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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 Näringsde-

partementet och bildades 1992.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska alltid utgå 
från vad som är bäst för konsumenterna. I 
idealsituationen är det deras aktiva val som styr 
marknaden. För att det ska vara möjligt måste 
konsumenterna ha tillgång till ett brett utbud av 
tjänster och god information om vad marknaden 
erbjuder.

PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till bra telefoni, 

bredband och post. Det viktigaste medlet för att uppnå 

detta är e$ ektiv konkurrens. Vår roll är främst att ge 

tele-, internet- och postoperatörerna goda förutsätt-

ningar att erbjuda tjänster. Men det % nns begränsningar 

för vad de kan åstadkomma utifrån a$ ärsmässiga driv-

kra& er. PTS har därför i vissa fall möjlighet att köpa in 

(upphandla) tjänster, exempelvis telefoni, eller besluta 

att en eller ' era operatörer ska tillhandahålla tjänster 

om marknaden har misslyckats med det.

Telias teknikskifte
En fråga vi följer mycket nära är Telias teknikski& e. 

Telia avvecklar delar av det fasta telenätet och ersätter 

det med en telefonilösning via mobilnätet. Totalt 

påverkas som mest 50 000 abonnenter under 2009-

2015. 

PTS har ställt ett antal krav på Telia. Det har resulterat 

i ' era utfästelser från bolaget. Telia har bland annat 

åtagit sig att inte avveckla några telestationer som ger 

bredband via telejacket, att endast genomföra teknik-

ski& et om det % nns tillräcklig mobiltäckning för att 

erbjuda en likvärdig ersättningslösning, att kunderna 

inte ska vara utan telefoni i samband med övergången 

och att informationen ska komma i god tid. Kunder hos 

telebolag som hyr in sig i Telias nät, ska få information 

från det telebolaget.

Kommunikation – åt alla
Vi ska se till att alla, oavsett funktionsförmåga, kan ta 

del av digitaliseringens möjligheter. Då marknaden inte 

ännu kan möta allas behov av bra it, telefoni och post 

kompletterar PTS utbudet av kommunikationstjänster 

med exempelvis bild- och texttelefoni. Vi arbetar även 

pådrivande, stödjande och samlande för att generella 

lösningar i högre grad ska kunna användas oavsett 

funktionsförmåga. 

PTS satsar särskilt på innovationsfrämjande aktiviteter 

för att skapa ' er och bättre kommunikationsmöjlighe-

ter. Två gånger per år anordnar vi tävlingen ”Innovation 

för alla” där företag och o$ entliga verksamheter tävlar 

om % nansiering till sina projekt och idéer.

Fler alternativ till snabba bredband
Utbyggnaden av bredband i Sverige har nått långt och 

hastigheterna blir allt högre. Med nästa generations 

mobiltelefoni, 4G, får vi dessutom mobila bredband 

som är lika snabba som bredband via telejacket. PTS 
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Vill du veta mer?
Vi har konsumentinformation med goda råd om bland 

annat fast telefoni, mobiltelefoni och bredband. Läs 

gärna mer och beställ på vår webbplats www.pts.se. 

Det går självklart också bra att ringa till oss på telefon-

nummer 08-678 55 00. 

Vi har även en särskild konsumenttelefon där 

konsumenter kan få råd och hjälp. Den nås via vårt 

vanliga telefonnummer 08-678 55 00, måndag till 

torsdag kl. 09:00-11:30. Konsumenter kan också lämna 

klagomål på operatörer till oss. Det kan leda till 

granskning (tillsyn) av den aktuella operatören.

Konsumenter kan även få opartisk och kostnadsfri hjälp 

av Telekområdgivarna. Läs gärna mer på 

www.telekomradgivarna.se eller ring 08-522 767 00, 

kl. 09:00-12:00, helgfria vardagar.

Konsumentverket samordnar dessutom en upplysnings-

tjänst, ”Hallå konsument”. Den kan nås via telefon, 

mejl, chatt och Facebook på vardagar kl. 9:00-17:00. 

Kontaktuppgi& er % nns på www.hallakonsument.se.

verkar sedan många år för att främja utbyggnaden men 

även bidra till en ökad bredbandskonkurrens, vilket ska 

leda till bättre tjänster för konsumenterna.

Bra mobiltäckning kan bli bättre
Det % nns två bilder av mobiltäckningen i Sverige. Den 

ena visar en stark utveckling där telebolagen bygger 

nya nät och där täckning och kapacitet blir bättre. Men 

många konsumenter vittnar om den andra bilden, att 

det på många ställen fungerar dåligt att ringa och surfa 

i näten. Vi jobbar med ' era projekt som ska förbättra 

mobiltäckningen, bland annat information kring täck-

ningskartor och samverkan mellan kommuner, tele-

bolag och regionala aktörer.

Post i hela landet
PTS bevakar att det % nns en landsomfattande och fung-

erande postservice och att viktiga posttjänster erbjuds 

till rimliga priser. Vi har också till uppgi&  att ta hand 

om, och försöka returnera, brev som postoperatörerna 

av olika skäl inte kunnat leverera till mottagaren. 

Personer som bor i ett hushåll som har lantbrev- 

bäring och där alla i hushållet är minst 80 år, eller har 

en funktionsnedsättning, har rätt att få posten utdelad 

vid tomtgränsen eller i undantagsfall vid huset. Det är 

Posten som ansvarar för tjänsten, som har upphandlats 

av PTS på uppdrag av regeringen.
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