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Datum 
2019-01-24 

Kommunfullmäktige 

Inlämnade frågor 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Frågor 
• Fråga av Tobias Smedberg (V) med anledning av Citymail haveriet, bilaga 1.

• Fråga av Stina Jansson (FI) angående uttalandet om ett möjligt tiggeriförbud i Uppsala, bilaga
2.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande     2019-01-23 

Citymail är Uppsalas näst största postleverantör och delar ut post enbart från företag 

och myndigheter.  
 

Citymail har haft distributionsproblem sedan i december 2018 som har pågått ända in 

i januari. Det har lett till kraftiga förseningar med posten för många Uppsalabor och 

väckt starka reaktioner hos allmänheten vilket också har uppmärksammats i media. 

Människor har drabbats av påminnelseavgifter och uteblivna betalningar när posten 

inte har kommit i tid, för att inte tala om missade läkartider till följd av flera veckors 

bristande leveranser.  
 

Även i denna digitala tid är det av störst vikt att posten kommer fram i tid så att inte 

vanliga människor drabbas av onödiga utgifter och utebliven information. En aktör 

som inte sköter sina åtaganden bör inte räkna med att få fortsatt förtroende. 

Kommunens post delas ut av tre aktörer. En av dessa är just Citymail som enligt 

tidigare ramavtal med kommunen delar ut kommunens B-post. I nuläget pågår 

upphandlingarna för ett nytt ramavtal för postförmedlingstjänster där Citymail kan 

komma att ingå.  
 

Med bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:  

 Kommer Uppsala kommun att avsluta avtalet med eller på andra sätt avsluta 

användandet av Citymail? 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (V) 

 

Fråga med anledning av Citymail-haveriet 

 

 



Fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S). 

Fråga av Stina Jansson (F!) angående uttalandet om ett möjligt tiggeriförbud i 

Uppsala 

 

Efter Vellinges omstridda tiggeriförbud intervjuades Erik Pelling i UNT den 17 december. Där 

betonar han Uppsalas nuvarande uppsökande verksamhet mot socialt utsatta EU-

medborgare som framgångsrik, men säger även att ett förbud eventuellt kan vara intressant 

som komplement. 

 

F! tar kraftigt avstånd från uttalandet och en utredning av tiggeriförbud. Människor ska inte 

förbjudas från att be om hjälp, de ska erbjudas stöd och support. Vi vill snarare utveckla den 

uppsökande verksamheten, som ska fokusera på att ge information på individens språk om 

de stödinsatser som finns tillgängliga. 

 

Vårt arbete i kommunen är att bekämpa fattigdom, inte de individer som lever i fattigdom. 

 

 

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

 

- Står du fortfarande fast vid att en utredning av ett förbud är aktuellt? 

 

- Har du funnit stöd för en sådan utredning bland resterande ledamöter i Mittstyret? 

 

- På vilket sätt anser du att ett förbud mot tiggeri skulle hjälpa de individer som tigger? 
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