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Till 
respektive kontaktperson 
för by/lokal utvecklingsgrupp 
inom Umeå kommun. 
 
KONTAKTNYTT nr 6. 
 

 Postens service på landsbygd. 
Det var många byar runt om i landet som hjälptes åt för att få upp frågan om postens försämrade 
service på landsbygd på riksdagens bord. Vi lyckades nå fram med frågan, men utan nämnvärd 
framgång i riksdagsbehandlingen.  
Vi tillskrev även Näringsdepartementet och pekade på de försämringar som posten nu genomför för 
boende på landsbygd. 
 
Vi har nu fått svar från Näringsdepartementet, I skrivelsen framgår bl.a.  
 
´´Efter anmälningar från postanvändare, har post och Telestyrelsen, PTS, inlett en fördjupad tillsyn av 
Postens förändringar i ombudsnätet i vissa områden. Flertalet av de aspekter ni tar upp i ert brev är 
aktuella såväl i de fall där PTS redan inlett tillsyn, som i PTS kommande granskning av hela Postens 
ombudsnät. Granskningen är nödvändig för att PTS ska kunna göra sin helhetsbedömning av om 
servicen motsvarar de krav som staten ställer på Posten. 
 
Genom PTS tillsynsverksamhet sker bevakning av att Postens ombudsnät utformas på ett sådant sätt 
att det motsvarar samhällets behov och svarar mot statens krav. 
 
Om PTS bedömer att statens krav på en samhällsomfattande posttjänst inte uppfylls, rapporterar 
myndigheten detta till regeringen som då avgör om det finns anledning att vidta någon åtgärd. 
 
Hälsningar 
Eva Samanta 
Kansliråd´´.  

 

 Har ni en idé som ni vill förverkliga ? 
 

        Vi kanske kan hjälpa er ! 
 
Leader URnära fördelar medel till utvecklingsprojekt på Umeåregionens landsbygd.  
 
Välkommen att prata med oss. Vi finns på biblioteket i 
Hörnefors den 11 oktober kl 17.00 – 19.00. 
Holmsund den 13 oktober kl. 17.00 – 19.00. 
Sävar den 25 oktober kl. 17.00 – 19.00. 
 
Lena Carneland och Lovisa Carneland 
 
 
Hälsningar 
 
Styrelsen. 


