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

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 att: 

• fasta och mobila nät är utbyggda så att alla använ-
dare kan få tillgång till de tjänster som normalt 
efterfrågas.

• alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och 
grundläggande betaltjänster.

• alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra 
elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.

• radiospektrum och nummer förvaltas så att sam-
hällsnyttan maximeras över tid.

• marknaderna för elektroniska kommunikationer 
och post kännetecknas av väl fungerande konkur-
rens med effektiva priser och valmöjlighet för 
konsumenter.

• konsumenter kan känna sig trygga med att deras 
rättigheter är väl tillgodosedda, och att de kan göra 
aktiva och välinformerade val.

• PTS är en välskött myndighet som är nytänkande 
och en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Så arbetar PTS
PTS arbetar på två sätt för att skapa bättre förutsätt-
ningar på marknaderna för elektronisk kommunika-
tion och post. Vi arbetar reglerande utifrån lagar och 
föreskrifter, men vi har också ett omfattande främjande-
arbete. 

I första hand agerar vi genom att analysera och beskriva 
marknaden, informera och ha dialog. Vi kan också 
lämna förslag till regeringen, till exempel om ändringar 
i lag.

Vi reglerar och granskar marknadsaktörerna
Vi sätter upp spelregler för marknaden och granskar 

marknadsaktörerna (tillsyn) med utgångspunkt i bland 
annat lagar och föreskrifter. Tillsynen inleds genom 
dialog. Om problem inte kan lösas på annat sätt kan 
vi fatta tvingande tillsynsbeslut (förelägganden) och 
besluta i tvister.

Vi finansierar vissa samhällsviktiga lösningar och 
tjänster
När samhället ställer högre krav på den elektroniska 
kommunikationen än vad marknadens aktörer erbjuder 
kan PTS finansiera lösningar. Till exempel finansierar 
vi tjänster för personer med funktionsnedsättning och 
åtgärder för att öka robustheten i kommunikations-       
näten. Vi upphandlar telefoni för vissa hushåll och 
företag och kan sätta villkor om täckning i samband 
med att vi tilldelar radiofrekvenser. 

Viktigt främjandearbete
PTS bedriver också ett omfattande arbete för att stötta 
utvecklingen, till exempel vad gäller tillgängligheten 
till kommunikation för alla och i alla delar av landet. 
Det kan till exempel handla om att samla olika intres-
senter som kan bidra och få dem att tillsammans hitta 
konstruktiva lösningar på problem. 

Styrning
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet 
och leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. 
Generaldirektören är den verkställande chefen för 
verksamheten. Sedan februari 2017 är Dan Sjöblom 
generaldirektör.  Regeringen styr PTS verksamhet ge-
nom instruktion och årliga regleringsbrev, samt genom 
särskilda uppdrag.

Merparten av PTS arbete sker med stöd i lagen om  
elektronisk kommunikation (LEK) samt postlagen.

PTS arbete styrs eller påverkas också av EU-regelverk 
och internationella överenskommelser. 
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PTS har cirka 300 anställda och många av medarbe-
tarna är jurister, ekonomer eller ingenjörer. 

Myndigheten har sitt huvudkontor i Stockholm, ett 
lokalt kontor för radiotillsyn i Malmö samt en enhet i 
Kiruna, enheten för saknade brev.

Vill du veta mer? 
Besök gärna vår webbplats www.pts.se eller ring oss på 
08-678 55 00. Om det gäller konsumentfrågor har vi 
en 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.

Vår verksamhet finansieras genom 
avgifter
PTS löpande arbete finansieras i huvudsak av avgifter 
som tas ut av operatörer samt företag och personer 
som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis 
tillstånd för olika typer av radioanvändning. Den årliga 
budgeten är drygt 300 miljoner kronor. 

PTS får också särskilda anslag för arbete med och 
upphandling av robust kommunikation och tjänster 
för personer med funktionsnedsättning. Dessa anslag 
uppgår till cirka 300 miljoner kronor årligen.  

Organisation
PTS arbete är fördelat på fem sakavdelningar med      
ansvar för konkurrensfrågor, konsumentfrågor, nät-
säkerhet, post samt spektrumfrågor. Dessutom finns  
avdelningar för administration, kommunikation,      
personal och rättsfrågor. 
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