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Kort om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i 

Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 

och post. För att uppnå detta arbetar vi för: 

• en väl fungerande konkurrens som leder till 

att konsumenterna får bra valmöjligheter och 

låga priser.

• ett gott konsumentskydd och välinformerade 

konsumenter som kan göra medvetna val.

• att begränsade resurser som frekvenser och 

nummer fördelas så att de ger största möjliga 

nytta för samhället.

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och 

säkra.

PTS är en statlig myndighet under                           

Näringsdepartementet och bildades 1992.

Internet, radio, telefoni och post är gränslösa. 
I syfte att harmonisera olika länders regler och 
överenskommelser inom dessa områden deltar 
Post- och telestyrelsen (PTS) i fl era inter- 
nationella organisationer. 

Harmoniserade och transparanta regelverk gör det 

enklare för konsumenter, utrustningstillverkare, 

tjänstetillhandahållare och operatörer att använda och 

tillhandahålla tjänster och produkter, både nationellt 

och internationellt. PTS arbetar främst inom Europa 

men även globalt. 

Europeisk nivå
PTS deltar aktivt i EU-relaterade organisationer. En 

viktig sådan är Berec (Body of European Regulators for 

Electronic Communications). Berec är ett europeiskt 

samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndig-

heterna inom elektroniska kommunikationer i EU 

arbetar tillsammans för ökad harmonisering och 

konkurrens, till nytta för konsumenterna. Berec består 

av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyn-

digheter. EU-kommissionen samt EES/EFTA-länder 

och ansökarländer deltar som observatörer. 

Vi deltar i RSPG (Radio Spectrum Policy Group). 

Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen i strate-

giska frågor som rör hanteringen av radiospektrum. 

PTS deltar även i CEPT (European Conference of Pos-

tal and Telecommunications Administrations) som är 

en samarbetsorganisation mellan europeiska post- och 

teleadministrationer (myndigheter eller ministerier). 

På nätsäkerhetsområdet är vi aktiva inom Enisa (Euro-

pean Network and Information Security Agency). Enisa 

är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå.

På postsidan $ nns ERGP (European Regulators Group 

for Postal Services). ERGP är den europeiska organisa-

tionen för samarbete mellan de europeiska reglerings-

myndigheterna på postområdet och EU-kommissionen. 

Sy% et är att uppnå en likvärdig och e& ektiv tillämpning 

av det europeiska regelverket på postområdet.

Globalt
PTS representerar Sverige i ITU (Internationella 

Teleunionen). ITU är en mellanstatlig organisation som 

arbetar med global samordning av radiofrekvenser, 

satellitpositioner, telenät och teletjänster. Unionen är 

organiserad i ett sekretariat och tre sektorer: radio-

sektorn, standardiseringssektorn och utvecklings-

sektorn. Vi arbetar främst med radio- och standardise-

ringssektorerna.

PTS representerar Sverige även i UPU (Världspost-

föreningen) som är en motsvarande organisation på 

postområdet. UPU har som en av sina huvuduppgi% er 

att besluta om reglerna för den internationella post-

hanteringen.

PTS internationella arbete



Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Växel: 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se

relevanta marknader, EU-kommissionens ”Single 

Market Initiative” och förslag till ”grävförordning”.

I november 2015 äger en större ITU-konferens rum. 

Det är Världsradiokonferensen (WRC) som bland an-

nat beslutar om frekvensband som kan användas för 

olika radiotillämpningar, till exempel mobilt bredband 

och satellittjänster. Dessa konferenser äger normalt rum 

vart ' ärde år. PTS deltar i denna konferens och leder 

det svenska förberedelsearbetet. 

Vill du veta mer?

Besök gärna vår webbplats www.pts.se. Du kan även 

kontakta enheten för internationell samordning, 

enhetschefen Ola Bergström (ola.bergstrom@pts.se).

Allt mer internet
Det mesta av PTS internationella arbete drivs på res-

pektive sakavdelning. Några frågor är emellertid 

breda och täcker * era sakområden, exempelvis frågan 

om internets styrning (”Internet governance”). Till 

följd av internets ökande påverkan i samhället, växer 

betydelsen av engagemang kring frågan om internets 

styrning. Det handlar om principer, normer, regler 

och beslutsprocesser för användning och utveckling av 

internet. Vi följer aktivt dessa frågor och agerar i * era 

internationella organisationer i samverkan med reger-

ingskansliet och andra aktörer 

Särskilda satsningar
Under 2014 var PTS generaldirektör Göran Marby 

ordförande för Berec. Ordförandeskapet roterar på års-

basis mellan medlemsländerna. PTS bedömde att 2014 

var en lämplig period att axla ansvaret för ordförande-

skapet då * era viktiga frågor hanteras under denna 

period. Ett exempel är rekommendationen om 
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