vägtrafikordningens bestämmelser eller lokala trafikföreskrifter. 

 

I takt med digitaliseringen och att e-handeln utvecklas förändras också 

postmottagarnas vanor och behov. Det innebär att PostNord löpande måste se över 

infrastruktur, organisation och färdmedel för att även i framtiden kunna ge hela 

Sverige en god postservice på ett rationellt sätt. Utvecklingen med färre brev och 

fler paket innebär nya krav på utdelningsfordon och utdelningsslingor, till exempel 

måste utdelningsfordonen kunna transportera större försändelser och färdas längre 

sträckor under utdelningsturen. I Norumsgärde, precis som i många andra liknande 

bostadsområden, har utdelningen tidigare genomförts med cykel eller moped. Men 

förändrade förutsättningar gör att man numera i allt större utsträckning måste 

använda elbilar eller vanliga motorfordon på utdelningsturen. I Norumsgärde 

gjordes denna förändring för några år sedan. 

 

Det ska finnas en farbar trafiksäker väg, utan fysiska hinder och eller förbud, fram 

till postmottagningsfunktionen. Den utveckling vi ser i samhället med färre brev och 

ökad e-handel innebär att förutsättningarna ändras för att kunna bedriva en 

rationell postutdelning. Postservicen har ständigt förändrats och anpassats efter nya 

förutsättningar precis som annan service i samhället, till exempel avfallshantering. 

 

 

Verksamhetens logg av händelser gällande Norumsgärde 1–190. 

 

2019-10-02 En boende tar kontakt med utdelningskontoret angående att 

brevbäraren kör i området och bryter mot trafikreglerna då det är 

skyltat med motorfordonstrafik förbjuden. 

2019-10-07  Distributionsområdeschef och en representant för 

Utdelningsförbättringar träffar ordföranden för Glöstorps 

samfällighetsförening. På det mötet tas problemen med 

postutdelningen i området upp. PostNord presenterar vilka 

möjligheter till placering som finns för att flytta postlådorna till flera 

centrala ställen inom området på så kallade matargator. 

2019-10-21 Brev 1 (det första av förändringsprocessens fyra brev) skickas till 

ordföranden i styrelsen, se bilaga 1. 

2019-11-05 Samfällighetsföreningens sekreterare meddelar att PostNord 

omöjligen kan kräva flytt av postlådorna och att föreningen istället vill 

ge Postnord tillstånd att köra på gångbanorna. Utdelningsförbättringar 

svarar via mejl att det inte är acceptabelt för PostNord. Samtidigt 

skickas ett placeringsförslag till föreningen. 

2019-11-25 Samfällighetsföreningen hör av sig och meddelar att styrelsen inte 

kan ta ärendet, PostNord ska istället kontakta respektive 

fastighetsägare 

2020-01-07 Utdelningsförbättringar gör flera försök för att få till ett nytt möte. 

Styrelsen föreslår ett datum men poängterar samtidigt att de inte 

kommer att ta hand om ärendet utan att det ska tas med varje 

fastighetsägare. Mötet blir av den anledningen inte av. 
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2020-02-27 Styrelsen i samfällighetsföreningen meddelar att de inte tänker 

upplåta mark för att sätta upp postlådor och att PostNord därför får ta 

kontakt med respektive fastighetsägare om detta. 

2020-03-25 Brev 1 (det första av förändringsprocessens fyra brev) skickas ut till 

alla boende, se bilaga 2. Brevet genererar många samtal och mejl till 

distributionsområdeschef och Utdelningsförbättringar. 

2020-04-21 Ett gemensamt svar skickas ut till de boende som hört av sig via 

mejl. 

2020-05-13 Utdelningsförbättringar och fyra styrelsemedlemmar träffas på plats 

för att diskutera frågor kring snöröjning, kullerstenar, samfällighetens 

mark och anläggningsbeslut. 

2020-05-18 Bilder av lådsamlingar och utomhusboxar skickas som 

inspirationsförslag till styrelsens mejladress då detta efterfrågades på 

senaste mötet. 

2020-05-24 Artikel om Göstorps samfällighetsförening publiceras i Göteborgs-

Posten. 

2020-05-27 Brev 2 skickas ut till alla boende, se bilaga 3. 

2020-06-03 Ett mycket stort antal mejl och telefonsamtal inkommer till 

distributionsområdeschef och Utdelningsförbättringar. Genomgående 

handlar frågeställningarna om att enskilda fastighetsägare inte får 

sätta upp sina postlådor på samfällighetens mark, att respektive 

boende enbart får sätta upp lådorna vid deras egen tomtgräns och att 

PostNord får tillstånd att åka i området. Det kommer ytterligare mejl 

under sommaren. 

2020-08-18 Brev 3 skickas ut till alla boende, se bilaga 4. Även detta brev 

genererar många inkommande mejl och telefonsamtal. 

2020-08-19 Styrelsen skickar ett brev till PostNords koncernchef. 

2020-08-31 PostNords koncernchef skickar ett svar till styrelsen. 

2020-08-31 Styrelsen besvarar med kopia till Utdelningsförbättringar 

2020-09-04 Utdelningsförbättringar och lokal produktionschef skickar svar på 

tillkommande frågor. 

2020-09-09 Ny konversation med styrelsen, som anser att de inte fick svar på alla 

sina frågeställningar. 

2020-09-10 Styrelsen återkommer med ett förslag att PostNord antingen får gå 

eller cykla runt i området. Styrelsen har inte inkommit med något 

placeringsförslag. Däremot finns det enskilda boende som försöker 

hitta lösningar som ligger utanför samfällighetens mark. 

2020-10-15 Brev 4 skickas ut till alla boende, se bilaga 5. I brevet står det att 

utdelningsuppehåll gäller från 2020-11-16. 

2020-11-16 Utdelningsuppehåll startar 

2020-11-23 Nytt svar skickas från PostNords koncernchef till två av de boende 

som inte var nöjda med tidigare svar. 

2020-12-01 Möte med PostNord och två fastighetsägare som vill hitta lösning 

genom att sätta upp en lådsamling på respektive tomt. 

2020-12-08 Lådsamlingarna är på plats och efter besiktning och godkännande 

återupptas postutdelningen för dessa. 

2020-12-14 Ytterligare lådsamlingar sätts upp och godkänns för postutdelning. 

2020-12-16 Postutdelning återupptas för dessa hushåll. 

2021-01-12 En av de boende skickar mejl till produktionschefen i PostNord 

Sverige. 

2021-01-20 Svar skickas till den boende. 
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2021-01-20 Två nya lådsamlingar sätts upp och godkänns för postutdelning. 

2021-01-21 Postutdelning återupptas för dessa hushåll. 

2021-02-04 Ny lådsamling sätts upp och godkänns för postutdelning. 

2021-02-05 Postutdelning återupptas för dessa hushåll. 

2021-02-08 Fram till detta datum så har utdelningen återupptagits till 44 av de 

190 hushåll som finns i området. Nedan bild på en ny lådsamling. 

 

                      

 

 

 

Rådet för Utdelningsfrågor (Rådet), ärendelogg, hantering och beslut. 

 

Rådet har hanterat ett stort antal ärenden gällande Norumsgärde 1–190. Hittills rör 

det sig om 26 olika postmottagare i området som vänt sig till Rådet med 

frågeställningar kring ärendet och några av dessa har återkommit fler gånger. Det 

första ärendet inkom till Rådet den 1 juni 2020 och det senaste inkom den 4 januari 

2021, se ärendelogg i bilaga 6. 

 

För att sätta sig in i ärendet så har Rådet utgått från det som anmälarna skrivit 

kring detta och dessutom har information inhämtats från lokal organisation och från 

enheten för Utdelningsförbättringar, som i sin roll representerar de postoperatörer 

som har verksamhet i området. Alla inkommande ärenden har besvarats av Rådet 

utifrån vad den boende tagit upp, se exempel i bilaga 7. De senare svaren var lite 

mer standardiserade då inget nytt framkommit i saken, se exempel i bilaga 8. 

 

Det är tydligt att förutsättningarna för bostadsområdet Norumsgärde 1–190 inte på 

något sätt är unika. Det finns många liknande bostadsområden runt om i landet 

med samma förutsättningar och där de boende tillsammans med PostNord hittat 

lösningar på placeringen av postmottagningsfunktionen. Nya vanor och behov hos 

mottagarna ställer också nya krav på PostNords infrastruktur och arbetssätt. Fler 

paket att dela ut ställer krav på utdelningsfordonen till exempel, som måste kunna 

lasta större försändelser och köra längre sträckor.  
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Det är Rådets mening att om postoperatörens utdelningsfordon inte har 

förutsättningar att färdas inom bostadsområdet ska postmottagningsfunktionen 

placeras på annan lämplig plats. Det måste finnas förutsättningar att framföra 

utdelningsfordonet på ett trafiksäkert sätt, vilket innebär att det inte räcker med att 

ändra skyltningen i ett bostadsområde. 

 

Rådets mening och beslut har således varit att PostNord agerat korrekt i ärendet 

med utdelningsuppehåll och följt gällande riktlinjer och processer. Se även under 

beslut i bilaga 7 och 8. 

 

 

 

Stockholm, som ovan 

 

 

Åke Holst 

PostNord Sverige AB 

 


