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Generaldirektören har ordet 

Marknaden för elektronisk kommunikation har länge varit problematisk för 
konsumenter. Snåriga avtal, svårförståeliga tjänstevillkor och aggressiv 
försäljning har varit exempel på problem som drabbat konsumenter av telefoni 
och bredband. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser tendenser till ökat 
förtroende för branschens leverantörer. PTS har under 2014 i en dialog med 
branschen och Konsumentverket undersökt möjligheterna att förhindra 
oseriös försäljning av abonnemang, och har också medverkat till en 
branschöverenskommelse om bättre mobiltäckningskartor. Våra föreskrifter 
om tydlighet i avtal har funnits på plats i drygt ett och ett halvt år, och en 
tillsyn inleddes under hösten.  

Missnöje med mobiltäckning är en fråga som vi har ägnat mycket 
uppmärksamhet under 2014. I juni lämnade PTS en lista med tolv åtgärder för 
bättre mobiltäckning till it-ministern. Bland åtgärderna som vi nu arbetar vidare 
med märks till exempel en utredning om samhällsmaster men också arbetet 
med 700 MHz-bandet där PTS har i uppdrag att undersöka hur bandet kan 
användas för att skapa bättre täckning. Mobiloperatörerna har under 2014 
också intensifierat sin utbyggnad av mobila bredbandsnät runt om i landet 
vilket är mycket positivt.  

PTS startade sin tionde Innovationstävling under året med temat ”Förenkla för 
föräldrar”. Vårt arbete att stötta utvecklingen av elektroniska 
kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning genom 
innovationstävlingar är numera etablerat och får en hel del uppmärksamhet.  

Den ekonomiska nedgång som präglat EU-området under de senaste åren har 
inneburit ökat fokus på hur nödvändiga investeringar i bland annat it-
infrastruktur ska komma till stånd. I Sverige har vi samtidigt kunnat dra nytta 
av en hög och jämn investeringstakt i såväl fasta som mobilnät. De stora 
investeringarna i fiberinfrastruktur är i högsta grad efterfrågedrivna eftersom 
en stor andel av de som får möjlighet också väljer att ansluta sig och köpa 
tjänster i dessa nät. En fortsatt god konkurrenssituation som skapar valfrihet, 
kombinerad med goda förutsättningar för investeringar, är PTS fokus i arbetet 
med konkurrensfrämjande regler på bredbandsområdet. PTS har förberett nya 
beslut under året och i början av 2015 räknar vi med att besluta dessa.  

Nätens driftsäkerhet blir samtidigt allt viktigare i takt med att samhällets 
beroende av elektronisk kommunikation ökar. Därför har PTS under 2014 
arbetat såväl med fortsatta investeringar i robusthet som med att ta fram en 
tydligare kravnivå för driftsäkerhet genom föreskrifter. Mot slutet av året 
drabbades också en operatör av en överbelastningsattack, där operatörens 
servrar utsattes för anrop i stor skala via internet. Företagets system blev 
överbelastade vilket ledde till stora störningar. Överbelastningsattacker är ett 
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vanligt fenomen som ofta är riktade mot och skapar stora problem för enskilda 
företag som är kunder hos en internetoperatör. 

Eftersom detta är ett problem som kan drabba alla operatörer ser PTS behov 
av en branschdialog om vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga 
problem och om hur operatörer och myndigheter kan samverka för att 
begränsa effekterna av en attack. 

I mars ogiltigförklarade EU-domstolen det så kallade datalagringsdirektivet. 
Detta ledde till att PTS initialt avvaktade med att tillämpa det nationella 
regelverk som baseras på direktivet och som riksdagen beslutat om. Regeringen 
tillsatte en utredning som kom fram till att de nationella reglerna ska tillämpas. 
PTS gjorde då en samlad bedömning som ledde till att myndigheten inledde 
tillsyn mot flera operatörer. PTS beslut har fastställts i förvaltningsrätten, och 
behandlas nu i kammarrätten.  

Postutdelningen i glesbygd har diskuterats under året i samband med lokala 
förändringar i utdelningen från Posten, som är utsedd att tillhandahålla en 
samhällsomfattande posttjänst. PTS övervakar denna utveckling noggrant, 
eftersom vi ser en utveckling mot minskande brevvolymer och att ett vikande 
underlag av postmottagare i vissa glest befolkade delar av landet kan innebära 
negativa effekter för enskilda. Kvaliteten på leveransen av den 
samhällsomfattande posttjänsten är i dag mycket god, men förändringar i 
utdelningen behöver förankras väl av Posten, med stor hänsyn till lokala 
förhållanden.   

Under 2014 har jag varit ordförande i Berec, en sammanslutning av EU:s 
regleringsmyndigheter inom elektronisk kommunikation. Det har varit ett 
intensivt år, där Berec har haft en aktiv roll i arbetet med de nya 
regleringsinitiativ som EU-kommissionen presenterat. Det handlar såväl om 
den kommande översynen av de grundläggande direktiv som styr regleringen 
som om de förslag som syftar till att driva på utvecklingen mot en gemensam 
inre marknad.  

 

Göran Marby 
Generaldirektör 
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En kort beskrivning av PTS och dess 
styrning  

PTS arbetar med tillsyn och beslut utifrån de bestämmelser som reglerar 
verksamheten. Dessutom bedriver myndigheten ett omfattande 
främjandearbete, där PTS agerar genom att analysera och beskriva marknaden, 
informera och föra dialog. 
 
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och leds av en styrelse som 
tillsätts av regeringen. Generaldirektören är den verkställande chefen för 
verksamheten. PTS arbete styrs eller påverkas också av EU-regelverk och 
internationella överenskommelser. 
 
PTS löpande arbete finansieras 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. Till detta kommer bidrag och 
anslag för upphandling av robust kommunikation och tjänster för personer 
med funktionsnedsättning. 
 
PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och 
post. För att uppnå detta i vårt arbete utgår vi från fyra övergripande mål: 
 

1. en väl fungerande konkurrens som leder till att konsumenterna får bra 

valmöjligheter och låga priser 

2. ett gott konsumentskydd och välinformerade konsumenter som kan 

göra medvetna val 

3. att begränsade resurser som frekvenser och nummer fördelas så att de 

ger största möjliga nytta för samhället 

4. att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra 

Vår vision och våra övergripande mål har samtliga sin grund i myndighetens 
uppdrag, så som det uttrycks i bland annat instruktion och regleringsbrev. I sin 
tur är dessa utgångspunkter i PTS planeringsprocess, både den mer långsiktiga 
strategiska planeringen och den kortsiktigare årliga planeringen.  
 
Myndighetens långsiktiga strategiska planering omfattar vårt arbete med 
omvärldsanalys, strategiska mål och långsiktiga ekonomisk ramar. Processen 
för den strategiska planeringen inleds i vårt arbete med omvärldsanalys. 
Myndighetens omvärldsnätverk, med deltagare från samtliga avdelningar, 
arbetar kontinuerligt med att bevaka olika trender relaterade till myndighetens 
arbete. Årligen lyfts ett antal trender ut som särskilt viktiga att beakta i 



Årsredovisning 2014 

________________________________________________________________________ 

  

Post- och telestyrelsen  10 
 

planeringsprocessen. För att förankra urvalet av viktiga trender genomför vi 
workshoppar med omvärldsnätverket, ledningsgruppen och styrelsen.  
 
Myndighetens nästa steg i den strategiska planeringen inriktar sig på att ta fram 
strategiska mål. Ett strategiskt mål är ett effektmål som lyfter fram ett område 
där PTS vill uppnå en betydande förändring under de närmaste åren och där 
ledningen gemensamt ska engagera sig och följa utvecklingen för området. Det 
handlar med andra ord om att tydliggöra myndighetens utvecklingsarbete och 
att vi prioriterar vissa utvecklingsområden framför andra. Planeringen av de 
strategiska målen tar sin utgångspunkt dels i myndighetens uppdrag, dels i de 
viktigaste trenderna som anses ha störst inverkan på de sektorer inom vilka 
PTS har sitt uppdrag. Arbetet med att ta fram de strategiska målen inleds med 
att samtliga avdelningar lämnar förslag till nya eller justerade strategiska mål. 
Förslagen diskusteras, väljs ut och vidareutvecklas därefter av både 
ledningsgrupp och styrelse. PTS strategiska mål har ofta sådan vidd i sitt syfte 
att det sällan enbart är myndighetens eget arbete som leder till måluppfyllelse. 
 
Flertalet av myndighetens strategiska mål siktar på vårt arbete med sakfrågor, 
men myndigheten har även ett par strategiska mål som fokuserar på att 
utveckla den interna verksamheten; framför allt på att skapa en god arbetsplats 
och en välskött myndighet. I årsredovisningen presenteras de strategiska målen 
och kortare uppföljningar av dessa. 
 
För att uppnå en tydligare ekonomisk styrning av verksamheten, arbetar 
myndigheten årligen med att ta fram långsiktiga ekonomiska ramar på tre års 
sikt. Avsikten är att ge tydliga ekonomiska incitament till 
verksamhetsplaneringen och ge utrymme för beslutsstöd i ekonomiska frågor i 
ett så tidigt skede som möjligt.  
 
Myndighetens kortsiktiga årliga planering omfattar arbetet med 
verksamhetsplanering och budget. Verksamhetsplanen i sig innehåller 
strategiska mål, aktiviteter och budget.  
 
Verksamhetsplanen är ledningens styrinstrument för att under ett givet år styra 
och följa verksamheten utifrån myndighetens långsiktiga strategiska inriktning 
och kortsiktiga årliga planering. En aktivitet som ska finnas med i 
verksamhetsplanen ska därför vara av sådan betydelse att ledningsgruppen 
gemensamt behöver engagera sig och följa utvecklingen för aktiviteten. Det i 
sin tur gör att verksamhetsplanen inte är för omfattande. Övriga aktiviteter 
som myndigheten ska arbetar med återfinns i avdelningarnas 
inriktningsdokument.  
 
Arbetet med att ta fram det kommande årets aktiviteter inleds ute i 
verksamheten tillsammans med samtliga medarbetare. Myndighetens uppdrag, 
framför allt instruktion och regeringsuppdrag, de strategiska målen och 
myndighetens omvärldsanalys, sätter ramarna för de aktiviter som planeras. 
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Bland avdelningarnas viktigaste aktiviteter väljer därefter PTS ledningsgrupp ut 
de som ska vara med i verksamhetsplanen. 
 
Med utgångspunkt i PTS långsiktiga ekonomiska ramar och 
verksamhetsplanering, tas budgeten fram för det kommande året.  
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1 Ekonomi 

1.1 PTS totalt 

PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag från 
regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Kammarkollegiet (KAM) och EU. De bidrag som PTS lämnar finansieras med 
anslag och bidrag från MSB. 

Verksamhetsområden Anslag Avgifter Bidrag 

Elektronisk kommunikation 
 

22:2:1 
22:2:2 
22:2:4 
22:2:5 

LEK, R&TTE, 
Kvalificerade 
elektroniska 
signaturer 

Regeringen 
EU, MSB, 
KAM 

Post 22:2:1 
22:2:2 

Postlagen  

 Grundläggande betaltjänster 22:2:3   

 

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2014 till 357 mnkr (356 mnkr). 

PTS lämnade bidrag uppgick till 303 mnkr (334 mnkr), vilket är en minskning 
med ca 9 procent. 

PTS intäkter under 2014 uppgick till 355 mnkr (364 mnkr). 
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Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter1 

Verksamhetsintäkter 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Elektronisk kommunikation 
 
Anslagsintäkter  
 

69 037 67 365  62 086 

Övriga intäkter 249 111 262 143 261 902 

Post 

Anslagsintäkter 
 
 
 
  
 
Aq 

992 148 146 

Övriga intäkter 27 451 26 838 22 301 

Grundläggande betaltjänster 

Anslagsintäkter 8 045 7 098 1 337 

Övriga intäkter 8 13 4 529 

Totala anslagsintäkter 78 073 74 612 63 569 

Totala övriga intäkter 276 570 288 994 288 732 

Totala intäkter 354 643 363 606 352 301 

 
 

Verksamhetskostnader 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Elektronisk kommunikation 321 911 323 655 322 324 

Post 26 744 25 678 24 861 

Grundläggande betaltjänster 8 053 7 111 5 866 

Totala kostnader 356 708 356 445 353 050 

 
  

                                                 
1 Summa övriga intäkter motsvarar Intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkt av bidrag, 
förvaltning samt finansiella intäkter i Resultaträkningen  
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Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag 

2009 

2008 

2007 

Lämnade bidrag intäkter 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Elektronisk kommunikation 

Anslagsintäkter 265 597 296 146 213 340 

Bidragsintäkter 1 600 0     2 740 

Post 

Anslagsintäkter 24 693 24 677   24 042 

Grundläggande betaltjänster 

Anslagsintäkter 10 650 13 281   38 700 

Bidragsintäkter  

 

0  0    4 928 

Totala Anslagsintäkter 300 941 334 104 276 081 

Totala Bidragsintäkter 1 600 0    7 668 

 
 

Lämnade bidrag kostnader  2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Elektronisk kommunikation 267 197 296 146 216 079 

Post 24 693 24 677 24 042 

Grundläggande betaltjänster 10 650 13 281 43 628 

Totala kostnader 302 541 334 104 283 749 
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Figur 1: Kostnadsutveckling PTS Totalt 
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PTS totalt, avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) 

2014 

 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

14 991 243 314 247 077 -3 763 11 228 

Post  170 27 294 25 595 1 699 1 869 

Summa PTS 15 161 270 608 272 672 -2 064 13 097 

 

2013 

 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

9 138 245 020 239 167 5 853 14 991 

 Post  -1 139 27 090 25 781 1 309 170 

Summa PTS 8 000 272 110 264 948 7 161 15 161 

 

2012 

 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

7 474 243 500 241 836 1 664  9 138 

Post  1 275 22 079 24 493 -2 414 -1 139 

Summa PTS 8 749 265 579 266 329 -749 8 000 

 

I tabeller för PTS totalt, avgiftsfinansierad verksamhet samt budget enligt 
regleringsbrev har PTS valt att behålla sin tidigare ekonomimodell, där andra 
intäkter än avgifter hänförbara till den avgiftsfinansierade verksamheten 
hanterats som kostnadsreduktioner. 
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Budget enligt regleringsbrev för 2014 

Avgifter som disponeras (tkr) 

Verksamhet Resultat 
t.o.m. 
2012 

Resultat 
2013 

Budget 
intäkter 
2014 

Utfall 
intäkter 
2014 

Budget 
kostnad 
2014 

Utfall 
kostnad 
2014 

Budg. res. 
2014 

Utfall 
resultat 
2014 

Ack. Res 
UB  2014 

Elektronisk 
kommunikation 

7 502 5 850 245 000 236 174 246 000 239 972 -1 000 -3 798 9 555 

Post -1 138 1 309 27 000 27 294 26 000 25 595 1 000 1 699 1 869 

R&TTE 1 636 2 7 000 7 125 7 700 7 090 -700 35 1 673 

Elektroniska  
signaturer 

0 0 10 15 10 15 0 0 0 

Summa 8 000 7 161 279 010 270 608 279 710 272 672 -700 -2 064 13 097 

 

I tabellen Budget enligt regleringsbrev för 2014 har PTS valt att behålla sin 
tidigare ekonomimodell, där andra intäkter än avgifter hänförbara till den 
avgiftsfinansierade verksamheten hanteras som kostnadsreduktioner. 

 
Avgifter som inte disponeras (tkr) 

Verksamhet Budget 
intäkter 

Utfall 
intäkter 

Budget 
kostnader 

Utfall 
kostnader 

Budget 
resultat 

Utfall 
resultat 

Obeställbara brev 500 511 500 511 0 0 

Totalförsvar 100 000 92 273 100 000 105 769 0 -13 497 

Auktionsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Övriga inkomster 0 210 0 210 0 0 

Summa 100 500 92 994 100 500 106 490 0 -13 497 

 
Posten övriga inkomster är ett under året återbetalt lämnat bidrag som rör 
regeringsuppdraget N2013/3639/ITP, vilket finansierades via anslag 22:2:4:1 
Informationsteknik – del till PTS. 
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1.1.1 Avgiftsuttag 2014 

Enligt Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2014 ska PTS i samband med 
årsredovisningen redovisa vilka avgifter vi tagit ut, uppdelat på de lagar som 
anger att PTS kan ta ut olika avgifter. Uppgifterna om PTS avgiftsuttag 2014 
redovisas i nedanstående tabeller. 

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation 

§  Avgift 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Tak  
Tkr 

2 
§ 

Anmälningspliktiga  105 635 108 469 
 

107 447 140 000 

Nummer 21 378 21 569 
 

21 388 30 000 

 Summa 2 § 127 077 130 038 128 835 140 000 

3 
§ 

Radiotillstånd 108 872 108 096 
 

107 666 120 000 

4 
§ 

Radiocertifikat 0 0 4 1 per st. 

5 
§ 

Handläggning 289 269 0 Saknas 

 Totalt Elektronisk 
kommunikation 

236 174 238 402 236 505  

En omfördelning har gjort av 2013 års utfall för att särredovisa 
handläggningsavgifter 

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:121) om radio- och 
teleterminalutrustning 

§ Avgift 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Tak 
Tkr 

6 § Tillsyn 7 125 6 603 6 985 10 000 

 Totalt Radio- och 
teleterminal-
utrustning 

7 125 6 603 6 985  
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Avgifter som tas ut med stöd av postlagen (2010:1045 

§  Avgift 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Tak 
Tkr  

7 § Tillsyn 17 956 17 652 13 097 18 000 

8 § Särskild avgift 0 0 0  Saknas 

9 § Obeställbara brev 9 338 9 438 8 982 10 000 

 Totalt Post- 
verksamhet 

27 294 27 090 22 079  

 

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade 
elektroniska signaturer 

§  Avgift 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Tak 
Tkr 

10 § Årlig 15 15 10 5 per styck 

 Totalt Utfärdande 
av kvalificerade 
elektroniska 
signaturer 

15 15 10  

 

Totalt avgiftsintäkter 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

270 608 272 110 265 579 
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2 Post 

2.1 Utvecklingen i stort på postmarknaden 

Volymutvecklingen 

Enligt den senaste statistiken som avser år 2013 befordrades 2 545 miljoner 
brev (adresserade försändelser inneslutna i kuvert och som inte väger mer än 2 
kg samt vykort och liknande försändelser) av de postoperatörer som är 
verksamma i Sverige (PTS-ER-2014:2). Detta är en minskning av volymen med 
3,8 procent jämfört med 2012.  

Den främsta orsaken till volymnedgången är att brevtjänsterna alltmer ersätts 
av digitala alternativ. När det gäller paketmarknaden får däremot 
digitaliseringen effekt, genom den snabbt växande digitala handeln. Under 
2013 växte trafikvolymen av paket i Sverige med drygt 12 procent till 82,0 
miljoner.2 
 
Marknadssituationen 

Posten AB (Posten) är fortfarande den helt dominerande aktören på 
marknaden för adresserade brevförsändelser med en marknadsandel räknat i 
omsättning på 92,6 procent. Av de övriga operatörerna är Bring Citymail 
Sweden AB (Bring Citymail), som ägs av Posten Norge AS, det i särklass 
största företaget. Bring Citymails marknadsandel uppgick 2013 till 6,3 procent.  

Postens marknadsandel minskade med 0,3 procentenheter mellan 2012 och 
2013 samtidigt som Bring Citymails marknadsandel ökade med 0,2 
procentenheter. Inte heller under 2013 har det således skett någon större 
förskjutning av brevvolymen mellan de båda konkurrenterna. De mindre 
operatörerna har drygt 1 procent av marknaden, varav större delen är hänförlig 
till morgontidningsdistributören Morgontidig Distribution (MTD), vars 
volymer nästan fyrdubblades under 2013 (om än från låg nivå). (PTS-ER-
2014:2).   
 
Det finns fortfarande ingenting som talar för att Postens dominerande ställning 
på den svenska brevmarknaden kommer att rubbas. De mindre 
postoperatörerna, som tillsammans har en marknadsandel på drygt 1 procent, 
är alltför små för att tillsammans med Bring Citymail, på allvar kunna utmana 
Postens ställning. 
 

                                                 
2 Trafikanalys, Postverksamhet 2013 (Statistik 2014:19). 
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2.2 En väl fungerande samhällsomfattande posttjänst 

En av PTS uppgifter är att främja att en väl fungerande samhällsomfattande 
posttjänst finns tillgänglig för alla och bevaka att posttjänsten motsvarar 
samhällets behov. Med en samhällsomfattande posttjänst avses en posttjänst 
som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla 
användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga priser för befordran 
kan avlämna sådana försändelser.3 
 
Servicenätet 

Servicenätet är den fysiska struktur i form av företagscenter, postombud och 
serviceställen genom vilken Posten gör sina produkter och tjänster tillgängliga 
för användarna.  
 
Under 2014 har det inte skett några större förändringar av Postens servicenät 
efter det att Posten under hösten 2010 omförhandlat de centrala avtalen med 
sina ombud. Under 2015 kommer Posten att sluta nya avtal med ombuden, 
avseende perioden 2016-2020. PTS har under året fått information om Postens 
planer inför de nya ombudsavtalen. 
 
I slutet av året fanns det 274 (276) företagscenter (dnr 14-10387). Vad som 
främst påverkar antalet företagscenter i landet är faktorer som 
volymutveckling, avtal med ombud samt vilka tjänster som Posten fortsatt ska 
tillhandahålla. 
 
Posten ska årligen redovisa antalet serviceställen som ingår i företagets 
servicenät. I december 2014 redovisade Posten totalt 1 809 fasta serviceställen 
där användare kan skicka paket och rekommenderade försändelser samt i 
förekommande fall hämta försändelser som inte kan delas ut i postlåda eller 
brevinkast, vilket är en minskning med sex serviceställen jämfört med 2013. 
Posten har också avtal med 2 350 (2 366) s.k. frimärksombud. Antalet hushåll i 
landet som har lantbrevbäring uppgår i slutet av året till 924 122, vilket innebär 
en ökning med 37 hushåll jämfört med 2013.  
  
Hushåll utan femdagarsutdelning 

Ett av de grundläggande kraven för den samhällsomfattande tjänsten är att 
Posten varje vardag ska kunna dela ut post till mottagarna oavsett var i landet 
de bor. Undantag från femdagarsutdelningen kan dock göras på grund av 
omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten 
godtar.  
 

                                                 
3 1 kap 2§ Postlag (SFS 10-1045). 
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Myndigheten följer fortlöpande utvecklingen för hushåll som har utdelning 
färre än fem dagar per vecka. Antalet hushåll som inte har femdagarsutdelning 
uppgick under slutet av året till 928 stycken, vilket innebär en minskning med 
81 hushåll under 2014 jämfört med 2013. Det finns två huvudorsaker till 
minskningen i år.  Den ena orsaken är att antalet fastboende i den yttersta 
glesbygden minskar. Den andra orsaken är att flera brevbärarkontor har gjort 
förändringar i sina lantbrevbärarlinjer, vilket har lett till att hushåll kunnat få 
utdelning fem dagar i veckan mot att de fått det längre till sina postlådor (dnr 
14-10387). Sammantaget gör PTS bedömningen att detta stämmer överens 
med kraven på en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst.   
 
En annan viktig aspekt av postservice är utdelningen. Det vanligaste sättet att 
ta emot post är i postlåda (65 % av befolkningen)( PTS-ER-2014:9). 
I flerfamiljshus delas posten ut i postinlägg i lägenhetsdörrar eller i 
fastighetsbox. När det gäller fastighetsboxar kan myndigheten konstatera att ca 
37 procent av hushållen i flerfamiljshus har utdelning i fastighetsbox, jämfört 
med ca 34 procent vid utgången av 2013, vilket innebär en ökning med ca  
77 000 hushåll under 2014 (dnr 14-10387). 
 

Kundnöjdhet 

Enligt den senast genomförda undersökningen från 2014 av befolkningens 
användning av post- och betaltjänster är 83 procent (PTS-ER-2014:9) av de 
tillfrågade nöjda med tillgängligheten till service när det gäller den tid det tar att 
nå ett postombud, en tämligen oförändrad andel jämfört med tidigare 
mätningar. Inte heller för bedömningen av öppettider och kötider har 
kundernas omdöme förändrats märkbart under senare år. Mot bakgrund av 
ovanstående bedömer PTS att tillgängligheten i Postens servicenät uppfyller de 
krav som kan ställas på den samhällsomfattande posttjänsten i denna del. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 

Inom PTS ansvarsområden gjordes i år en särskild risk- och sårbarhetsanalys 
för postsektorn, vilken ingår som en del i den rapportering som PTS ska lämna 
till MSB enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap. Analysen är den 
tredje som genomförts för postsektorn (PTS-ER-2014:30) och har i likhet med 
de tidigare avgränsats till Posten, eftersom företaget alltjämt är den överlägset 
största aktören på marknaden och dessutom har ansvaret för tillhandahållandet 
av den samhällsomfattande posttjänsten. 
 
I rapporten identifieras ett antal kritiska processer och beroenden av resurser 
(interna och externa) inom Postens verksamhet. Över lag bedöms Posten ha 
god generell förmåga att motstå och hantera allvarliga störningar i den 
verksamhet som kan anses som samhällsviktig. Även om vissa delaktiviteter är 
mer sårbara än andra bedöms operatören över lag ha en robust verksamhet 
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med förmåga att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten på en 
acceptabel nivå. 
 
2.2.1 Effektiv konkurrens 

Strategiskt mål 8; Konkurrensen på brevmarknaden ska vara långsiktigt hållbar. 

PTS har till uppgift att främja en effektiv konkurrens på marknaden samt att 
säkerställa att den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar användarnas 
behov.   
 
En viktig del i PTS arbete att främja en effektiv konkurrens på postmarknaden 
är att se till att Posten följer prissättningsreglerna i postlagen. Dessa regler 
innebär bl.a. att Postens priser är öppna för insyn, icke-diskriminerande och 
kostnadsorienterade. Att PTS ställer särskilda krav just på Postens prissättning 
beror på bolagets dominerande ställning på brevmarknaden. En av 
myndighetens två prioriterade aktiviteter på postområdet under året har varit 
att arbeta med en konsekvensutredning som kan komma att ligga till grund för 
en föreskrift avseende tillämpningen av 3 kap. 2 § postlagen. Arbetet inleddes 
under 2013 och fokus i årets arbete har varit utformningen av enhetligt 
tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning. Dessa 
regler är en förutsättning för att i ett senare skede kunna definiera vad ett 
kostnadsorienterat pris är. 
 
En viktig grundförutsättning för en välfungerande konkurrens är att 
postköparna har tillräcklig information för att kunna fatta rationella 
inköpsbeslut. I syfte att öka postkundernas möjligheter till att göra rationella 
val mellan postoperatörer införde PTS under 2012 en ny bestämmelse i 
Postens tillståndsvillkor för att säkerställa att Postens priser är öppna för insyn, 
dvs. transparenta (dnr 12-8354). 2012 överklagade Posten delar av 2012 års 
tillståndsvillkor. I september 2013 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm 
Postens överklagande, men Posten överklagade domen först till Kammarrätten 
i Stockholm vilken inte beviljade prövningstillstånd och därefter till Högsta 
Förvaltningsdomstolen. Ärendet gäller huvudsakligen två av villkoren. Det ena 
villkoret berör Postens skyldighet att öppet redovisa volymrabatter 
(innefattande bl.a. Postens årsvolymrabatt)4 på sin webbplats. Det andra 
aktuella villkoret avser att en användare som efterfrågar prisuppgifter (med 
eller utan rabatter) ska ha rätt att på begäran få dessa uppgifter specificerade. 
Högsta Förvaltningsdomstolen har i december 2014 beslutat att inte pröva 
Postens överklagande, vilket innebär att PTS beslut från 2012 därigenom har 

                                                 
4 Årsvolymrabatten är enligt Postens tjänstevillkor tillämplig för beräknade årsvolymer 150 001 – 
50 000 001 försändelser per tjänst. 
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vunnit laga kraft. Detta har ännu inte föranlett några åtgärder från 
myndighetens sida. 
 
PTS arbetar även för att på andra sätt i möjligaste mån förbättra marknadens 
funktion. Som ett led i detta bjöd myndigheten in postmarknadens aktörer till 
ett halvdagseminarium på Europahuset i Stockholm den 9 april 2014. Temat 
för dagen var Möjligheter och hinder för e-handeln och dess betydelse för utvecklingen på 
postmarknaden och PTS redogjorde även för det senaste årets arbete genom att 
presentera rapporten ”Service och konkurrens 2014 - Postmarknaden i 
Sverige”. 
 
Den andra av myndighetens två prioriterade aktiviteter på postområdet under 
året har varit att se över och, vid behov, utveckla befintliga riktlinjer och 
arbetssätt beträffande Postens utdelningsverksamhet i glesbygd. Arbetet, som 
inleddes under hösten 2013, har som övergripande mål att PTS i dialog med 
Posten kommer överens om hur Posten ska kunna genomföra nödvändiga 
förändringar av postutdelning i glesbygdsområden på ett sådant sätt att en 
servicenivå som motsvarar samhällets behov upprätthålls. Det handlar t.ex. om 
att Posten ska ha tydliga och effektiva riktlinjer för hur serviceförändring i 
glesbygdsområden ska hanteras, att Posten ska ha öppen kommunikation och 
tydliga kanaler (t.ex. via Posten.se) samt att PTS genom informationsöverföring 
från Postens ISU-system ska kunna följa serviceförändringar i glesbygd på en 
detaljerad nivå. 
  
PTS insatser under 2014 har bidragit till att en hög servicegrad på postområdet 
har kunnat vidmakthållas. Detta har skett dels genom att PTS har verkat för en 
bibehållen konkurrens på brevmarknaden, dels genom att bevaka att den 
service som Posten (i egenskap av utsedd tillhandahållare av den 
samhällsomfattande posttjänsten) tillhandhåller motsvarar användarnas behov. 
Genom dessa insatser har PTS skapat förutsättningar för att konkurrensen på 
brevmarknaden ska vara långsiktigt hållbar. 

2.2.2 Prisutvecklingen på postmarknaden 

PTS har granskat Postens prissättning vad gäller kraven i Postlagen på 
enhetliga, rimliga och kostnadsorienterade priser. PTS har även kontrollerat 
Postens priser i förhållande till pristaksregleringen i postförordningen. Årligen 
granskar PTS Postens kalkylunderlag, dvs. kalkyler, redovisningssystem och 
kalkylprinciper. Den årliga granskningen genomförs för att över tid ha ett 
fullständigt underlag för att bedöma om ändringar i bolagets prissättning av de 
samhällsomfattande posttjänsterna skett i enlighet med gällande regler om 
kostnadsorientering m.m. (dnr 13-5497). 
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PTS har under 2014 slutrapporterat granskningen av Postens redovisning, 
kalkylering och prissättning för år 2012 (dnr 13-5497), samt inlett granskningen 
avseende år 2013 (dnr 14-1906, 14-1907).  
 
I uppföljningen av pristaksregleringen fann PTS att inga prisförändringar för 
reglerade tjänster skett under 2013 (PTS-ER-2014:2). Per den 1 april 2014 
ändrade Posten högsta tillåtna vikt för övernattbefordrade brev till lägsta porto, 
från 20 g till 50 g. Samtidigt skedde en prisjustering så att lägsta portot steg 
från 6 kr till 7 kr. Detta innebär dock en prissänkning för breven mellan 21 g 
och 50 g, från 12 kr till 7 kr.  En preliminär förhandsgranskning av Postens 
prisförändringar under 2014 visar att Postens priser för närvarande uppfyller 
pristaksbestämmelserna i postförordningen5 (PTS-ER-2014:2).   
 
Posten har samtidigt ökat transparensen i prissättningen kring sina 
årsvolymrabatter för sändningstjänster per 2014-07-01 (dnr 14-5923). 
 
PTS har under året genomfört en internationell jämförelse av priserna för brev- 
och pakettjänster (PTS-ER-2014:3). I rapporten konstaterar PTS bl.a. att de 
svenska konsumentpriserna som har granskats befinner sig i ett mellanskikt sett 
till de jämförda länderna i undersökningen. Med hänsyn till de strukturella 
förutsättningarna för postverksamhet indikerar detta inte att prissättningen på 
en övergripande nivå kan anses vara orimlig i förhållande till kostnadsbild och 
kvalitet. 

2.2.3 Tillsyn och tillstånd 

PTS har under året gjort ett tillsynsbesök hos Posten (dnr 14-6473). De 
områden som berördes var bl.a. hur utdelningsverksamheten har påverkats av 
de förändringar som Posten har genomfört med anledning av deras 
omorganisation under året. Tillsynsbesöket har inte gett skäl till några 
påpekanden från myndighetens sida. 
 
PTS har under den andra delen av året i sin tillsyn av service och kvalitet ägnat 
särskild uppmärksamhet åt kvaliteten inom Postens kundservice (dnr 14-7366). 
PTS fick även en del klagomål från konsumenter avseende Postens 
kundservice som främst handlade om långa väntetider, vilket ledde till missnöje 
bland dem som drabbats. Myndigheten har haft dialog och möten med 
ansvariga inom Posten med anledning av kvalitetsbristerna inom kundservice i 
samband med de förändringar som gjordes där runt halvårsskiftet. Under slutet 
av året har dock PTS fått färre klagomål från konsumenter avseende Postens 
kundservice. Tillsynsärendet avslutades i december 2014 utan att PTS fann skäl 
till några ytterligare tillsynsåtgärder från myndighetens sida.  
                                                 
5 §9 Postförordningen (SFS 10-1049). 
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PTS har under året meddelat fyra nya tillstånd att bedriva postverksamhet samt 
i två fall återkallat tillståndet.  
 

2.2.4 Obeställbara brev 

PTS arbete med obeställbara brev gäller såväl hanteringen av inkomna brev 
som tillsyn över att operatörerna har behandlat dessa brev tillförlitligt och på 
ett sätt som upprätthåller användarnas integritetsskydd. 
 
Antalet obeställbara brev till PTS minskade under 2014 till 381 394 samtidigt 
som den totala brevmängden i landet minskar. Antalet obeställbara brev har 
därmed minskat med ca två procent mellan åren 2013 och 2014. Antalet 
förfrågningar beträffande saknade brev som inkommit under 2014 uppgår till 
15 754 st. 
 
PTS har kunnat upprätthålla andelen återsända brev som år 2014 uppgick till 
22 procent. Vi har även hanterat de förfrågningar beträffande saknade brev 
som inkommit via PTS webbplats. De viktigaste skälen till att brev blir 
obeställbara är fortfarande att många adresser är felaktiga samt att breven 
saknar uppgift om vem som är avsändare. 
  



Årsredovisning 2014 

________________________________________________________________________ 

  

Post- och telestyrelsen  27 
 

Tabell 1: Volymer Obeställbara brev 

 

Tabell 2: Kostnader Obeställbara brev 

 
Förändringen jämfört med 2013 bedöms som rimlig då det inte har skett några 
större förändringar av verksamheten under året. 
 
2.2.5 Särskilda posttjänster för personer med funktionsnedsättning 

Inom postområdet upphandlar PTS två tjänster för att tillgodose behov hos 
personer med funktionsnedsättning: 

 Befordran av blindskriftsförsändelser, samt 

 Posttjänst för äldre (fyllda 80 år) och personer med 
funktionsnedsättning boende i glesbygd. 

  

                                                 
6 De direkta kostnaderna är hämtade direkt ur redovisningen, OH-beräkning görs sidoordnad direkt mot 
prestationens finansieringsområde och inkluderar övriga intäkter. Fördelningsnyckel för OH är direkt lön. 

Volymer Obeställbara brev 2014 2013 2012 

Antal inkomna brev 381 394 387 550 354 533 

Antal uppklarade/spårade brev 84 841 124 599 99 755 

Kostnader Obeställbara brev6 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Kostnad inkl. OH (tkr) 8 593 8 614  7 558  
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Tabell 3: Särskilda posttjänster för personer med 

funktionsnedsättning 

Kostnad (tkr) per tjänst och antalet användare för tjänsterna 

  År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 

Åtgärd  Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) 

Befordran av 
blindskrifts-
försändelser 

13 714 757 702 
försändelser 

13 561 882 907 
försändelser 

15 637 911 876 
försändelser 

17 506 1 065 218 
försändelser 

Posttjänster 
för äldre och 
personer med 
funktionsned-
sättning 
boende i 
glesbygd 

11 762 1 490 
användare 

11 130 1453 
användare 

8 405 1 401 
användare 

7 098 1 474 
användare 

Totalt 25 476  24 691   24 042   24 604   

 
Under verksamhetsåret 2014 skickades sammanlagt 757 7027 
blindskriftförsändelser ut av organisationer och bibliotek till en sammanlagd 
kostnad av 13 713 tkr. Det totala antalet utskickade blindskiftsförsändelser har 
sjunkit med ca 14 procent i jämförelse med föregående år och 29 procent i 
jämförelse med år 2011. En minskad användning är något som PTS anser är 
naturligt då personer med funktionsnedsättning i allt högre grad konsumerar 
media digitalt. Inför ny upphandling som ska genomföras 2015 har PTS under 
2014 utvärderat tjänsten till en kostnad av 593 285 kronor (exkl. moms). 

Antalet användare av posttjänst för äldre och personer med 
funktionsnedsättning boende i glesbygd har ökat något sedan 2013. Den ökade 
kostnaden beror främst på ökningen av antalet användare och prisjustering 
enligt avtal. Den relativt höga kostnaden per användare förklaras av de 
merkostnader som tjänsten medför när lantbrevbäraren behöver köra ända 
fram till enskilda hushåll istället för att lämna posten vid lådsamlingar som i 
den ordinarie lantbrevbärarservicen. Det kan i vissa fall röra sig om sträckor på 
flera mil extra utöver ordinarie körsträcka. I slutet av året påbörjades en analys 
av tjänsten inför den upphandling som kommer att påbörjas under 2015. 

                                                 
7 Uppgiften avser volym dvs. antal sändningar av blindskriftsförsändelser mellan godkända organisationer 
och bibliotek enligt statistik från tjänsteleverantören, Postnord, samt en uppskattning av antalet 
försändelser som skickats mellan synskadade, gjord av PTS år 2012 uppgående till 78 000 st/år 
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Kostnaden för analysen utgör knappt 200 000 kr av ovanstående kostnad för 
tjänsten.  
 

Tabell 4: Kostnader särskilda posttjänster för personer med 

funktionsnedsättning 

Kostnader särskilda posttjänster för 
personer med funktionsnedsättning 8 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Befordran av blindskrifts-försändelser 

Lämnade bidrag 13 120 13 561 15 637 

Förvaltningskostnader 762 104 89 

Total kostnad inkl. OH 13 882 13 665 15 726 

Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd 

Lämnade bidrag 11 573 11 116 8 405 

Förvaltningskostnader 230 44 57 

Total kostnad inkl. OH 11 803 11 160 8 461 

Total kostnad inkl. OH  25 685 24 825 24 187 

 

Den totala kostnaden avseende särskilda posttjänster för personer med 
funktionsnedsättning för år 2014 var 25 685 tkr och innebär en ökning med ca 
3 procent i jämförelse med kostnadssammanställning för föregående 
verksamhetsår.  

2.2.6 Internationellt arbete 

I likhet med föregående år har PTS internationella arbete på postområdet 
framför allt skett inom European Regulators Group for postal services 
(ERGP) som är en samarbetsorganisation för de nationella 
regleringsmyndigheterna inom EU/EES-området och som bl.a. ska fungera 
som ett rådgivande organ till EU-kommissionen. 
 
Bestämmelserna i EU direktivet (97/67/EG) om den samhällsomfattande 
posttjänstens omfattning och innehåll grundas i allt väsentligt på förhållandena 
i början av 1990-talet då EU-kommissionens grönbok presenterades. Sedan 
dess har förutsättningarna ändrats markant. Kommunikationsmönstren har 
förändrats och brevmarknaden som då var en tillväxmarknad är idag en 
marknad med stadigt sjunkande volymer. Samtidigt skapar e-handeln behov av 

                                                 
8 Kostnaderna för posttjänsterna är hämtade direkt ur redovisningen. Kostnaden inkluderar övriga 
intäkter. 2013 infördes en ny objektplan och kostnaden för prestationen har via den kunnat tas fram 
direkt i redovisningen. För 2012 är lönen beräknad på uppskattad tid och därefter via schablonlön efter 
en tidsstudie. 
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väl fungerande paketdistribution. För att utforma en långsiktigt hållbar 
samhällsomfattande posttjänst har ERGP inlett ett arbete med att undersöka 
behovet av att anpassa den samhällsomfattande tjänsten till de ändrade 
förutsättningarna och ska då även se till ändamålsenligheten i det nu gällande 
EU-direktivet. Den ovan beskrivna utvecklingen gör sig inte bara gällande i 
Europa. Även i exempelvis USA, Kanada och Nya Zeeland förändras 
posttjänsterna för att möta motsvarande utveckling och göra den 
grundläggande posttjänsten långsiktigt hållbar. PTS är tillsammans med den 
italienska regleringsmyndigheten AGCOM ordförande i den arbetsgrupp inom 
ERGP som driver detta arbete. Ordförandeskapet ger PTS goda 
förutsättningar att påverka gruppens arbete samtidigt som det ger en utmärkt 
överblick över frågor som aktualiseras i det arbete myndigheten på nationell 
nivå bedriver med inriktning på service i glesbygd.  
 
Därutöver har PTS medverkat i ytterligare tre av organisationens fem 
arbetsgrupper. ERGP har under året publicerat tio rapporter9 inom skilda 
områden samt ett diskussionsunderlag vilket har legat till grund för den dialog 
som förts med intressenter på postområdet som ett led i arbetet med 
utformningen av den samhällsomfattande posttjänsten.  
 
På Europanivån har PTS också medverkat i EU-kommissionens aktiviteter, 
bl.a. workshops och möten i postdirektivkommittén. PTS medverkan i den 
europeiska organisationen CERP, som alltmer blivit ett forum för företrädare 
för ministerierna, har däremot begränsats till medverkan vid plenarmöten. Mot 
bakgrund av myndighetens uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges 
deltagande i Världspostföreningen (UPU) kan ett större engagemang från PTS 
sida förutses när nästa världspostkongress (Istanbul 2016) nu närmar sig. 
 
Till övriga aktiviteter under året med internationell anknytning hör medverkan 
i Rutgers University´s 22d Conference on Postal and Delivery Economics. 
 

Tabell 5: Kostnader Internationellt arbete posttillsyn 

 

                                                 
9 Se, http://ec.europa.eu/internal_market/ergp/documentation/documents/index_en.htm 
10 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter. 

Kostnader Internationellt arbete posttillsyn10 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH  6 393 6 633 
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Större delen, 4 953 (4 769) tkr, utgör medlemsavgift till UPU. Övriga kostnader 
är till övervägande delen hänförligt till PTS medverkande i ERGP arbetet.   

 

2.3 Ekonomiskt utfall Post 

 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Post11 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Avgiftsintäkter 27 294 27 090 22 079 

Bidragsintäkter 99 57 0 

Övriga intäkter 57 -309 222 

Kostnader 25 751 25 529 24 715 

Netto 1 699 1 309 -2 414 

Kostnadstäckning 106% 105 % 90 % 

 

 

Figur 2: Avgiftsfinansierad verksamhet Post 

  

                                                 
11 Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt 
förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. 
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Anslagsfinansierad verksamhet 

Post12 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Funktionsnedsatta, anslagsintäkter 992 148 146 

Funktionsnedsatta, övriga intäkter 1 1 0 

Summa intäkter 992 149 146 

Funktionsnedsatta, kostnader 
förvaltning 

992 149 57 

Funktionsnedsatta, kostnader 
upphandling 

0 0 89 

Summa kostnader 992 149 146 

Saldo 0 0 0 

 

Totala verksamhetskostnader och intäkter 

Post 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Totala avgiftsintäkter 27 294 27 090 22 079 

Totala anslagsintäkter 992 148 146 

Totala bidragsintäkter 99 57 0 

Totala övriga intäkter 58 -308 222 

Totala verksamhetskostnader  26 744 25 678 24 861 

Saldo 1 699 1 309 -2 414 

 

Postområdet är avgiftsfinansierat. Kostnadsnivån har de senaste åren varit 
jämn och svagt stigande. De variationer som finns härrör huvudsakligen från 
sjukskrivningar och föräldraledigheter. Under ett antal år har resultatet av 
verksamheten varit negativt men vi har tidigare haft ett ackumulerat 
avgiftsöverskott som vi nu har nyttjat.  

Inför ny upphandling som ska genomföras 2015 har PTS under 2014 bl.a. 
utvärderat tjänsten befordran av blindskriftsförsändelser samt utrett 
möjligheter och konsekvenser av en digital förmedling av blindskrift, vilket 
främst förklarar ökningen av anslagskostnaderna i år jämfört med 2013 och 
2012. 

                                                 
12 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa  
myndighetsuppgifter (förvaltning) och anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster för personer 
med funktionsnedsättning (upphandling). 
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Figur 3: Kostnadsutveckling Post 

 

Lämnade bidrag 

Postmarknad  2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Intäkt anslag lämnade bidrag 24 693 24 677 24 042 

Anslagsfinansierade lämnade bidrag13 24 693 24 677 24 042 

Saldo 0 0 0 

 

 

                                                 
13 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning. 
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3 Elektronisk kommunikation 

3.1 Utvecklingen i stort inom området Elektronisk 

kommunikation 

Det sker en snabb utveckling av marknaden för elektronisk kommunikation. 
Allt fler tjänster som traditionellt har varit kopplade till en fysisk handling 
tillhandahålls nu helt och hållet digitalt och kräver således uppkoppling mot 
internet. Den svenska marknaden är välutvecklad och erbjuder stora 
möjligheter för användare att kunna nå internet överallt snabbt och säkert och i 
förlängningen nå alla typer av tjänster på det sätt som användarna efterfrågar. 

Den här utvecklingen skapar också utmaningar. I takt med att många av 
samhällets tjänster i första hand nås via internetplattformen finns en risk att de 
som inte hänger med hamnar utanför. Det kan dels bero på att det saknas 
tekniska förutsättningar att komma åt internet, men det kan också vara en 
kunskapsklyfta som skapar problemen.  

Trenden mot allt fler tjänster på internet innebär även utmaningar för 
operatörerna inom elektronisk kommunikation. Det står klart de traditionella 
intäkter som kommit från samtalsminuter och sms-trafik i många fall uppvisar 
en vikande trend. För att ersätta detta behövs utvecklade affärsmodeller som 
tar hänsyn till de växande volymerna inom datatrafik. Detta dels för att ersätta 
de minskade intäkterna från traditionella tjänster men också för att kunna 
investera i den kapacitet som krävs för att möta efterfrågan på stigande 
volymer av överförd data.  

Det står också alltmer klart att ett dylikt skifte på intäktssidan håller på att ske. 
Det går att se tecken på att de affärsmodeller som alltmer etableras med fokus 
på datavolymer nu börjar ge effekt i intäktsströmmarna. Det är dock inte 
endast operatörerna på marknaden för elektronisk kommunikation som står 
inför stora utmaningar i samband med den snabba utvecklingen. Även 
regleringen, som sätter ramarna inom vilka marknadens aktörer kan utveckla 
affärsmodeller och tjänster, kan behöva anpassas. Det är av högsta vikt att även 
regleringen följer med utvecklingen för att möjliggöra en stabil marknad där 
nödvändiga investeringar görs och tillväxt sker i nya efterfrågade tjänster. 
Därför behöver PTS fortsätta följa marknadens utveckling noggrant. 

I PTS studie Svensk telemarknad 2014 (PTS-ER-2014:29) visas att volymen 
utgående samtal från fasta telefoner fortsätter minska över tid. Samtidigt ökar 
de utgående samtalen från mobila nät. Under första halvåret 2014 stod 
utgående samtalsminuter från mobilnäten för nära 69 procent av all utgående 
samtalstrafik, vilket kan jämföras med 65 procent under första halvåret 2013.  
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Figur 4: Utgående samtalsminuter från fasta och mobila 

telefoner 

Även trenden med minskande sms-volymer fortsätter. Jämfört med första 
halvåret 2013 har antalet skickade sms från mobiltelefoner minskat med 12 
procent under första halvåret 2014.  
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Figur 5: Utveckling av antal skickade sms totalt och per 

abonnemang och månad 

Minskningen, som noterats under senare år, beror sannolikt på att många nu 
använder alternativa meddelandetjänster, till exempel iMessage och WhatsApp. 

Detta ligger även i linje med den fortsatta ökningen av datatrafik i mobilnäten. 
Mängden överförd data ökade med 31 procent, från 125 000 Terabyte under 
första halvåret 2013 till 164 000 Terabyte under första halvåret 2014.  
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Figur 6: Mängd överförd mobil data 

För att kunna fortsätta växa i volym krävs det såväl terminaler som 
abonnemang som möjliggör nyttjande av tjänster i 4G-näten (LTE). Per den 
sista juni 2014 fanns nästan 3 miljoner abonnemang som hade använt tjänster i 
4G-näten, vilket är en ökning med 2,1 miljoner jämfört med samma datum 
förra året. Av dessa abonnemang har drygt 1,4 miljoner tillkommit sedan 
årsskiftet. Antalet abonnemang som klarar av att använda tjänster i 4G-näten 
uppgick till nära 5,9 miljoner den sista juni 2014. 

Även inom fasta bredbandstjänster ökar efterfrågan på högre hastigheter och 
mer avancerade tjänster. Den sista juni 2014 var antalet abonnemang på fast 
bredband drygt 3,2 miljoner, vilket är 156 000 fler än vid samma datum ett år 
tidigare.  
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Figur 7: Utveckling av abonnemang på fasta internettjänster 

De senaste åren är det fiber (inklusive fiber-LAN) som stått för det mesta av 
tillväxten av abonnemangen på fast bredband. Jämfört med juni 2013 hade 
antalet abonnemang via fiber ökat med 21 procent i slutet av juni 2014. Fiber 
gick därmed för första gången om xDSL som den vanligaste accesstekniken för 
fast bredband. Abonnemangen via xDSL har minskat ända sedan 2008.  

Ökningen av fiberabonnemangen medför att antalet internetabonnemang med 
hög överföringskapacitet ökar. I slutet av december 2013 fanns det ca 950 000 
abonnemang med en hastighet om minst 100 Mbit/s nedströms. PTS 
uppskattar att ca 36 procent av alla hushåll med nödvändig infrastruktur för att 
köpa abonnemang med minst 100 Mbit/s hade gjort så i oktober 2013. Det är 
en ökning med ca 9 procentenheter jämfört med oktober 2012. Det finns alltså 
en kundefterfrågan på snabbare bredband, som ger goda förutsättningar för 
fortsatta investeringar. 

De ökande datatrafikvolymerna i mobilnäten och nya affärsmodeller hos 
operatörerna avspeglas i slutkundsintäkterna. Under första halvåret 2014 var de 
totala slutkundsintäkterna från mobila samtals- och datatjänster drygt 14,6 
miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret 2013. 
Intäkter från telematik och roaming är inte inkluderade i dessa siffror.  
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Figur 8: Intäkter från mobila samtals- och datatjänster 

Intäkter för mobil data ökade med 22 procent till 4,8 miljarder kronor första 
halvåret 2014. Dessa intäkter motsvarar därmed en tredjedel av de totala 
mobila intäkterna. Intäkterna från mobila samtalstjänster minskade under 
samma period med 4 procent.  

Denna intäktsutveckling hänger samman med övergången till affärsmodeller 
som fokuserar på att ta betalt för datatrafik. Konsumenternas efterfrågan och 
betalningsvilja för traditionella rösttjänster minskar medan efterfrågan på data 
ökar. Detta har lett till att operatörerna alltmer övergått från prisplaner med 
rörliga avgifter för samtal, data, sms och mms till modeller där kunden betalar 
ett fast pris för tjänsterna upp till ett visst tak. Det blir alltmer tydligt att ett 
skifte på intäktssidan är på väg. Även om samtal och sms fortfarande utgör en 
betydande del av de mobila intäkterna står det klart att det finns en tendens till 
svängning i intäktsflödena. Det här är ett viktigt skifte som kommer att vara 
grundläggande för marknadens förutsättningar att fortsätta investera och 
utveckla sina tjänster i en verklighet där efterfrågan förändras snabbt. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1H 2012 1H 2013 1H 2014

T
u

s
e
n

ta
ls

 k
r
o
n

o
r
 

Samtalstrafik Sms och mms Mobil datatrafik Övrigt



Årsredovisning 2014 

________________________________________________________________________ 

  

Post- och telestyrelsen  40 
 

Bredbandsutbyggnad i Sverige 

Strategiskt mål 5: PTS ska fram till 2016 skapa bättre förutsättningar att tillgodose 
samhällets och användarnas långsiktiga efterfrågan av trådlöst tal och datatjänster med höga 
hastigheter och med god yttäckning (S) 

 

Täckning för mobila tal- och datatjänster 

2013 fick PTS uppdrag av regeringen att kartlägga och redogöra för de olika 
mobiloperatörsnätens geografiska utbredning och kapacitet samt 
uppgraderingar i teknik. Detta redovisades i en rapport i mars 2014 (PTS-ER-
2014:11). 

Rapporten visar att taltjänster finns att tillgå på ungefär 84 procent av Sveriges 
yta med hänsyn tagen till den dämpning av signalen som uppstår när 
mobiltelefonen hålls i handen eller mot huvudet. Motsvarande tillgång till 10 
Mbit/s bredbandstäckning finns på ca 42 procent av Sveriges yta, vilket 
motsvarar en befolkningstäckning på 98 procent. Mobilt bredband med 30 
Mbit/s täcker endast ett par procent av Sveriges yta men det motsvarar ändå 
en befolkningstäckning på 61 procent. Kartläggningen kommer att följas upp 
årligen och PTS har den 1 oktober 2014 begärt in ny information från 
mobiloperatörerna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 2 mars 
2015. 

700 MHz-bandet 

Baserat på regeringens beslut från den 27 februari 201414 om att frigöra 700 
MHz-bandet för andra användningar än marksänd tv från den 1 april 2017 har 
PTS påbörjat ett arbetat med att förbereda en kommande tilldelning av 700 
MHz-bandet. Dels genom en förstudie som utreder olika aspekter av 
tilldelningen i enlighet med PTS spektrumstrategi och dels genom de två 
regeringsuppdrag som PTS fick 2014: 

- Uppdrag15 om framtida användning av 700 MHz-bandet där PTS i en 
rapport till regeringen senast den 30 april 2015  utifrån de politiska 
målen för informationssamhället ska utreda användningen av 700-
bandet. Utredningen fokuserar främst på hur 700 MHz-bandet skulle 
kunna användas för att bidra till bättre mobiltäckning och minskad 
sårbarhet.  

                                                 
14 Regeringsbeslut 2014-02-27, Kulturdepartementet, ”sändningsutrymme för tv-sändningar” 
15 Regeringsbeslut 2014-04-24, N2014/2008/ITP ”Uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 
MHz-bandet (694-790 MHz)” 
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- Uppdrag16 att planera frekvensutrymmet 470-694 MHz för marksänd tv 
efter den 31 mars 2017 samt så långt som möjligt stämma av denna 
planering med berörda grannländer. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen senast den 15 januari 2016. 

Harmonisering av nya frekvensband för mobilt bredband 

PTS har arbetat med förberedelser inför ITU:s världsradiokonferens 2015 
(WRC-15), främst gällande mer spektrum för mobila tjänster. Det beslut som 
togs vid världsradiokonferensen 2012 om att 700 MHz-bandet (694-790 MHz) 
ska allokeras för mobila tjänster har resulterat i ett omfattande internationellt 
arbete med harmonisering av bandplaner etc. 

PTS har även aktivt medverkat i det fortsatta arbetet med att harmonisera 
frekvensbanden 1452-1492 MHz samt 2300-2400 MHz, vilket resulterat i att 
den framtida användningen av banden omfattas av harmoniserade europeiska 
riktlinjer samt att EU kommer allt närmare ett beslut i frågan.  

Syftet med harmoniseringarna av nya frekvensband är att tillgodose samhällets 
och användarnas långsiktiga efterfrågan av mobila datatjänster med höga 
hastigheter, speciellt för nedlänk. En inriktningsplan som anger vilka nya 
frekvensband som är aktuella för tilldelning av spektrum under de närmaste 
åren publicerades av PTS den 20 oktober 201417. 

Undantag från tillståndsplikt 

Nya undantag från tillståndsplikt införs från den 1 januari 2015 (PTSFS-
2014:5), bland annat i 1800 MHz-bandet för mobil kommunikation inomhus 
med låg effekt. Detta förväntas leda till en förbättrad inomhustäckning men 
även möjligheter för befintliga eller nya aktörer utan eget tilldelat spektrum att 
erbjuda inomhuslösningar för mobiltäckning, vilket bidrar till ett ökat utbud av 
tjänster och en ökad konkurrens som gynnar konsumenterna. 

Strategiskt mål 7: PTS ska 2020 genom reglering och främjande ha bidragit till att: 
alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s samt att 90 procent av hushåll och 
företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s 
(KK) 

                                                 
16 Regeringsbeslut 2014-04-24, N2014/2009/ITP, ”Uppdrag att planera frekvensutrymmet för marksänd 
tv efter den 31 mars 2017” 
 
17 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/PTS_inriktningsplan_20141020.pdf 
 

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/PTS_inriktningsplan_20141020.pdf


Årsredovisning 2014 

________________________________________________________________________ 

  

Post- och telestyrelsen  42 
 

Genom konkurrensfrämjande förhandsreglering skapar PTS förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till ett stort utbud av prisvärda 
tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. 
Marknaden för elektronisk kommunikation förändras, genom ny teknik, nya 
aktörer, förändrade affärsmodeller och minskad vertikal integration. På samma 
gång finns fortsatta utmaningar i form av lokala monopol och andra flaskhalsar 
som ger aktörer marknadsmakt. Det sker även förändringar i EU-regelverket 
och i LEK. Förändringarna leder allt eftersom till att färre marknader blir 
reglerade och att regleringen blir mindre ingripande men mer förfinad. PTS 
regleringsarbete bidrar därför till måluppfyllelsen. Närmare information om 
regleringsarbetet framgår av avsnitt 3.4 Effektiv konkurrens.  

PTS Bredbandskartläggning 2013 (PTS-ER-2014:12) visar att ca 57 procent av 
alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband med en teoretisk 
hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. Det är en ökning med ca 4 
procentenheter jämfört med oktober 2012. Antalet hushåll och företag som 
hade tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s var 72 % i oktober 2013. Antal 
hushåll och företag som saknar bredband fortsätter att minska, både till följd 
av att befolkningen i de områden som saknar bredband har minskat, och till 
följd av det täckningskrav PTS ställt i 800 MHz-bandet.  

I PTS uppföljning av regeringens bredbandstrategi18 har PTS analyserat hur it-
infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till och med år 2020 i 
förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi om att 90 procent av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 
och EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång 
till internethastigheter på över 30 Mbit/s.  

PTS analys (som utgick från två tänkbara framtida investeringsnivåer) landade i 
bedömningen att det finns goda förutsättningar för att nå båda målen givet ett 
fortsatt stort engagemang för bredbandsfrågorna hos alla inblandade aktörer, 
en fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband från slutkunder och fortsatt 
offentlig finansiering i syfte att öka tillgången till bredband som medger 100 
Mbit/s. Analysen visade också att mobilnäten har en mycket viktig roll för att 
uppnå EU-kommissionens bredbandsmål om 30 Mbit/s till alla, framför allt 
utanför tätort och småort. 

                                                 
18 PTS redovisade en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi till regeringen den 30 april 
2014 (PTS-ER-2014:21). 
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Tabellen nedan sammanfattar PTS bedömningar av tillgången till 30 och 100 
Mbit/s år 2020 med hänsyn till de två tänkbara investeringsnivåerna. 

Tabell 6: PTS bedömning av tillgången till 30 och 100 Mbit/s år 

2020 

 

PTS har redovisat uppdraget att samla in och sammanställa länens utveckling 
på it-infrastrukturområdet samt hur de verkat för att nå målen i regeringens 
bredbandsstrategi i ”Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen 
inom it-infrastrukturområdet för år 2013” Dnr: 14-2093. 

PTS har under 2014 sammanställt tillgången till och förbrukningen av 
stödmedel till bredbandsutbyggnad samt genomfört prognostisering när det 
gäller behov av medel till bredbandsutbyggnad för år 2013-2014. 
 
Sedan PTS påbörjade arbetet med medfinansiering av bredbandsstöd 2010 har 
myndigheten beviljat ca 353 miljoner kronor i stödmedel. Medfinansieringen 
har avsett landsbygdsprogrammet samt kanalisationsstödet. Den tidigare 
perioden av landsbygdsprogrammet avslutades 2013 så under 2014 har PTS 
enbart kunnat medfinansiera kanalisationsstödet. 
 
Under 2014 har PTS uppdaterat och vidareutvecklat e-tjänsten 
Bredbandskartan. Bredbandskartan innehåller flera kartvyer som visar 
bredbandstillgången i Sverige, internetleverantör och nätägare vid en viss plats, 
bredbandsprojekt som PTS medfinansierat samt kommuner och län som har 
en bredbandsstrategi.  

PTS har under år 2014 ansvarat för Länssamverkan bredband 2.0, en 
samverkansgrupp för arbete med it-infrastruktur för länsstyrelser, regioner och 
berörda centrala myndigheter. Kompetensutveckling och kollegialt 
erfarenhetsutbyte har erbjudits i sakfrågegrupper samt vid stormöten och 
utbildningsdagar. Liksom under tidigare år har deltagandet under varit högt, 
med allt fler handläggare och strateger ur målgruppen som önskar delta. 

Regeringens Bredbandsforum verkar för tillgång till snabbt bredband i hela 
landet genom att främja samverkan. Forumet arbetar för att stärka dialog och 
samverkan mellan berörda parter, att gemensamt arbeta fram konstruktiva 
förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningar för utbyggnad och tillgång 

Hög investeringsnivå Låg investeringsnivå Hög investeringsnivå Låg investeringsnivå

Fiber 89-92% 80-83% 89-92% 80-83%

VDSL men inte fiber 0% 0% 1% 2%

Mobilnät men inte fiber eller VDSL 1% 4% 6% 13%

Totalt 90-93% 84-87% 96-99% 95-98%

Del 1 - tillgång till 100 Mbit/s år 2020 Del 2 - tillgång till 30 Mbit/s år 2020

Accessteknik
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till bredband samt med att öka kunskapen om bredbandets betydelse på lokal, 
regional och nationell nivå. PTS är aktivt i forumets arbetsgrupper och dess 
generaldirektör Göran Marby ingår i forumets styrgrupp.  PTS ansvarar på 
regeringens uppdrag även för forumets kansli.  

Tabell 7: Kostnader Samverkansgrupp länssamverkan bredband 

 
PTS har fått en miljon kronor av regeringen för att driva en samverkansgrupp 
för bredband, Länssamverkan bredband 2.0, för att främja 
bredbandsutbyggnaden. Gruppen har bestått av länsstyrelser och regioner samt 
centrala myndigheter (PTS, Jordbruksverket, Bredbandsforum och 
Tillväxtverket). Syftet har varit att dels erbjuda kompetensutveckling och dels 
att skapa ett mer enhetligt arbetssätt de olika länen emellan, genom att erbjuda 
information, utbildning och kollegialt utbyte.  Ett viktigt tema har varit statliga 
bredbandsstöd för finansiering av s.k. byanät. Halva beloppet har använts för 
omkostnader i samband möten och den andra halvan har använts för 
projektledning och administration. Utvärderingar visar att verksamheten inom 
Länssamverkan bredband 2.0 fyller ett behov, är uppskattad av deltagarna och 
att utgör en unik plattform för samverkan inom bredbandsområdet. Att 
kostnaderna har minskat från året innan, trots utökad verksamhet, beror på 
inarbetade rutiner samt lägre kostnader för lokaler och vissa aktiviteter. 
 
Tabell 8: Kostnader Medfinansiering av bredbandsstöd 

 
Baserat på uppgifter från ansökningar kan den medfinansiering som PTS 
hittills beviljat under perioden 2010-2014 grovt uppskattat ha bidragit till att ca 

                                                 
19 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Referensåren kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. Nyckel för 
tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter.  
20 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön. 
Kostnaden inkluderar även övriga intäkter i den mån de förekommer.  

Kostnader Samverkansgrupp länssamverkan 
bredband 19 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH  1 158 1 433 

Kostnader Medfinansiering av 
bredbandsstöd 20 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Lämnade bidrag 93 036 102 784 52 017 

Förvaltningskostnader 1 887 2 997 2 786 

Total kostnad inkl. OH  94 923 105 781 54 803 
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100 000 hushåll och företag fått tillgång till fiberanslutning eller kanalisation. 
Det höga utfallet 2013 i jämförelse med 2012 förklaras av att PTS fick ca 60 
mkr mer i anslag 2013. Orsaken till minskat utfall 2014 beror på att PTS under 
2014 enbart kunnat medfinansiera kanalisationsstödet. Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 - som även det medfinansierats av PTS under perioden 2010-2013 – 
avslutades 2013.   

Under 2014 avsatte regeringen 3,25 miljarder kronor för stöd till utbyggnad av 
bredband på landsbygden inom det s.k. Landsbygdsprogrammet, vilket Statens 
jordbruksverk ansvarar för. PTS har under 2014 bistått verket med att ta fram 
stödordningen för bredbandsstödet. PTS har under 2014 bistått Statens 
jordbruksverk med att ta fram stödordning för bredbandsstödet för 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020. De frågor som PTS främst bistått Statens 
Jordbruksverk med har varit marknadsanalys, konkurrensfrågor och 
robusthetsfrågor. Myndigheterna har även samverkat i frågor om tillämpning 
och uppföljning av bredbandsstödet inom förra Landsbygdsprogrammet 2007-
2013. 

Förbättrade förutsättningar för radiobaserad infrastruktur 

Den 1 december 2014 öppnade PTS 70/80 GHz-bandet för tilldelning av 
frekvenstillstånd vilket ger en möjlighet att använda radioteknik med mycket 
hög kapacitet för snabb utbyggnad av bredbandsnät. Detta ger möjlighet för 
användningar som kan komplettera optiska fibernät för att skapa redundans 
med ökad tillförlitlighet som följd eller möjliggöra en snabb etablering innan en 
fiberförbindelse hinner etableras.  

Säker kommunikation 

Störningar, avbrott och andra incidenter som påverkar elektronisk 
kommunikation får, i takt med att enskildas och samhällets beroende av 
elektronisk kommunikation ökar, allt större påverkan. Det är därför av stor vikt 
att kommunikationsnät och -tjänster är robusta och säkra.  

PTS arbetar på flera sätt för att bidra till att skapa robusthet och säkerhet. 
Exempel på PTS arbete är olika former av samarbete med operatörer, 
tjänsteleverantörer, myndigheter, kommuner, regioner och organisationer, samt 
investeringar och tillsynsverksamhet. Mer information om PTS arbete inom 
dessa områden redovisas i avsnitten 3.8 och 3.9. 
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Tabell 9: Kostnader Uppföljning av stödmedelsfördelning m.m. 

 
Uppföljning av stödmedelsfördelning och utveckling inom it-
infrastrukturområdet innehåller en mängd olika bredbandsfrämjandeuppgifter, 
såväl uppdrag genom regleringsbrev som egeninitierade uppgifter. Orsaken till 
de ökade kostnaderna är att PTS under 2014 intensifierat arbetet för att främja 
bredbandsutbyggnad i syfte att verka för att nå de mål som framgår av 
strategiskt mål 7 (PTS ska 2020 genom reglering och främjande ha bidragit till 
att alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit>/s och 90 procent av 
hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/sek), samt målen i regeringens 
bredbandstrategi. Bredbandsfrämjandeuppgifterna har blivit flera, bl.a. genom 
att PTS startat och bedrivit egeninitierade projekt på området.  
 
PTS har inom ramen för uppdraget enligt regleringsbrev22 genomfört dels en 
geografisk kartläggning av tillgången till bredband i Sverige, dels en uppföljning 
av regeringens bredbandsstrategi. Både den geografiska kartläggningen och 
uppföljningen är ett viktigt underlag till både regeringen och PTS och visar hur 
bredbandsmarknaden utvecklar sig. Den geografiska kartläggningen används av 
flertalet regionala och kommunala aktörer runtom i landet i deras lokala arbete 
med den digitala agendan. Kartläggningen utgör även ett underlag till PTS 
webtjänst Bredbandskartan (www.bredbandskartan.pts.se) som förutom 
regionala och kommunala aktörer, även vänder sig till konsumenter och byanät. 
Kostnaden för den geografiska kartläggningen minskade under 2014 till följd 
av en intern samordning av insamling av mobildata. Uppföljningen av 
regeringens bredbandsstrategi minskade även den sina kostnader under 2014, 

                                                 
21 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Referensåret 2012 kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. Nyckel för 
tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter i den mån de förekommer. För 
att öka jämförelsebarheten har kostnaden för 2013 för uppföljning av stödmedelsfördelning och 
utveckling inom IT-infrastrukturområdet minskats med 91 tkr, pga. redigeringsfel 2013.  
22 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer Uppdrag 1.1 

Prestationer (Kostnad inkl. OH)21 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnader Uppföljning av stödmedelsfördelning 
och utveckling inom it-infrastrukturområdet 

3 009 2 567 

Kostnader Bredbandskartläggning 764 822 

Kostnader Uppföljning av regeringens 
bredbandsstrategi 

578 1 658 

Kostnader Svensk Telemarknad 1 946 1 773 

Kostnader Rapport om svenskarnas användning av 
telefoni och internet 

4 271 

http://www.bredbandskartan.pts.se/
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till följd av att det omfattande arbete med metodutveckling som genomfördes 
under 2013 inte behövde upprepas.  
 
PTS har under 2014 samlat in uppgifter om operatörsstatistik inom ramen för 
Svensk Telemarknad. Undersökningen genomförs två gånger per år, med en 
mer omfattande insamling för helåret och en mindre omfattande insamling för 
halvåret. Uppgifterna, som publiceras på en allmänt tillgänglig webplats 
används av journalister, forskare, finansanalytiker, operatörer och intresserad 
allmänhet. Uppgifterna används också för att rapportera in nationella uppgifter 
till EUs jämförande statistikarbete, Cocom, samt för rapportering till OECD. 
De utgör även ett viktigt underlag för PTS internt för att se hur 
telekommarknaden utvecklar sig.  
 
Rapporten Svenskarnas användning av Telefoni och internet publiceras 
vartannat år och är en av få återkommande, allmänt tillgängliga undersökningar 
som undersöker konsumenters telefonivanor. Eftersom rapporten endast 
publiceras vartannat år är kostnaden under 2014 - då PTS inte gav ut någon 
rapport – följaktligen minimal i förhållande till kostnaderna 2013, då PTS tog 
fram och publicerade en rapport.  
 

3.2 Strategiska analyser inom området Elektronisk 

kommunikation 

PTS genomför strategiska analyser för att skapa transparens och förutsebarhet 
kring tillämpningen av regelverket och hoppas på så sätt åstadkomma en ökad 
regulativ stabilitet för marknadens aktörer och bidra till en positiv 
marknadsutveckling. Enligt instruktionen ska myndigheten regelbundet göra 
strategiska analyser inom området för elektronisk kommunikation och redovisa 
den långsiktiga inriktningen av myndighetens tillämpning av regleringen på 
området. PTS har arbetat med strategiska analyser för ett antal delområden 
inom ramen för elektronisk kommunikation. 

När PTS fastställer ett s.k. SMP-beslut är detta definitionsmässigt en del av en 
strategisk analys. Det beror på att besluten tar sin utgångspunkt i 
framåtblickande marknadsanalyser, vilket är nödvändigt för att kunna vara 
giltiga under den period som besluten avser att träffa, normalt tre år. 

I syfte att förbättra PTS förutsättningar att fortsatt göra relevanta marknads-
analyser – för att över tid uppnå en träffsäker och proportionerlig konkurrens-
reglering – har PTS under 2014 genomfört ett antal interna analysmöten som 
involverat samtliga medarbetare vid konkurrensavdelningen. En inriktning har 
varit att bedöma trender och utvecklingstendenser fram till år 2020, och 
diskutera vilka typer av åtgärder som kommer att behöva vidtas, eller inte 
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vidtas, för att uppnå största möjliga konsumentnytta. En följd av det arbetet 
blev ett mer målinriktat strategiskt arbete som inneburit att övergripande söka 
fastställa målsättningar och inriktning för nästa generations marknadsanalyser 
och skyldighetsbeslut.  

PTS har under året gjort en omvärldsrapport på konsumentområdet. 
Myndigheten har sammanställt statistik från egna rapporter, från andra svenska 
myndigheter och organisationer, från nordiska systermyndigheter samt från 
EU-kommissionen. Denna information har ställts mot ett antal relevanta 
trender som PTS systematiskt bevakar. Genom analys av detta material har 
PTS bedömt att de mest aktuella konsumentproblemen för närvarande är 
transparens, kvalitet, marknadsföring och operatörsbyte. Slutsatserna från 
rapporten ska tjäna som underlag för prioriteringar i arbetet med 
konsumentfrågor.   

PTS har genomfört strategiska analyser som en implementering av 
spektrumstrategin, bland annat för 700 MHz-bandet. PTS beslutade om 
spektrumstrategin i april 2014. Mer information finns under rubriken 3.7.1. 

Under förra året påbörjades inom området nationella nummerplaner ett arbete 
med strategiska analyser som syftade till att utveckla telefoninummerplanen 
under de kommande 10-12 åren. PTS slutförde det arbetet i april 2014, då 
strategin för telefoninummerplanen beslutades. Mer information finns under 
rubriken 3.7.4. 

3.3 Pris- och tjänsteutveckling 

PTS bevakar pris- och tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk 
kommunikation genom rapporterna Svensk telemarknad, som publiceras två 
gånger per år, och Prisrapporten, som publiceras en gång per år.  

Enligt Svensk telemarknad 2013 (PTS-ER 2014:18), som publicerades i maj 
2014, var intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation 
sammanlagt 52,3 miljarder kronor under 2013, vilket är på samma nivå som 
året innan. Intäkterna från fasta samtalstjänster minskade med 14 procent till 
9,8 miljarder under 2013. Genomsnittsintäkten för ett fast abonnemang sjönk 
med 32 kronor till 202 kronor per månad. De årliga intäkterna från mobila 
samtals- och datatjänster ökade med 4 procent till 28,7 miljarder. Datatrafik 
genererar en ökande del av operatörernas intäkter och stod för 29 procent av 
de totala mobilintäkterna under 2013. Den genomsnittliga intäkten per 
mobilabonnemang och månad ökade marginellt och uppgick till 170 kr under 
2013. Uppgifter om mobila intäkter samlas in två gånger per år direkt från 
operatörerna. De ombeds då göra en fördelning utifrån vilket trafikslag som 
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har genererat vilka intäkter. Vi har, innan vi började ställa frågorna, försäkrat 
oss om att operatörerna har sätt att följa upp detta i sitt system, vilket de har 
bekräftat att de har. 

Den årliga rapporten Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 
(Prisrapporten) 2013 (PTS-ER-2014:4) är främst en internationell jämförelse 
baserad på prisstatistik för privatkunder från OECD-länderna men visar även 
utvecklingen på den svenska marknaden.  

Enligt prisstatistiken har priset för det billigaste erbjudandet för en 
medelanvändare av mobila samtalsjänster i Sverige (100 samtal, 140 sms) fallit 
med 22 procent mellan 2010 och 2013 till 145 kr. 2013 kostade enligt 
prisstatistiken mobiltelefonabonnemang i Sverige med 100 samtal eller 900 
samtal lika mycket.  

Enligt prisstatistiken var 2013 priset på det billigaste rikstäckande erbjudandet 
på fast bredband med en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s 339 kr. Det 
motsvarar en minskning med åtta procent sedan 2011. Det svenska 
erbjudandet var det billigaste i Norden. 

3.4 Effektiv konkurrens 

PTS har en rad verktyg för att främja en effektiv konkurrens på marknaderna 
inom elektronisk kommunikation. Framför allt gör myndigheten 
marknadsanalyser, utformar skyldigheter, bedriver tillsyn och agerar inom 
tvistlösningsförfaranden. Utöver detta så arbetar PTS med en rad olika projekt 
och studier som rör konkurrensmässiga frågeställningar.  
 
Under året har PTS i sitt regleringsarbete fortsatt analysen av 
bredbandsmarknaderna. Till följd av en positiv marknadsutveckling har PTS i 
slutet av året remitterat ett förslag om att ta bort prisreglering på fiber och 
förstärka icke-diskrimineringsskyldigheten. I samma förslag till reglering har 
PTS föreslagit att regleringen av mer förädlade kapacitetstjänster (sk. ”BIT-
ström” eller ”centralt tillträde till accessnätet”) kan tas bort.  
 
Målet med PTS tillsyn är att åstadkomma en förändring på marknaden, att få 
dominanten att t ex upphöra med ett diskriminerande beteende. Men tillsynen 
har också en annan viktig funktion; att bidra till en ändamålsenlig reglering. 
Genom en aktiv tillsyn kan PTS identifiera otydligheter i befintlig reglering och 
bidra till mer träffsäkra skyldigheter i nästa beslutsomgång, vilket är särskilt 
värdefullt på marknader som är under snabb förändring. 
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3.4.1 Marknadsanalyser och skyldigheter 

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är en implementering av 
bestämmelserna i det s.k. ramdirektivet (2002/21 EG) och tillträdesdirektivet 
(2002/19 EG). Direktiven fastställer uppgifter för nationella myndigheter samt 
inrättar förfaranden för en harmoniserad tillämpning inom EU. Av direktivet 
följer att PTS ska identifiera marknader som behöver förhandsreglering samt 
att identifiera företag med betydande marknadsmakt. Sådana företag skall 
åläggas skyldigheter som ger förutsättningar för att uppnå effektiv konkurrens 
på den aktuella marknaden. Beslut om skyldigheter, sk. SMP-beslut, får 
beslutas först efter att de samråtts med marknadens intressentar och notifierats 
till Kommissionen.  
PTS förhandsreglerar totalt nio olika marknader. Sju av marknaderna är särskilt 
utpekade av EU-kommissionen i en rekommendation: Fast tillträde, marknad 
M1; Fast samtalsoriginering M2; Fast samtalsterminering M3; 
Nätinfrastrukturtillträde M4; Bitströmstillträde M5; Hyrda förbindelser M6; 
Mobil samtalsterminering M7. På marknader som utpekats av kommissionen 
ska en marknadsanalys ske på nationell nivå och förhandsreglering särskilt 
övervägas. Utöver de av EU utpekade marknaderna förhandsreglerar PTS även 
tillträde till programutsändningstjänster, som inkluderar dels marknaden 
utsändning av radio och dels marknaden tv i marknätet.  
 
Den 9 oktober meddelade EU-kommissionen en ny rekommendation där man 
omdefinierade alla marknader och helt tog bort det två första marknaderna, 
fast tillträde och fast originering. PTS är i slutfasen av översynen av tidigare M4 
och M5 och har med hänsyn till den nya rekommendationen arbetat om 
beslutförslagen så de istället riktar sig mot ”centralt tillträde” M3b och ”lokalt 
tillträde” M3a. När PTS ser över övriga marknader nästa gång måste analyserna 
utgå ifrån marknaderna såsom de definieras i den nya rekommendationen. 
Detta arbete kommer att påbörjas under 2015. Eftersom tidigare M1 och M2 
är borttagna ur rekommendationen finns en förväntan om att regleringen snart 
ska kunna lyftas på dessa marknader i medlemsländerna, så också i Sverige.  
 
Marknaderna för lokalt och centralt tillträde  

När det gäller arbetet med förhandsregleringen har PTS under året fortsatt 
analysen av regleringen på bredbandsmarknaderna, lokalt och centralt tillträde 
(M3a och M3b). Marknaderna har på flera plan utvecklats positivt sen förra 
skyldighetsbeslutet. Fiberutbyggnaden har fortsatt hög takt och efterfrågan på 
höga kapaciteter ökar. Av PTS tillsyn framgår att konkurrensproblemen alltmer 
har förskjutits från prisfrågor till särbehandling i fråga t.ex. om information och 
stödsystem. Med hänsyn till utvecklingen och en ny rekommendation från 
kommissionen har PTS föreslagit att en förstärkt icke-
diskrimineringsskyldighet under vissa förutsättningar skulle kunna ersätta 
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behovet av prisreglering av fibertillträde på sikt. PTS föreslår vidare att 
marknaden för centralt tillträde inte ska regleras eftersom det finns ett 
konkurrenstryck på marknaden och TeliaSonera inte längre har status som 
dominerande aktör. 
 
PTS strävar efter att arbetet med marknadsanalyserna och skyldighetsbesluten 
är transparent och förutsebart. Därför har PTS regelbundet i många olika 
sammanhang informerat marknadens intressenter om viktiga slutsatser och 
ställningstaganden. 2013 genomfördes det första formella samrådet av 
beslutsförslaget och under året har ytterligare två formella samråd genomförts. 
PTS ambition är att samråda beslutsförlagen med EU-kommissionen i början 
av 2015 och att beslut ska träda i kraft inom kort därefter. 

Marknaden för mobil samtalsterminering  

PTS fattade den 10 juni 2013 beslut om att samtliga operatörer som tar emot 
samtal i det mobila nätet till sina slutanvändare har ett betydande inflytande på 
marknaden för mobil samtalsterminering. Tele2 överklagade PTS beslut med 
dnr 13-5863. Den 28 november 2014 meddelade förvaltningsrätten dom, med 
målnummer 16668-13, där Tele2:s överklagan avslogs. Domen har inte 
överklagats och har således vunnit laga kraft. 

Prisreglering och arbetet med kalkylmodeller 

I SMP-besluten har PTS i flera fall funnit det lämpligt att meddela skyldigheter 
om att operatörer ska hålla kostnadsorienterade priser. Beroende på 
marknadens behov kan PTS besluta om olika metoder för att beräkna det 
kostnadsorienterade priset, de vanligast förekommande är Long Run 
Incremental Cost (LRIC), Fully Distributed Cost (FDC) och retail minus.  
 
I det fasta nätet beräknas det kostnadsorienterade priset för samtrafik (M2-3) 
och accessnätet (M4-5) med LRIC. Detsamma gäller för samtrafik i det mobila 
nätet (M7). I det nya beslutsförslaget för lokalt tillträde (M3a, fd. M4) ersätts 
prisregleringen på fiberaccesser av en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet i 
slutet av 2016. På kopparaccesser utgår PTS ifrån de senaste kostnadsresultaten 
från LRIC och utnyttjar den lagändring som gör det möjligt för att meddela 
prisnivåer direkt i skyldighetsbesluten. På marknaden för 
programutsändningstjänster beräknas den kostnadsorienterade prissättningen i 
enlighet med FDC. På marknaden för fast tillträde används för närvarande 
retail minus. 
 
Kalkylarbetet med LRIC är omfattande och PTS prövar årligen behovet av att 
uppdatera kalkylmodellen med aktuella trafikvolymer och prognoser utifrån 
utvecklingen på marknaden. Av den anledningen uppdaterade PTS under våren 
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2014 kalkylmodellen för de mobila näten med ny kalkylränta, ny marknadsdata 
och prognoser. Det nya kostnadsresultatet började gälla från och med den 1 
juli 2014. Eftersom kostnadsresultaten för det fasta accessnätet kommer att 
fastställas direkt i skyldighetsbesluten har PTS inte funnit skäl att göra någon 
uppdatering. För fast samtrafik har PTS särskilt utvärderat behovet av en 
uppdatering men kommit fram till att befintliga kostnadsresultat är tillräckligt 
aktuella.  

Vart tredje år provas också behovet av att revidera modellen vilket är en mer 
omfattande process då PTS granskar och, vid behov, ändrar modellens grund. 
En revidering av rådande modell kommer att behöva ske innan utgången av 
2016 för att anpassa LRIC till EU-kommissionens rekommendation om icke-
diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder.  
 
Arbetet med beslut som överklagas 

Allt sedan LEK infördes år 2003 har de beslut som PTS fattat med stöd av 
lagen överklagats i stor utsträckning. En stor del av arbetet med överklagade 
beslut har gällt SMP-beslut och förelägganden med utgångspunkt i SMP-
besluten. Eftersom överklagandeprocesserna ofta är komplicerade är 
handläggningstiden i domstolarna ofta lång. För ett beslut som överklagas ända 
till Kammarrätten i Stockholm (som är sista instans) kan detta innebära att det 
dröjer flera år innan beslutet vinner laga kraft. Under 2014 har PTS inte 
meddelat något SMP-beslut och domstolarna har under innevarande år avgjort 
sju ärenden rörande SMP- och prisreglering, varav fyra slutligt. Vid utgången 
av 2014 har PTS därmed endast fem domstolsprocesser rörande SMP- och 
prisreglering som väntar på ett slutligt avgörande av domstol. Den minskade 
mängden ärenden i domstol innebär ökad stabilitet på marknaden och att det 
blir lättare för operatörer och andra berörda att förutse följderna av PTS 
reglering. Se även avsnitt 3.8 för mer information om pågående processer 
rörande tillsyn och tvister enligt LEK.  

Tabell 10: Kostnader SMP-arbete 

 

                                                 
23 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter. 
Referensåren kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. För att öka jämförelsebarheten har 
kostnaden för 2013 ökats med 5 579 tkr, pga. redigeringsfel 2013. 

Kostnader SMP-arbete 23 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 16 401 20 957 
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Kostnaden 2014 är lägre eftersom färre analyser har genomförts 2014 jämfört 
med 2013 då samtliga relevanta marknader analyserades. Arbetet är cykliskt till 
sin natur då besluten normalt ska fattas inom treårsintervall. 
 

3.5 Tillgänglighet 

3.5.1 Nya lösningar för konsumenter 

PTS har arbetat löpande med att säkerställa tillgången till samhällsomfattande 
tjänster framöver. Detta har skett bl.a. genom den pågående utbyggnaden i 800 
MHz-bandet och genom en utvärdering av ip-telefonilösningar via satellit.  

PTS bevakar vidare att TeliaSonera uppfyller sina åtaganden i samband med 
teknikskiftet, där bolaget i vissa områden ersätter den traditionella fasta 
telefonin via kopparnätet med en radiobaserad lösning.  

PTS har under 2014 också arbetat med särskilda informationsinsatser till 
slutanvändare i första hand inom området fast telefoni såsom föreskrivet i 
regleringsbrevet, bl.a. genom att säkerställa att det finns en väl fungerande 
upplysningstjänst för kunder som omfattas av TeliaSoneras teknikskifte. 

3.5.2 Regional tillväxt 

PTS arbetar med olika åtgärder som ger inverkan på regional tillväxt. Genom 
ett regeringsuppdrag har det under 2014 påbörjats arbete med att ta fram en 
långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 
2014-2020.  Arbetet ska rapporteras i slutet av mars 2015. 

3.5.3 Upphandling av telefoni 

PTS har arbetat med att ersätta förlorade telefonimöjligheter och säkerställa 
tillgång till telefoni för stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen i 
enlighet med vad som följer av regleringsbrevet. Det har skett genom 
upphandling av telefoni till enskilda slutanvändare. För närvarande har tolv 
hushåll/företag en upphandlad lösning från PTS. PTS har därigenom under 
året tillgodosett behovet av telefonimöjligheter på de platser där marknaden 
inte förmår verka.  
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Tabell 11: Kostnader Upphandling av telefoni 

Skillnaden mellan åren beror bland annat på att färre och mindre kostsamma 
lösningar har upphandlats 2014. 
 

3.5.4 Tjänster för personer med funktionsnedsättning 

 

Strategiskt mål 6: PTS har 2016, utifrån regeringens strategi för 
genomförande av funktionshinderpolitiken, verkat för att personer med 
funktionsnedsättning har fått ökade förutsättningar att nyttja digitaliseringens 
möjligheter i det dagliga livet. 

 

Under 2014 har PTS sett till att personer med funktionsnedsättning har tillgång 
till viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation. De tjänster som 
säkerställts är: 

 förmedlingstjänst för bildtelefoni (Bildtelefoni.net), 

 förmedlingstjänst för texttelefoni (Texttelefoni.se), 

 förmedlingstjänst vid bl.a. tal-, röst- och språksvårigheter (Teletal), 

 kostnadsfri nummerupplysning (118400). 

  

                                                 
24 Prestationen har 2014 värderats om och inkluderar nu fler verksamhetskoder, kostnaden för 2013 har 
räknats om på motsvarande sätt. Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs 
genom införandet av en ny objektplan 2013. Referensåret 2012 kan inte beräknas då äldre objektplan inte 
medger det. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter.  

Kostnader Upphandling av telefoni 
24 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Lämnade bidrag 309 960 

Förvaltningskostnader 535 637 

Total kostnad inkl. OH  845 1 598 
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Tabell 12: Kostnad per tjänst för personer med 

funktionsnedsättning 

 

Tjänsten kostnadsfri nummerupplysning har minskat markant i användning det 
gångna året. Den lägre kostnaden för tjänsten förklaras med att tjänsten 
används mer sällan. En anledning till detta bedöms vara att användarna nyttjar 
alternativa sätt att söka nummer, t.ex. genom internet via dator, läsplattor och 
smarta telefoner. PTS har under året upphandlat tjänsten kostnadsfri 
nummerupplysning. Det nya avtalet träder i kraft i mars 2015. Eniro 118 118 
AB tilldelades uppdraget.      
Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se visar även detta år på en nedåtgående 
trend i användandet. Dock ökar anropen som är gjorda via SIP/IP medan den 
analoga delen minskar. Det beror på att de analoga texttelefonerna 
kontinuerligt ersätts med IP-baserade eftersom dessa krävs när man endast har 
bredband som anslutning till hemmet. 
 

  År 2014 År 2013 År 2012 

Åtgärd  Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) Kostnad 
(tkr) 

Antal (ca) 

Kostnadsfri nr. 
upplysning 

5 074 16 000 unika 
kunder dec 
7 440 unika 
anv/mån 
snitt 65 056 
samtal/mån 

6 383 15 600 unika 
kunder dec 
7 110 unika 
anv/mån 
snitt 81 836 
samtal/mån 

5 530 14 345 unika 
kunder dec   
6 279 unika 
anv/mån  
snitt 70 678 
samtal/mån 

Texttelefoni.se 12 633 15 447  
samtal/mån 

16 007 17 873  
samtal/ 
mån 

26 474 19 657 
samtal/mån  
10 125 
användare 

Bildtelefoni.net 28 228 18 771 
samtal/mån 
5 180 
användare 

25 921 17 786 
samtal/mån  
5 027 
användare 

29 873  16 622 
samtal/mån  
4 096 
användare 
 

Teletal 4 199 2 620 
samtal/mån 
2 079 
användare 

4 103 2 575 
samtal/mån 
1 661 
användare 

4 618 2 878 
samtal/mån  
1 562 
användare 

Totalt 50 134  52 414   66 495   
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Förmedlingstjänsten för bildtelefoni, Bildtelefoni.net, visar även detta år en 
svagt uppåtgående trend i användandet. Tjänstens egna appar, klienter och 
Skype används tillsammans i 19,2 % (september 2014) av de inkommande 
videosamtalen. Det är en hög andel av samtalen till tjänsten. Tillgängligheten 
har ökat genom möjligheten att via appar, klienter och Skype kunna nå tjänsten 
även då användaren inte har tillgång till bildtelefon. 
 
Under verksamhetsåret 2014 utfördes i genomsnitt 2 620 samtal per månad till 
förmedlingstjänsten Teletal och detta var en svag ökning med 1,75 % om man 
jämför med föregående år. Denna ökning kan förklaras med att tjänstens 
öppettider utökades med 59 timmar i samband med EU- och riksdagsvalen. 
Användandning av tjänsten har minskat med 9 % om man jämför med år 2012. 
Samtalstiden, men även antalet samtal, kan variera från år till år. 
 

Sedan 2012 har flera av tjänsterna upphandlats på nytt vilket resulterat i lägre 
kostnader. Detta i kombination med minskad användning av Texttelefoni och 
Teletal har sammantaget resulterat i lägre totala kostnader 
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Tabell 13: Totala kostnader Tjänster för personer med 

funktionsnedsättning 

Prestationer Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 25 

2014 
TKr 

2013 
Tkr 

 

2012 
Tkr  

(exkl. lön 
och OH) 

Kostnadsfri nummerupplysning 

Lämnade bidrag 5 074 6 383 5 530 

Förvaltningskostnader 81 78 0 

Total kostnad inkl. OH  5 155 6 461 5 530 

Texttelefoni 

Lämnade bidrag 12 610 16 007 26 474 

Förvaltningskostnader 47 213 0 

Total kostnad inkl. OH  12 657 16 220 26 474 

Bildtelefoni 

Lämnade bidrag 28 228 25 921 29 873 

Förvaltningskostnader 57 59 0 

Total kostnad inkl. OH  28 285 25 980 29 873  

Teletal 

Lämnade bidrag 4 199 4 103 4 618 

Förvaltningskostnader 43 255 0 

Total kostnad inkl. OH  4 242 4 358 4 618 

Total kostnad inkl. OH 50 340 53 019 66 495 

 

Innovationstävling 

PTS har under 2014 genomfört två innovationstävlingar där myndigheten har 
efterlyst förslag på kommunikationslösningar för personer med 
funktionsnedsättning. Temana för tävlingarna har varit Från studier till arbete 
och Nåbar för alla. Förutom de tävlingar som utlysts under året har PTS även 
arbetat med de projekt som vunnit i tidigare innovationstävlingar. 
 

                                                 
25 Kostnader för tjänster för personer med funktionsnedsättning är hämtade direkt ur redovisningen och 
ska visa kostnaden för de tjänster PTS upphandlat. Prestationen har förändrats från 2013 där den tidigare 
prestationen dels brutits upp i två delar och dels exkluderat viss verksamhet. Intentionen är att på ett mer 
exakt sätt precisera kostnaderna. PTS objektplan har under 2014 ändrats för att möjliggöra framtagning 
av kostnader enligt prestationen. Referensåret 2013 har justerats på motsvarande sätt men inte år 2012. 
Året 2012 kan inte beräknas och kolumnen visar därför enbart kostnaden för tjänsten exkl. lön och OH-
tilldelning och utan fördelning mellan förvaltningskostnader och lämnade bidrag. Nyckel för tilldelning av 
OH är direkt lön och kostnaden inkluderar övriga intäkter. 
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Under 2014 startade PTS ett Innovationskontor som numera hanterar 
innovationstävlingarna. 

Tabell 14: Kostnader Innovationstävlingar 2014 

Kostnader för Innovationstävlingar 201426 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Lämnade bidrag 31 447 24 524 

Förvaltningskostnader 6 476 7 772 

Total kostnad inkl. OH 37 923 32 296 

 
 

3.6 Konsumentinformation 

 

Strategiskt mål 3: PTS ska 2016 ha bidragit till att väsentligt stärka konsumenternas 
situation på marknaden, både vad gäller valfrihet, försäljningsmetoder, marknadsföring och 
information om de tjänster som tillhandahålls (KM) 

PTS har bevakat pris- och tjänsteutvecklingen vad gäller bredbandstjänster och 
mobil telefoni och har publicerat resultatet i rapporten Prisutvecklingen på 
mobiltelefoni och bredbandstjänster 2013, PTS-ER-2014:4. Vidare har PTS 
tillsammans med Konsumentverket arbetat för förbättrad information om 
mobiltäckning, se vidare under avsnitt 3.8.3 Konsumenttillsyn. 
 
PTS har bevakat konsumenternas situation och gett information i samband 
med TeliaSoneras teknikskifte, se vidare avsnitt 3.5.1 Nya lösningar för 
konsumenter.  Genom upphandlingar har myndigheten säkerställt tillgång till 
telefoni för stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen, se vidare 
under avsnitt 3.5.1 Nya lösningar för konsumenter.  
 
3.6.1 Nätneutralitet och öppet internet 

Nätneutralitet handlar ytterst om likabehandling av trafik över internet. PTS 
arbetar såväl nationellt som internationellt med nätneutralitetsfrågan. PTS har 
under 2014 tagit initiativ till en branschdialog om nätneutralitet där en av 
målsättningarna med arbetet är att nå fram till en branschöverenskommelse om 
ett öppet internet. PTS bidrar också aktivt till arbetet inom såväl EU som 
samarbetsorganet Berec. Under 2014 har den lagstiftningsprocess, The Single 

                                                 
26 Prestationen är ny för 2014 och ingick tidigare i kostnaderna för tjänster för personer med 
funktionsutveckling. Intentionen med förändringen är att på ett mer exakt sätt precisera kostnaderna. 
PTS objektplan har under 2014 ändrats för att möjliggöra framtagning av kostnader enligt prestationen. 
Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön och 
kostnaden inkluderar övriga intäkter. 
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Market initiative, som EU-kommissionen tagit initiativ till fortgått. 
Nätneutralitet en av de frågor som ingår i förslaget. PTS har stöttat 
Näringsdepartementet med underlag och analys i den här processen. Under 
2014 pågår ett arbete inom Berec med att undersöka vilket faktiskt värde 
slutkunder sätter på nätneutralitet och hur olika aktörer på marknaden anpassar 
sig till det. Studien syftar till att bidra till en bättre förståelse av om marknaden 
själv – genom transparens och möjlighet att byta – på egen hand kan säkerställa 
tillgång till ett öppet internet. I studien ingår Sverige som ett av fyra länder där 
konsumentbeteenden undersöks. Berec har även färdigställt en rapport som 
beskriver hur man bör gå tillväga för att mäta kvalitetsaspekter över internet. 

3.6.2 Klagomålssammanställning 

PTS sammanställer de konsumentklagomål som kommer in till myndigheten 
och publicerar klagomålsstatistik kvartalsvis. Klagomålen är fördelade på vilka 
problem som konsumenterna upplevt som de största och på vilken 
teleoperatör klagomålet gäller. Det faktiska antalet klagomål relateras till antalet 
abonnemang teleoperatören har och redovisas i procent. PTS publicerar även 
statistiken årsvis. Publicering av konsumentinformation samordnas då det är 
lämpligt med Konsumentverket och Telekområdgivarna. 

Det totala antalet klagomål som kommit in till myndigheten under året uppgår 
till 1589 stycken. Detta kan jämföras med 1 738 klagomål för 2013. Detta är en 
minskning med drygt 8 procent.  

Tabell 15: Kostnader Konsumentklagomål 

 
Genom klagomålen får PTS en uppfattning om vilka problem som finns på 
marknaden och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta. Klagomålen 
kan komma att utgöra underlag för PTS tillsynsinsatser. Under 2014 har några 
problem varit mer frekventa än andra. Bland dessa märks byten av operatör 
mot konsumentens vilja samt problem med täckning och avbrott. När det 
gäller problemen med ofrivilliga operatörsbyten så låg antalet klagomål om det 
i topp även förra året. PTS har under året arbetat med ett projekt tillsammans 

                                                 
27 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Referensåren kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. Nyckel för 
tilldelning av OH är direkt lön. Kostnaden inkluderar även övriga intäkter. För att öka jämförelsebarheten 
har kostnaden för 2013 ökats med 106 tkr, pga. redigeringsfel 2013. 

Kostnader Konsumentklagomål27 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH  983 940 
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med Telekområdgivarna och Konsumentverket kring hur vi kan komma till 
rätta med problemet. När det gäller avbrott arbetar PTS med nya föreskrifter 
rörande driftsavbrott (se 3.9.3). Genom flera regeringsuppdrag arbetar PTS 
även för att förbättra mobiltäckningen i Sverige. 

3.6.3 Internationell Roaming 

PTS samlar årligen in data om internationell roaming (när mobiltelefon eller 
mobilt internet används i ett nät i ett annat land) från de största svenska 
mobiloperatörerna. Insamlingen avser volymer och priser för röstsamtal, sms 
och datatrafik och sker inom ramarna för den datainsamling som 
samarbetsorganet Berec ansvarar för och som omfattar hela EU. Under 2014 
har data inhämtats avseende perioderna oktober 2013 – mars 2014 och april 
2014 – september 2014 och de av PTS aggregerade svenska resultaten 
skickades till Berec som sedan har sammanställt två rapporter.   

PTS deltar i det pågående arbetet inom Berec angående internationell roaming. 
Arbetsgruppen har under året, utöver ovan nämnda datainsamlingar, publicerat 
en rapport som kartlägger transparens och jämförbarhet mellan de tariffer som 
operatörerna erbjuder sina slutkunder. Arbetsgruppen har även löpande under 
året bistått EU:s institutioner med kompetens inom roamingområdet. 
Framförallt har detta gjorts till följd av ett långtgående förslag som EU-
kommissionen presenterade 2013 gällande bl.a. åtgärder på roaming-området. 
Förslaget har under 2014 resulterat i många diskussioner och förhandlingar där 
arbetsgruppen bistått med marknadsanalyser, konsekvensutredning och 
framtagande av gemensamma ståndpunkter. Eftersom PTS generaldirektör 
varit Berecs ordförande under 2014 har PTS haft en särskilt viktig roll som 
ytterst ansvarig för att leda arbetet på området framåt och därmed ena EU:s 
medlemsstater i denna mycket svåra fråga. PTS har även i denna process på 
nationell nivå haft återkommande dialog med svenska aktörer och andra 
myndigheter.  

PTS har på sin webbplats kontinuerligt publicerat information om händelser 
med anknytning till gällande EU-förordning, t.ex. om sänkta priser, 
genomförda enkätstudier och publicerade rapporter. 

3.6.4 Radiospektrumanvändning 

Spektrum är en begränsad resurs som efterfrågas allt mer i takt med den 
tekniska utvecklingen, speciellt för trådlösa tjänster med hög kapacitet och 
därmed även stora spektrummängder. På senare år har konsumenternas 
missnöje med mobiltäckningen ökat trots att täckningen blir allt bättre. 
Stickprovsmätningar från PTS har indikerat att vissa av operatörernas 
täckningskartor visat en överdrivet optimistisk bild av såväl nätens täckning 
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som marknadsförda datahastigheter. PTS har därför på olika sätt arbetat med 
målet att konsumenterna ska få bättre information om täckning vilket resulterat 
i en branschöverenskommelse från den 1 januari 2015. 
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3.7 Effektivt resursutnyttjande 

3.7.1 Möjlighet till radiokommunikation och andra användningar av 
radiovågor 

Strategiskt mål 2: PTS ska 2015 ha upprättat en plan över förändringar i 
spektrumanvändningen med syfte att radiospektrum ska användas mer effektivt och med 
ökad samhällsnytta som följd. (S)  

PTS förvaltar den begränsade resursen radiospektrum i Sverige. Radiospektrum 
är en viktig insatsvara för trådlösa elektroniska kommunikationstjänster, såsom 
exempelvis marksänd ljudradio och tv, tillgång till Internet, mobiltelefoni och 
annan kommunikation och olika navigerings- och positioneringstjänster. 
Många sektorer är beroende av tillgången till radiospektrum, till exempel 
luftfart, försvar, räddningstjänst osv. I takt med samhällets utveckling och den 
tekniska utvecklingen ökar efterfrågan på radiospektrum hela tiden. 
 
I april 2014 beslutade PTS om en långsiktig strategi (PTS-ER-2014:16) för hur 
radiospektrum ska hanteras så att det räcker till framtida behov och maximerar 
samhällsnyttan av radiospektrum över tid. Strategin innehåller principer för 
myndighetens nationella hantering av spektrum, bland annat att en 
samhällsekonomisk analys ska vara vägledande för hur spektrum ska användas.  
 
PTS har tillämpat spektrumstrategin i förstudie (PTS-ER-2014:22) om lämplig 
framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns 
löper ut år 2020. PTS har också inlett arbetet med en förstudie som kartlägger 
och utreder förutsättningarna inför den kommande tilldelningen av 700 MHz-
bandet, särskilt avseende möjliga användningar, bandplan och tekniska regler, 
så att den kommande tilldelningen kan genomföras i enlighet med PTS 
spektrumstrategi. 

PTS publicerade under 2014 en uppdatering av inriktningsplanen, som visar 
det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. 
Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för 
tilldelning under perioden 2016-2018. 

3.7.2 Tillståndsgivning - frekvenstillstånd 

PTS har i uppdrag att svara för att möjligheterna till radiokommunikation och 
andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt och att pröva frågor om 
tillstånd. PTS har under året avslutat 11 447 tillståndsärenden för radiosändare 
och för frekvensblock bland annat inom områdena fastradio, rundradio, 
landmobilradio, maritimradio, luftfartsradio, jordstationer och amatörradio. 
Antalet avslutade ärenden har ökat något jämfört med tidigare år. 
Huvudsakligen är det antalet ändringar av befintliga tillstånd som ökar och inte 
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antalet tillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden har under samma 
period minskat något. 

Effekten av PTS arbete med att handlägga tillståndsansökningar har varit att 
dessa tillståndshavare fått möjlighet att kommunicera via radiovågor i enlighet 
med sina behov och enligt PTS villkor för att åstadkomma en effektiv 
frekvensanvändning  
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Figur 9: Antal avslutade tillståndsärenden 

 
  
Figur 10: Genomsnittlig handläggningstid i dagar 

PTS tillståndsgivning för radiosändare eller för frekvensblock redovisas som 
antal avslutade ärenden uppdelat i olika kategorier som nytt, ändrat, överlåtet 
eller återkallat tillstånd, samt den genomsnittliga handläggningstiden i dagar för 
den tillståndsgivning som inte kräver internationell frekvenskoordinering.  
 
Tabell 16: Kostnader Radiotillstånd 

Kostnader Radiotillstånd28 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 52 550 28 685 25 564 

 
Kostnaderna för arbetet med radiotillstånd inklusive direkta kostnader, löner 
och OH har 2014 ökat med cirka 25 000 tkr jämfört med de två senaste åren. 
Detta förklaras till stor del (17,7 mnkr) av en utrangering/nedskrivning av ett 
IT-system (Falken), se vidare not 6, 8, 12 och 22. Övriga kostnader för 
radiotillstånd ligger i nivå med tidigare år. 

                                                 
28 Kostnaderna är hämtade direkt ur redovisningen. 2013 infördes en ny objektplan vilket möjliggör att 
kostnaderna kan hämtas direkt via verksamhetskoder både för direkt kostnad och lön. Lönekostnaden för 
2012 är baserad på uppskattad arbetstid och beräknad på fast månadslön. Nyckel för tilldelning av OH är 
direkt lön och kostnaden inkluderar övriga intäkter. 
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3.7.3 Undantag från tillståndsplikt 

För att möjliggöra okänd och oförutsedd ny radioanvändning är undantag från 
tillståndsplikt, med få begränsande villkor, en viktig komponent i 
spektrumstrategin. PTS ska undanta användning av radiosändare i ett visst 
frekvensutrymme från tillståndsplikt om den förväntade samhällsekonomiska 
nyttan av undantaget förväntas vara större än vid andra tilldelningsformer.  
 
Ett flertal nya undantag från tillståndsplikt införs från den 1 januari 2015, bland 
annat i 1800 MHz-bandet för mobil kommunikation inomhus med låg effekt. 
Detta förväntas leda till en förbättrad inomhustäckning men även möjligheter 
för befintliga eller nya aktörer utan eget tilldelat spektrum att erbjuda 
inomhuslösningar för mobiltäckning, vilket bidrar till ett ökat utbud av tjänster 
och en ökad konkurrens som gynnar konsumenterna. Även nya undantag 
införs för att förbättra mobiltäckningen ombord på flygplan och fartyg liksom 
flera nya undantag för kortdistansutrustning för ospecificerad användning. 

PTS har även aktivt medverkat i studier både på global och på europeisk nivå 
för att ge utrymme för vidareutvecklad WiFi i 5 GHz-området för att trådlös 
dataöverföring utan tillstånd från PTS i framtiden ska kunna erbjudas med 
högre hastigheter än idag. 

3.7.4 Nationella nummerplaner och tillståndsgivning nummer 

En strategi för utvecklingen av telefoninummerplanen är klar 

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska 
telefoninummerplanen. Med grund i förstudien från år 2010 om en 
framtidsinriktad telefoninummerplan (PTS-ER-2010:20) och utredningen från 
år 2012 om ekonomiska konsekvenser (PTS-ER-2012:01) inledde PTS under 
förra året ett arbete med att ta fram en strategi för utvecklingen av 
telefoninummerplanen under de kommande ca 10-12 åren, dvs. beskriva de 
förändringar av nummerplanen som PTS bedömer bör ske för att gå mot 
slutanvändarnas ökade behov av flexibilitet och mobilitet vid användning av 
sina kommunikationstjänster. Arbetet slutfördes i år, och PTS strategi för 
telefoninummerplanen beslutades den 23 april 2014 (PTS-ER-2014:19). 

Strategin omfattar de förändringar av telefoninummerplanen som PTS 
bedömer är nödvändiga att genomföra, såsom borttagande av 
riktnummerområdena och att inte ha separata nummerserier för fast 
telefonitjänst och mobiltelefonitjänst. För att dessa stora förändringar ska ske 
på ett kontrollerat sätt, så att exempelvis kostnader kan begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt, bör förändringarna genomföras på relativt lång sikt 
(>10 år). Telefoninummerplanen behöver ändå anpassas till utvecklingen på 
marknaden och PTS har därmed även inkluderat förändringar av mindre 
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ingripande karaktär i strategin, som vi ser som lämpliga att genomföra på 
relativt kort sikt (1-3 år).  

Ny nummerserie för mobiltelefonitjänster har införts  

PTS har i april 2014 öppnat en ny nummerserie för mobiltelefonitjänster.  
Beslutet gällde nummerserie 079 som ska användas för mobiltelefonitjänster 
med nummerlängden 0+9 siffror. Det gav en kapacitet på 10 miljoner nya 
nummer. Vid tidpunkten för beslutet hade ca 38 miljoner nummer tilldelats 
operatörer och ca 2 miljoner nummer återstod av existerande mobilnummer i 
nummerplanen. De återstående nummerserierna var mycket uppsplittrade och 
svåra att tilldela nya operatörer. Behovet av nummerserier för mobiltelefoni 
gällde främst till nya tjänster.  

En specifik nummerserie för mobila bredbandstjänster har införts  

PTS har i april 2014 öppnat en ny nummerserie för mobila bredbandstjänster. 
Beslutet gällde nummerserie 071 0 som ska användas för mobila 
bredbandstjänster med nummerlängden 0+13 siffror.  

Det gav en kapacitet på 10 miljarder nummer. Tanken med dessa längre 
nummerserier är att de ska avlasta de ordinarie kortare mobilnumren som 
därmed räcker längre för vanlig mobiltelefonitjänst.  

Tillståndsgivning – nummertillstånd  

Under året har ca 140 nummertillstånd beviljats. Av ärendena handläggs 100 % 
inom 3 veckor som är maximal handläggningstid från det att en fullständig 
ansökan har lämnats in i enlighet med LEK.  

Nummerforum 

PTS anordnade Nummerforum vid två tillfällen under 2014 (i april och 
oktober). Nummerforum är möten där operatörer, olika myndigheter och 
andra intressenter diskuterar och utbyter information om nummerrelaterade 
frågor inom området för elektronisk kommunikation. Nummerforum har 
hållits av PTS sedan 1990-talet. 

3.7.5 Övergång till IpV6 

PTS följer kontinuerligt svenska myndigheters införande av Internet Protocol 
version 6 (IPv6) i deras externa grundläggande tjänster genom myndighetens e-
tjänst Myndigheter med IPv6 (http://e-tjanster.pts.se/ipv6/).  

PTS har också marknadsfört IPv6-frågan på bl.a. 
Informationssäkerhetskonferensen i augusti 2014, vilken riktar sig till offentlig 

http://e-tjanster.pts.se/ipv6/
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sektor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnar 
konferensen tillsammans med SAMFI-myndigheterna. 

3.8 Tillsyn 

3.8.1 Tillsyn och tvister enligt lagen om elektronisk kommunikation 

PTS har under året bedrivit tillsyn över samtliga förhandsreglerade marknader 
och har i ett antal fall utrett misstänkta överträdelser av beslutade skyldigheter.  

Tabell 17: Kostnader Marknadstillsyn 

 
Kostnaderna för marknadstillsyn 2014 har ökat eftersom myndigheten har 
bedrivit mer omfattande tillsyn 2014 jämfört med föregående år. 
 
Bredbandstillsyn  

PTS bredbandstillsyn har under 2014 liksom tidigare år följt en i förväg 
beslutad plan som är framtagen i samarbete med marknadens aktörer. 
Tranparens och förutsebarhet kring tillsynen skapas genom tydligt redovisade 
prioriteringar och en återkommande uppföljning tillsammans med marknaden. 
Med stöd av prioriteringarna har PTS kunnat ta helhetsgrepp och kraftsamla 
mot viktiga konkurrensproblem samt inrikta tillsynen mot frågor som t.ex. 
behöver belysas i pågående regleringsarbeten.   

Tillsynen på bredbandsmarknaderna har under året omfattat frågor om icke 
diskriminering operatörsbyten, prissättning och uppföljning av de nyckeltal 
som löpande rapporteras till PTS. Erfarenheterna från tillsynen har i många fall 
legat till grund för utformningen av skyldigheter i det nya beslutsförslaget för 
marknaden för centralt tillträde. Särskilt frågor om tillgång till information via 
de stödsystem som används för grossistkunder för bl.a. beställningar av 
tillträden hos TeliaSonera har en mycket direkt koppling till arbetet med det 
nya skyldighetsbeslutet.   

En skillnad mot tidigare år är att TeliaSonera i stor utsträckning under 2014 
följt PTS kostnadsresultat för tillträde till kopparaccess och befintliga 

                                                 
29 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen och inkluderar övriga intäkter, vilket möjliggörs 
genom införandet av en ny objektplan 2013. Nyckel för tilldelning av OH är direkt lön. Referensåren kan 
inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. För att öka jämförelsebarheten har kostnaden för 2013 
ökats med 986 tkr, pga. redigeringsfel 2013. 

Kostnader marknadstillsyn29 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 4 196 3 713 
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fiberprodukter. PTS har därför i stället kunnat ägna sin granskning åt 
prissättningen av de nya grossistprodukter TeliaSonera lanserat under året för 
mindre företag respektive mindre flerfamiljshus. Granskningen är inte slutförd 
men generellt bedöms resultatet av tillsynen på bredbandsområdet vara gott 
och PTS har vid färre tillfällen än tidigare år haft anledning att ingripa formellt 
mot misstänkta överträdelser av gällande skyldighetsbeslut.  

Tillsyn av digitala tv-sändningar via marknät mot Teracom 

PTS har bedrivit tillsyn på marknaderna för programutsändningstjänster, vad 
avser dels digitala tv-sändningar via marknät (fri-tv), dels nationella analoga 
ljudradiosändningar via marknät (analog radio) med avseende på Teracom AB:s 
prissättning för år 2014.  

Teracom ska beräkna det kostnadsorienterade priset i enlighet med den så 
kallade FDC-modellen som utgår ifrån bolagets bokförda kostnader. I priset 
får Teracom ta med en avkastning på investeringarna som ska beräknas som en 
kalkylränta enligt WACC (Weighted Average Cost of Capital). Den 6 
november 2014 uppdaterade PTS WACC avseende marknaderna för fri-tv och 
analog ljudradio. Uppdateringen innebar att kalkylräntan sänktes från 9,8 
procent till 8,0 procent. 

Tillsynen förväntas avslutats under våren 2015. 
 
Pristillsyn fast samtalsoriginering och samtalsterminering  

PTS har bedrivit tillsyn på marknaderna för fast samtalsoriginering och fast 
samtalsterminering. Tillsynen har omfattat nya prisnivåer som började gälla 
från och med den 1 januari 2014. De nya prisnivåerna är kostnadsorienterade 
och baseras fullt ut på ett ip-baserat nät. Samtliga reglerade operatörer på 
marknaderna valde att följa de nya prisnivåerna varför PTS inte fann anledning 
att underrätta eller förelägga någon operatör. 

Pristillsyn mobil samtalsterminering  

PTS har bedrivit tillsyn avseende Tele2:s prissättning av mobil 
samtalsterminering. Myndigheten underrättade Tele2 den 2 juli 2014 om sin 
misstanke att företaget inte följde myndighetens nya kostnadsorienterade pris, 
om i genomsnitt högst 8,15 öre per minut, och därmed agerade i strid med 
skyldighet 2.1, enligt PTS skyldighetsbeslut den 10 juni 2013 med dnr 13-5863, 
att tillämpa en kostnadsorienterad prissättning. Tele2 justerade dock inte sin 
prissättning med anledning av underrättelsen. 

PTS förelade därför Tele2 den 4 juli 2014, med dnr 14-7626, att justera sin 
prissättning. Tele2 rättade sig efter föreläggandet men överklagade samtidigt 
föreläggandet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten meddelade dom den 28 
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november 2014 med målnummer 15743-14, där överklagan av ovan nämnda 
föreläggande från Tele2 avslogs. I samma dom, med målnummer 18580-13, 
avslog även förvaltningsrätten Tele2:s tidigare överklagan av PTS föreläggande, 
med dnr 13-7974, avseende prissättning av mobil samtalsterminering. Vidare 
avslog förvaltningsrätten i samma dom, med målnummer 16668-13, även 
Tele2;s överklagan av PTS skyldighetsbeslut mot Tele2, med dnr 13-5863, 
avseende marknaden för mobil samtalsterminering.  Ingen av domarna 
överklagades och har därför vunnit laga kraft. 

Tvistlösning avseende mobila termineringspriser  

Tele2 begärde den 9 oktober 2012 tvistlösning mot Hi3G och yrkade att PTS 
skulle fastställa att Tele2 för samtalsterminering i företagets mobila 
kommunikationsnät skulle få ta ut ett visst pris av Hi3G för perioden från och 
med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010. 

PTS fattade beslut i tvistlösningsärendet, dnr 12-9180, den 20 februari 2014 
och fastställde att Tele2 för samtalsterminering i sitt mobila 
kommunikationsnät får ta ut ett i beslutet angivet kostnadsorienterat pris för 
perioden. Hi3G får för samtalsterminering under samma period högst ta ut 
motsvarande pris. 

Tvistlösningsbeslutet har överklagats av båda operatörer och bereds för 
närvarande av förvaltningsrätten i Stockholm. 

Tvistlösning LLUB  

Den 23 april 2014 inkom Telenor Sverige AB till PTS med en begäran om 
tvistlösning. Där yrkar Telenor att PTS ska fastställa lägre priser för tillträde till 
TeliaSoneras accessnät av koppar (LLUB) än de som TeliaSonera har 
fakturerat. Bakgrunden till ärendet är att priserna för 2007 och 2008 har varit 
föremål för långa domstolsprocesser, där en viktig del av PTS ursprungliga 
reglering (det så kallade väg till hus-antagandet) underkändes av kammarrätten. 
Under 2013 godkände emellertid kammarrätten det omstridda antagandet vid 
en process avseende 2010 års prisreglering. 

PTS beslutade den 18 december 2014 att avvisa Telenors begäran om 
tvistlösning avseende 2007 samt att avslå begäran vad gäller 2008.  

Tillträde till fastighetsnät  

Den 7 oktober 2014 inkom Borderlight AB till PTS med en begäran om att 
PTS ska besluta om en skyldighet för Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB 
att lämna tillträde till fastighetsnätet i en byggnad i Uppsala. Bakgrunden är att 
Borderlight AB har ett avtal med Uppsala kommun om att leverera nättjänster 
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till verksamhet som är förlagd till den aktuella byggnaden. Samtidigt har 
Uppsalahem AB som för övrigt är helägt av Uppsala kommun, slutit ett avtal 
med Telenor om kommunikationsoperatörstjänster vilket (enligt Borderlight) 
medför exklusivt tillgång till fastighetsnätet och därför har Borderlights tillgång 
till nätet sagts upp. Borderlight AB yrkar därför att PTS ska besluta om en 
skyldighet som ger dem tillträde till fastighetsnätet på rimliga villkor med stöd 
av LEK 4 kap. 13a §. Ärendet är det första i sitt slag som PTS har haft att 
handlägga. Handläggningen av ärendet hade vid årsskiftet inte avslutats. 

Tabell 18: Kostnader Tvistlösning 

 
Kostnaderna för tvistlösning år 2014 har återgått till en normal nivå i 
jämförelse med 2013 då PTS hanterade både många och mycket komplicerade 
tvistlösningsbeslut. 
 
3.8.2 Radiotillsyn 

PTS enhet för Spektrumtillsyn arbetar med händelsestyrda- och proaktiva 
tillsynsåtgärder för att möjliggöra en rimligt störningsfri radiokommunikation 
för olika användare av spektrumtjänster. 
 
Som visas i Figur 11 har det totala antalet störningsärenden under 2014 varit 
201 stycken vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare år. Antalet 
störningsanmälningar avseende samhällsviktiga nät har under 2014 varit 11 
stycken vilket är i nivå med föregående år. 
 
Under 2014 har antalet störningar i mobilbanden visat en markant ökning. 
Orsaken till störningar är i flera fall felaktigt eller bristfälligt installerade 
mobilrepeatrar. Andra vanliga orsaker är konsumentutrustningar som bland 
annat trådlösa telefoner (DECT) och tv-antennförstärkare. Antalet 
anmälningar till PTS av störningar på marksänd tv orsakade av 
mobilbasstationer i 800-bandet har varit lågt och PTS ser att 
mobiloperatörerna uppfyller 800 MHz-tillståndets samordningskrav genom 
Telekområdgivarnas roll som samordnare för anmälningar av tv-störningar. En 

                                                 
30 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Referensåren kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. Nyckel för 
tilldelning av OH är direkt lön och kostnaden inkluderar övriga intäkter. För att öka jämförelsebarheten 
har kostnaden för 2013 minskats med 195 tkr, pga. redigeringsfel 2013.  

Kostnader Tvistlösning30 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 1 015 4 490 
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rapport har 2014 tagits fram om påverkan på marksänd TV från 
mobilbasstationer i 800-bandet under åren 2012-201331 
 
Under 2014 har 68 rundradiosändare i FM-bandet kontrollerats. Kontrollerna 
har skett fördelat över landet. Tillsynen syftar till att undvika störningar mellan 
närliggande stationer samt att planering av nya FM-stationer ska kunna 
genomföras med rätt förutsättningar.  
 
Uppföljning av N4M (Net4Mobility) tillståndsvillkor i 800 MHz bandet vilket 
är avsett för mobilt bredband har fortgått under 2014. PTS har under året 
underrättat N4M om att man inte uppfyllt utbyggnadskravet för 2013. N4M 
har svarat PTS att man inte kommer att uppfylla de ställda utbyggnadskraven. 
PTS har därför i januari 2015 skickat ett föreläggande till N4M om att 
utbyggnadskraven ska uppfyllas enligt en given tidtabell. 
 

 

Figur 11: Antal utredningar av störd radiokommunikation samt 

genomsnittlig handläggningstid i dagar. 

 

                                                 
31 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2014/rapport-paverkan-2012-13-pa-marksand-tv-fran-
utbyggnad-i-800-bandet-PTS-ER-201423.pdf). 
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Tabell 19: Kostnader Radiotillsyn 

Kostnader Radiotillsyn32 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 11 764 12 705 11 682 

 
Kostnaderna för PTS radiotillsyn är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare 
år. Kostnaderna är hämtade direkt ur redovisningen. 2013 infördes en ny 
objektplan vilket möjliggör att kostnaderna kan hämtas direkt via 
verksamhetskoder, både för direkt kostnad och lön. Lönekostnaden för 2012 
är istället baserad på uppskattad arbetstid och beräknad på fast månadslön. 
Nyckel för tilldelning av Oh är direkt lön och kostnaden inkluderar övriga 
intäkter. 
 
3.8.3 Konsumenttillsyn 

PTS har genomfört löpande, händelsestyrd tillsyn i ett antal ärenden, efter 
anmälan från allmänheten. Bland dessa kan nämnas ärenden rörande PTS 
föreskrifter om specificerade telefonräkningar och lagreglerna om villkors-
ändringar i avtal. Tillsynen har lett till att operatörerna har rättat sig.  

Tabell 20: Kostnader Konsumenttillsyn 

Den stora skillnaden mellan åren beror på att projektet En för alla( 800 –Mhz 
bandet) inte längre redovisas under konsumenttillsyn. 

PTS har under de senaste åren fokuserat på att bedriva händelsestyrd tillsyn. 
Genom att ingripa när allmänheten anmäler felaktigheter kan PTS sända ut en 
signal till operatörerna att myndigheten övervakar marknaden och säkerställer 
konsumentintresset i enlighet med lagens intentioner. Arbetssättet kan också 
bidra till att konsumenterna uppfattar det som meningsfullt att anmäla miss-
förhållanden till myndigheten. 

På regeringens uppdrag har PTS och Konsumentverket färdigställt en 
utredning om hur informationen och tillsynsmöjligheterna kan förbättras vad 

                                                 
32 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny 
objektplan 2013. Referensåren kan inte beräknas då äldre objektplan inte medger det. Nyckel för 
tilldelning av OH är direkt lön och kostnaden inkluderar även övriga intäkter. För att öka 
jämförelsebarheten har kostnaden för 2013 ökats med 565 tkr, pga redigeringsfel 2013. 

Kostnader Konsumenttillsyn 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 82 1 617 
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gäller täckningskartor och annan information om täckning, samt om vilken 
betydelse valet av mobilterminal har för täckningen. Arbetet har utförts i 
samråd med Telekområdgivarna och har utmynnat i en branschöverens-
kommelse mellan Konsumentverket och de nätägande mobiloperatörerna i 
Sverige. Överenskommelsen innebär att operatörerna åtar sig att göra 
täckningskartorna mer korrekta och mer jämförbara, samt att marknadsföring 
om mobiltäckning även i övrigt ska ge konsumenterna rimliga förväntningar på 
tjänsterna. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2015. 
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3.8.4 Driftsäkerhet 

Strategiskt mål 1: PTS ska 2015 ha skapat bättre förutsättningar för kvalitetssäkrade, 
tillförlitliga och robusta kommunikationstjänster för att möta samhällets och användarnas 
behov av telefoni- och bredbandstjänster. Aktörerna inom sektorn ska ha stärkt sin förmåga 
att hantera allvarliga driftstörningar. (NS).  

Driftsäkerhet – rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning  

Sedan april 2012 har operatörerna varit skyldiga att rapportera större störningar 
och under 2014 har PTS mottagit 47 rapporter av större störningar. PTS har 
kallat operatörerna till årliga tillsynsmöten, där årets rapporter har gåtts 
igenom. Syftet med denna tillsyn är att fokusera på vilka lärdomar som dragits 
av incidenterna, för att dessa inte ska inträffa igen och att granska rutiner för 
incidentrapportering.   

PTS bedriver såväl planlagd som händelsestyrd tillsyn av driftsäkerhet och 
under 2014 har myndigheten avslutat 2 tillsynsärenden. Dessa ärenden har rört 
bredbandtelefoni, e-post och traditionell telefonitjänst. Störningarna har bland 
annat orsakats av hård- och mjukvarurelaterade fel samt elavbrott. I tillsynen 
har frågorna riktats mot riskanalyser kring respektive tjänst samt processer och 
rutiner för att liknande störningar inte ska återkomma. 

Speciell händelse - Kabelbranden  

September 2013 inträffade ett kabelfel i en försörjningstunnel i centrala 
Stockholm som ledde till en brand. Branden orsakade långvariga avbrott i 
elektronisk kommunikation. PTS har under 2014 genomfört en utredning för 
att beskriva konsekvenserna av branden och det arbete som bedrevs inom 
sektorn för att minimera konsekvenser till följd av branden. 

För att minska risken för att brand ska uppstå samt öka tillgängligheten för 
Räddningstjänsten har PTS fört en dialog med TeliaSonera om möjligheter till 
ett utökat brandskydd samt åtgärder för att säkerställa mobil kommunikation 
via mobil telefoni samt Rakel i tunnlar. En förutsättning för att planera, 
kostnadsberäkna och eventuellt genomföra ytterligare projekt är att det finns 
en detaljerad dokumentation över TeliaSoneras kabeltunnelinfrastruktur.  
 
3.8.5 Kvalificerade elektroniska signaturer 

PTS är tillsynsmyndighet enligt lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska 
signaturer. PTS har inte funnit anledning att genomföra tillsyn på området 
under 2014.  

Det finns tre anmälda utfärdare; Signguard Europé AB, Försäkringskassan och 
Comfact AB. För närvarande utfärdar Signguard kvalificerade certifikat medan 



Årsredovisning 2014 

________________________________________________________________________ 

  

Post- och telestyrelsen  75 
 

de två andra ännu inte påbörjat någon verksamhet på området. Sedan 
bestämmelserna om elektroniska förfaranden i det s.k. tjänstedirektivet 
(2006/123/EG) trädde i kraft den 1 januari 2010 är samtliga medlemsstater 
skyldiga att upprätthålla en förteckning över utfärdare av kvalificerade 
certifikat. Förteckningen ska följa en standard beslutad av EU-kommissionen. 
PTS ansvarar för att upprätthålla den svenska förteckningen, som enligt 
kommissionsbeslutet (2013/662/EU) ska uppdateras minst två gånger per år.  

Lagstiftningen om kvalificerade elektroniska signaturer är harmoniserad, och 
PTS deltar löpande i Forum of European Supervisory Authorities for 
Electronic Signatures (FESA) för erfarenhetsutbyte inom området. Den 
nuvarande lagstiftningen på området kommer att ersättas av en förordning 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014) som börjar 
gälla den 1 juli 2016. Förberedelserna för den nya förordningen har påbörjats 
genom att kommissionen i en expertgrupp arbetar fram genomförandeakter. 
PTS deltar i expertgruppen och i nationella förberedelser inför möten i 
expertgruppen. 

3.8.6 Nationella toppdomäner 

PTS fick i september 2014 i uppdrag av regeringen (Regeringsbeslut 
N2014/3765/ITP) att föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och 
utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för 
Sverige på Internet (toppdomänlagen). Uppdraget ska redovisas till regeringen 
senast den 31 mars 2015. 
 
3.8.7 Integritet 

Under 2014 har operatörerna inkommit med 16 rapporter om 
integritetsincidenter till PTS i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 
nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av 
personuppgiftsbrott. Av dessa har två lett till tillsynsåtgärder från PTS sida. 
Ärendet rör brister i en operatörs system för presentation av fakturor via 
webben. Bristerna resulterade i att kunder vid några tillfällen fick tillgång till 
andra kunders fakturor. Efter händelsen har den berörda operatören vidtagit 
ett antal åtgärder för att förhindra att liknande fel uppkommer igen. 

Den 8 april meddelade EU-domstolen dom i de förenade målen C-293/12 och 
C-594/12. Genom domen ogiltigförklarade EU-domstolen direktiv 
2006/24/EG, det så kallade datalagringsdirektivet. I Sverige har direktivet 
genomförts genom bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. Efter EU-domstolens dom gick flera operatörer ut och 
meddelade att de avsåg att upphöra med den lagring av uppgifter som 
föreskrivs i reglerna. En särskild utredare konstaterade emellertid att det 
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svenska regelverket inte står i strid med unions- och europarättens allmänna 
principer eller kravet för respekt för grundläggande rättigheter (se DS 2014:23). 

PTS har härefter bedrivit tillsyn mot de operatörer som meddelat att de inte 
lagrar uppgifter i enlighet med den svenska regleringen. PTS har under 2014 
förelagt tre operatörer att återuppta lagringen. Ett av dessa förelägganden 
förenades med vite. Två av föreläggandena har överklagats och har ännu inte 
vunnit laga kraft. I ett av målen har Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat 
dom, genom vilken PTS föreläggande fastställs. Förvaltningsrättens dom har i 
sin tur överklagats till Kammarrätten. 

3.8.8 Radio- och teleterminalutrustning 

Nya direktivet om radioutrustning  

Översynen av R&TTE-direktivet är slutförd. Det nya direktivet om 
radioutrustning33 publicerades i EUT den 22 maj 2014 och den 12 juni 2016 ska 
medlemsstaterna ha antagit och publicerat de nationella lagar, förordningar och 
föreskrifter som införlivar direktivet. Dessa nationella regler ska tillämpas från 
13 juni 2016. 

EU:s gemensamma kampanj för marknadskontroll 2014  

PTS har deltagit i EU:s gemensamma marknadskontrollkampanj. Fokus för 
denna kampanj var kontroll av repeatrar för mobiltelefoni. I likhet med tidigare 
kampanjer, var målen även för denna kampanj att utvärdera graden av 
överensstämmelse mot kraven i R&TTE-direktivet, förbättra 
informationsutbytet mellan medlemsstaterna och underlätta deras deltagande i 
marknadsövervakning. Endast ett fåtal utrustningar uppfyllde samtliga krav. 
Detta resultat kommer att ligga till grund för framtida förändringar på området 
från EU samt för PTS planering av vilka utrustningar som ska prioriteras i PTS 
marknadskontroll. 

PTS marknadskontroll 

Syftet med PTS marknadskontroll är att se till att utrustning som inte uppfyller 
kraven i R&TTE-direktivet tas bort från marknaden. Det skapar fördelar inte 
bara för konsumenter utan för alla aktörer i distributionskedjan: tillverkare, 
importörer, auktoriserade representanter och distributörer. Effekten av den 
marknadskontroll som PTS genomfört under året är att kunskapen om de krav 
som ställs på utrustningen ökat hos de företag vars produkter vi har 
kontrollerat, och att fler utrustningar som saluförs uppfyller kraven. 

                                                 
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande 
av direktiv 1999/5/EG. 
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Figur 12 visar resultatet av PTS marknadskontroll under 2012-2014 i form av 
antal utrustningar som har kontrollerats samt resultatet av dessa kontroller. 
Antalet godkända utrustningar som uppfyller kraven är fler än tidigare år. Av 
de utrustningar som inte uppfyller kraven har de tekniska bristerna ökat medan 
de administrativa bristerna har minskat. Sammantaget uppfyller de 
kontrollerade utrustningarna en tillfredställande nivå när det gäller de väsentliga 
egenskapskraven. 

 

Figur 12: Antal kontrollerade utrustningar samt resultat för PTS 

marknadskontroll 

 

Tabell 21: Kostnader Marknadskontroll 

Kostnader 
Marknadskontroll34 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Kostnad inkl. OH 3 609 3 457 3 794 

 

Kostnaderna för PTS marknadskontroll är i stort sett oförändrad jämfört med 
tidigare år. För 2014 har ytterligare en verksamhetskod inkluderats i 
prestationen vilket gör att värdet för 2013 har justerats upp med 26 tkr.  
 

                                                 
34 Kostnaderna är hämtade direkt ur redovisningen. 2013 infördes en ny objektplan vilket möjliggör att 
kostnaderna kan hämtas direkt via verksamhetskoder, både för direkt kostnad och lön. För 2012 är lönen 
istället beräknad på fast månadslön. Kostnaderna inkluderar även intäkter för provningskontroll. 
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3.8.9 Telefoninummerplanen 

PTS beviljar bl.a. tillstånd för utnyttjande av specifika nummer för ändamålet 
nationell nummerupplysning i 118-serien. PTS genomförde år 2010 en 
kartläggning av användningen av 118-nummer. Myndigheten 
uppmärksammade då att det kunde anses tveksamt om några av de tjänster 
som tillhandahölls via 118-nummer är att betrakta som 
nummerupplysningstjänster. PTS har under hösten 2013 inlett tillsyn mot 
några av de aktörer som aktivt marknadsfört och tillhandahållit tjänster av 
typen ”fråga vad du vill”.  

I april 2014 förelade PTS bolagen att inom ramen för sin upplysningstjänst 
upphöra med att lämna andra upplysningar än uppgifter om 
telefonabonnemang. Enligt PTS föreläggande avses med nummerupplysning 
ett tillhandahållande av upplysningar om telefonabonnemang, i huvudsak 
abonnenter och deras telefonnummer samt annan näraliggande information. 
Tillhandahållande av andra uppgifter, t.ex. samhällsinformation, faktauppgifter 
eller underhållningstjänster, får anses utgöra betalteletjänster vilka får 
tillhandahållas inom ramen för andra särskilt avsedda nummerserier (t.ex. 0900-
serien) efter beviljat tillstånd.  

PTS förelägganden överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm men 
återkallades senare av bolagen i samband med att en branschgemensam 
handlingsplan togs fram i syfte att efterleva PTS beslut. Tillsynerna pågår 
alltjämt och bolagen ska senast den 31 december 2014 skriftligt redovisa på 
vilket sätt de säkerställer att föreläggandena och gällande tillståndsbeslut 
efterlevs. 

3.9 Säker kommunikation 

3.9.1 Nät- och informationssäkerhet samt samverkan med andra 
myndigheter och berörda aktörer 

Nät- och informationssäkerhetsfrågorna fortsätter att vara i fokus. En statlig 
utredning har tillsatts under året med uppdrag att föreslå en strategi och mål 
för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät 
och it-system. PTS bistår utredningen med en ledamot i dess referensgrupp 
och med en expert. I juni 2014 arrangerade PTS ett seminarium med utredaren 
och med representanter från större svenska operatörer. Syftet var att ge 
utredaren en bild av verkligheten i en av de viktigaste sektorerna vad avser 
samhällets informationssäkerhet. 

Förhandlingarna om EU-direktivet om åtgärder för att säkerställa en hög 
gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen har fortsatt 
under året. PTS bistår Näringsdepartementet i ärendet. 
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PTS medverkar i Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI. 
Gruppen verkar för säkra informationstillgångar i samhället genom 
informationsutbyte och samverkan. De sex myndigheter som ingår i gruppen 
har ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet. I augusti hölls 
SAMFI:s årliga informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor med talare 
från PTS. 

PTS har under året även samverkat med geografiskt områdesansvariga 
myndigheter och andra myndigheter i olika frågor som rör nät- och 
informationssäkerhet. Ett exempel på sådan samverkan är deltagande i 
förmågebedömningar i Kronobergs län. PTS har också deltagit i en nordisk 
workshop kring riskanalyser där företrädare för CERT-myndigheter diskuterat 
gränsöverskridande beroenden och sårbarheter inom elektronisk 
kommunikation. 

3.9.2 Robusthet och beredskap 

Strategiskt mål 4: PTS ska 2015 ha tagit fram en plan för att öka tillgängligheten och 
minska sårbarheten i områden med begränsad tillgång till infrastruktur för telefoni och 
internet (NS) 

PTS har tagit fram en plan för åtgärder för att öka tillgängligheten och minska 
sårbarheten. PTS genomför och kommer att genomföra ett antal åtgärder för 
att minska sårbarheten bl.a. regionala dialogmöten, branschöverenskommelse 
för att minska sårbarheten, utredning om satellittelefonins möjligheter, 
utredning av möjligheten att etablera samhällsmaster (dvs. underlätta för 
mobiloperatörer att etablera sig i annars icke kommersiellt attraktiva områden) 
och redundanssatsningar. 

RSA  

PTS redovisar årligen en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) utgående från 
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger i föreskrifter ytterligare detaljer 
avseende redovisningen. RSA:n syftar bland annat till att ge underlag för 
bedömningar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, information om 
samhällets risker till allmänheten, samt ge underlag för samhällsplanering. 

RSA:n innehåller riskbedömningar för händelser som leder till driftstörningar 
eller integritetsincidenter i elektronisk kommunikation och därmed kan få 
negativa samhälleliga konskevenser. Av redovisningen följer att 
programvarufel, omfattande elavbrott och stormar är exempel på händelser 
som kan förväntas leda till mer allvarliga negativa konsekvenser. 
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Redundans i fibernät  

Under året har åtgärder för att skapa redundans i fibernät startats i Jämtlands 
och Västerbottens län. Vidare har åtgärder färdigställts i Gävleborgs, 
Värmlands samt Västernorrlands län. 

Reservelverk  

Stora delar av de mobila och fasta kommunikationsnäten har någon form av 
system för reservkraftförsörjning. Dessa system ger ett oberoende av extern 
elförsörjning som varierar mellan minuter och några timmar (för nätdelar med 
lokal påverkan), men där nätdelar med regional eller nationell påverkan normalt 
har skydd som varar längre än ett dygn. För att möta samhällets behov av 
mobil kommunikation i händelse av en kris har PTS bl.a. gjort åtgärder i form 
av uppgraderingar av befintliga fasta reservelverk samt finansiering av nya 
mobila reservelverk. 

Vidmakthållande bergrum  

PTS har uppfört ett antal bergrum i syfte att skydda 
telekommunikationsutrustning av vital betydelse för samhället vilka är i full 
drift redan under normala förhållanden. Detta ställer stora krav på att 
försörjningssystem och skyddsfunktioner upprätthålls oavsett anläggningarnas 
driftsläge. PTS låter därför genomföra funktionsprov av anläggningar med viss 
periodicitet samt har dessutom genomfört vissa fördjupade analyser av 
försörjningssystem och skyddsfunktioner.  

PTS har under året även delfinansierat och deltagit i ett pågående 
forskningsprojekt om elektromagnetiska hot tillsammans med 
Fortifikationsverket och KTH samt låtit genomföra utvecklingsuppdrag vid 
FOI avseende gasskydd. 

Ledningskollen   

PTS har tillsammans med ett stort antal aktörer utvecklat Ledningskollen.se, en 
kostnadsfri webbtjänst för informationsutbyte som minskar antalet grävskador 
och effektiviserar planerings- och grävarbeten för nedgrävd infrastruktur.  

Sedan den nationella lanseringen 2010 har tjänsten ökat med drygt 100 nya 
ledningsägare varje år och tjänsten har nu över 600 ledningsägare anslutna. 

Under 2014 har två av de åtgärder som föreslogs i regeringsrapporten om 
Ledningskollen (PTS-ER-2013:23) utvecklats:  

 En ledningsägare ges möjlighet att skapa mer specifika 
bevakningsområden för vilka man vill ha samordningsärenden. 
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 En ny typ av roll i systemet, intressent, som gör det möjligt att se var i 
ett område det planeras och projekteras för kommande grävarbeten. 
Rollen är avsedd för blivande ledningsägare (kommersiella och byanät) 
som t.ex. söker samordningsmöjligheter, tillståndsgivare i kommuner, 
markägare och bredbandssamordnare. En intressent kan ha ett eller 
flera bevakningsområden som definieras inom en given geografisk ram. 

Ledningskollen har också deltagit i en studie, Protection of Underground Electronic 
Communications Infrastructure, som genomförts av ENISA om denna typ av 
tjänster. Liknande tjänster finns bl.a. i Danmark, Nederländerna och Sverige.  

Tjänsten kom även till nytta under den stora skogsbranden i Västmanland då 
ansvariga myndigheter använde Ledningskollen för att komma i kontakt med 
alla som hade ledningar i området i syfte att försöka bedriva släckningsarbetet 
utan att riskera onödiga skador på infrastruktur, något som i sig skulle kunnat 
försvåra släckningsarbetet. 

Utbildningar och övningar i krishantering  

PTS har inom ramen för sitt robusthetsarbete en strategi för utbildningar och 
övningar som bygger på en helhetssyn där alla delar från individ- och 
företagsnivå, till övergripande sektorsnivå ingår. 

Syftet med den individuella utbildningen är att medvetandegöra och utbilda 
deltagarna om sina möjligheter och begränsningar vid extraordinära händelser. 
Utbildningsprogrammet drivs gemensamt av energibranschen och sektorn 
elektronisk kommunikation med syftet att ytterligare utveckla samverkan 
mellan dessa två samhällsviktiga funktioner. 

I syfte att stärka sektorns förmåga att hantera extraordinära händelser har 
övningar för sektorn elektronisk kommunikation genomförts vartannat år 
sedan 2005. Övningarna har haft målområden som främst fokuserat på 
samverkan inom sektorn och samverkan med aktörer i sektorns närhet 
exempelvis elsektorn, näringsdepartementet och geografiskt områdesansvariga 
myndigheter.  

Övning är en viktig del i arbetet med att vidmakthålla krishanteringsförmågan 
inom sektorn elektronisk kommunikation. Men än viktigare är att göra något 
av de lärdomar som kommer ut av övningarna, det är dessa som bidrar till att 
utveckla och öka förmågan till krishantering. Rekommendationer och 
åtgärdsförslag från den senaste krisledningsövningen Telö 13 förankrades och 
prioriterades av deltagande aktörer vid ett utvärderingsseminarium den 4 
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februari 2014 i Stockholm. PTS har under året arbetat vidare med att 
genomföra de prioriterade aktiviteterna inom sektorn. 

PTS har lämnat progressrapporter av åtgärder efter Telö 13 vid ordinarie 
möten med den Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG). För att informera 
samtliga deltagare i Telö 13 om status för åtgärder efter Telö 13 genomförde 
PTS den 16 oktober ett webbseminarium.  

Under hösten 2014 har arbetet med att förbereda för den kommande övningen 
Telö 15 inletts, bland annat har en förstudie genomförts i syfte att utveckla ett 
ramverk för övningen. 

Nationella Telesamverkansgruppen – NTSG  

NTSG är ett frivilligt samarbetsforum inom sektorn elektronisk 
kommunikation som syftar till att stödja återställandet av infrastrukturen för 
elektroniska kommunikationer vid allvarliga händelser och kriser. De uppgifter 
som NTSG hanterar är: lägesuppföljning, resursinventering, koordinering, 
samverkan, arbetsfördelning och informationsdelgivning. Dessa uppgifter 
måste, i olika utsträckning, beaktas både i förebyggande syfte och vid 
extraordinära händelser. 

Ett sammankallat NTSG är decentraliserat och de olika aktörerna är 
grupperade i sina respektive organisationer och sammanträder via 
telekonferenser för gemensamma möten och genomgångar i samband med 
händelser. NTSG:s sekretariat kan grupperas såväl vid PTS som i skyddad 
anläggning vid behov.  

För att kunna samverka och fungera på ett effektivt och säkert sätt har NTSG 
under 2014 försetts med ett nytt webbverktyg – NTSG-portalen. Den nya 
portalen innehåller funktioner som möjliggör samverkan med ett distribuerat 
arbetssätt. Exempel på hjälpmedel i NTSG-portalen är: webbaserad 
konferensplattform med telekonferensbrygga, gemensam e-post, 
kartfunktioner som underlag vid lägesrapportering, händelselogg, 
alarmeringsfunktion, dokumentdelning, kontaktlista, gemensamma nyheter och 
presentation av det samlade störningsläget.  

NTSG-portalen erhåller störningsinformation från systemet för gemensam 
lägesuppfattning, GLU. Samma störningsinformation sänds även till SOS 
Alarms system Samverkanswebben för att andra krishanterande aktörer i 
samhället ska få tillgång till ett samlat telestörningsläge. 
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Samverkansområde teknisk infrastruktur (SOTI)  

För att skapa helhetsperspektiv på samhällets krisberedskap har regeringen 
inrättat samverkansområden enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap.  

Syftet med samverkansområdena är att i samverkan med berörda aktörer 
komma fram till hur krisberedskapen inom ett område och mellan områden 
bör och kan stärkas.  

Inför 2014 lämnade PTS över ordförandeskapet för Samverkansområde 
teknisk infrastruktur (SOTI) till Svenska Kraftnät. PTS har under året deltagit i 
SOTI:s möten och arbetsgrupper bl.a. med framtagning av SOTI:s inriktning 
2015-2020 som presenterades vid ett chefsmöte den 8 oktober 2014. SOTI 
består av representanter för ett antal centrala myndigheter och för länsstyrelser, 
landsting och kommuner. 

Rakel sambandssystem   

I maj 2014 infördes Rakel i sektorn elektronisk kommunikation med syfte att 
stärka sektorns förmåga att fatta koordinerade beslut, informera och samverka 
med externa aktörer samt för att säkerställa att PTS alltid kan lämna 
lägesrapporter till MSB och regeringen vid extraordinära händelser.  

Rakel finns nu i PTS krislednings- och TIB-organisation (Tjänsteman i 
beredskap). Aktörer i NTSG har utrustats med Rakel-terminaler för respektive 
driftcentral (Network Operations Center (NOC)) samt för de representanter 
som ingår i NTSG. PTS disponerar därutöver 30 Rakel-terminaler avsedda för 
fältbruk. Dessa kan distribueras till operatörer med omfattande 
återuppbyggnadsbehov i områden där ordinarie nät har slagits ut.  

Rakel är för NTSG ett komplement till NTSG-portalen och telefoni som ger 
möjlighet till samverkan med andra parter som har Rakel, t.ex. elsektorn och 
geografiskt områdesansvariga.  

Standardiserad driftinformation  

Tjänsten DIO, Driftinformation mellan operatörer, har under 2014 växt 
kontinuerligt med ett stadigt ökande antal anslutna organisationer. Från ca 40 
vid årets start uppgår antalet nu till drygt 100 organisationer. Därutöver finns 
det ett antal icke-anslutna organisationer, som tar emot DIO-meddelanden via 
e-post. Två organisationer, Skanova (inom Teliakoncernen) och Telenor, har 
en egen systemintegration till DIO. Antalet anslutna bedöms öka under 2015 
genom att ytterligare systemintegrationsprojekt har påbörjats, samt att ett 
flertal organisationer visat intresse för anslutning.  
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Året inleddes med ett användarforum till vilket anslutna organisationer och 
potentiella intressenter var inbjudna. Gensvaret var mycket gott och en rad 
synpunkter och förbättringsförslag identifierades. DIO har utvecklats enligt 
plan mot de framtagna målen: effektiviserad informationshantering med 
förbättrad information till såväl operatörernas kunder som leverantörer samt i 
en förlängning förkortade avbrottstider. Utöver förvaltning och utveckling av 
tjänsten har etableringsaktiviteter genomförts under 2014 med syftet att öka 
anslutningsgraden genom information, utbildningar, seminarier och mässor. 

3.9.3 Driftsäkerhet 

PTS anordnade Driftsäkerhetsforum, ett årligen återkommande 
diskussionsforum för samverkan mellan PTS och branschen i frågor som rör 
driftsäkerhet, vid två tillfällen, i maj och november. Eftersom samhället blir allt 
mer beroende av elektroniska kommunikationer har PTS inlett ett arbete med 
att ta fram nya föreskrifter om driftsäkerhet. Dessa föreskrifter ska ersätta de 
allmänna råden från 2007. Arbetet syftar till att förtydliga vilken den 
grundläggande nivån av driftsäkerhet är, för att skapa en tydlighet mot 
operatörer och slutkunder.  

Eftersom incidentrapporteringskraven inte har funnits på plats i mer än knappt 
två år är det svårt att dra några långtgående slutsatser kring om driftsäkerheten 
har ökat. PTS upplever dock att fokus på driftsäkerhetsfrågorna har ökat, vilket 
märks främst genom att engagemanget från operatörerna kring frågor rörande 
driftsäkerhet har ökat. 

3.9.4 Integritet 

Den 18 februari 2014 beslutade PTS nya föreskrifter och allmänna råd om 
skyddsåtgärder för behandlade uppgifter. Reglerna, som trädde i kraft den 1 
september 2014, avser operatörernas övergripande säkerhetsarbete liksom 
specifika krav på bland annat åtkomst- och behörighetshantering, loggning och 
rutiner för incidenthantering. 

PTS anordnade vid två tillfällen, i maj och november, Integritetsforum – ett 
årligt återkommande diskussionsforum för samverkan mellan PTS och 
branschen i frågor som rör personlig integritet i elektronisk kommunikation. 
PTS samverkar regelbundet även med Datainspektionen i dessa frågor. 

3.9.5 Utveckling av säkerhet vid elektronisk kommunikation – miljö 

och hälsorisker 

PTS har följt arbetet i myndigheternas samrådsgrupp om elektromagnetiska fält 
(EMF), för vilket Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar. Vidare har 
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PTS bidragit med 10 000 SEK till WHOs forskningsprojekt som gäller miljö- 
och hälsoaspekter på spektrumanvändningen. 

3.10 EU-arbete och annat internationellt arbete 

Strategiskt mål 9: PTS ska 2016 genom ett strategiskt internationellt arbete ha skapat 
goda förutsättningar för Sverige i det framtida europeiska regleringsarbetet. Arbetet ska 
präglas av ett tydligt fokus på de för Sverige viktiga frågorna 

PTS har under året arbetat kontinuerligt med internationell harmonisering och 
standardisering i olika internationella grupper såsom Berec (Body of European 
regulators for electronic communications), ITU (Internationella teleunionen), 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations), ERGP (European regulators group for post) och RSPG 
(Radio spectrum policy group). 

För att bättre samordna det internationella arbetet har PTS sedan 2012 en 
enhet under generaldirektören – enheten för internationell samordning – med 
ett övergripande ansvar för internationell samordning och med ansvar för ett 
antal internationella grupper, såsom Berec och det övergripande ansvaret för 
ITU samt ITU-T och ITU-D. 

3.10.1 EU 

PTS har under 2014 alltmer aktivt engagerat sig i EU-arbetet inom i princip alla 
områden. Inte minst genom ordförandeskapet i Berec har PTS kunnat driva 
Sveriges och PTS ståndpunkter. Förutom Berec har PTS deltagit aktivt i 
RSPG, ERGP och Enisa samt följt arbetet i EU:s kommittéer RSC och 
COCOM. Det arbete som varit i fokus under 2014 har varit EU-
kommissionens förslag om en gemensam inre marknad (”Connected 
continent”), en ny rekommendation om relevanta marknader samt diskussioner 
om en kommande direktivsöversyn. 

3.10.2 ITU 

PTS ansvarar för det svenska ITU-arbetet och har under perioden 2010-2014 
varit medlem i organisationens styrande råd (ITU Council). I ITU har PTS 
verkat för en effektivare styrning av ITU. En annan fråga som drivs är ökad 
öppenhet inom ITU vad gäller möten och dokument. 

På det tekniska området sker arbetet i första hand inom ITU-R (radiosektorn) 
och är till stor del inriktat på förberedelser för världsradiokonferenser (WRC) 
som äger rum vart färde år. Dessa har bland annat i uppgift att revidera 
radioreglementet. I arbetet utreds frekvensband för olika radiotjänster, samt 
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deras tekniska förutsättningar. De flesta besluten har påverkan på svensk 
radioanvändning eller på svensk industri. 

Nästa världsradiokonferens, WRC-15, äger rum i Geneve under nästa år. 
Konferensen kommer bl.a. att besluta om ytterligare frekvensutrymme för 
mobilt bredband inklusive IMT. Detta gäller både ytterligare frekvenser i 
bandet 470 MHz -6 GHz och uppföljning av beslutet vid WRC-12 om 
frekvensbandet kring 700 MHz. Vidare kommer frekvenser för 
satellitkommunikation, luftfartsradio och vetenskapliga satelliter att behandlas. 

Under 2014 har PTS deltagit i ITU:s fullmaktskonferens, Plenipotentiary 
Conference (PP) och World Telecommunication Development Conference 
(WTDC). PP är ITU:s högsta beslutande organ och möts vart fjärde år.  

PTS har under året arbetat kontinuerligt med internationell standardisering och 
harmonisering av användandet av nummer och adresser inom ITU-T:s 
undergrupp Studiegrupp 2 (SG2). SG2 tar bland annat fram 
rekommendationer inom nummer, namn, adressering och identifiering men 
arbetar även med utveckling av rekommendationer för mobila nätkoder 
(MNC) och för överföring av A-nummer (CLI) mellan länder och nät.  

3.10.3 CEPT 

PTS har aktivt deltagit i CEPT, som är en samarbetsorganisation för de 
europeiska post- och regleringsmyndigheterna bland annat med förberedelser 
inför WRC-15, vilket koordineras inom CEPT, samt med övrigt 
spektrumrelaterat harmoniseringsarbete.  

PTS har under året även deltagit i möten inom arbetsgruppen CEPT WG NaN 
(Numbering and Networks) vilken är huvudansvarig för nummer och 
adresseringsfrågor inom CEPT. Bland annat kring framtida behov i olika 
nummer- och adressplaner, mobila nätkoder (MNC), M2M-kommunikation, 
betalteletjänster, korta nummer (t.ex. 116) och nummerportabilitet, samt frågor 
om nödsamtal och lokalisering för nödnummer 112. 

3.10.4 Berec 

Berec, liksom dess föregångare ERG, är ett nätverk av regleringsmyndigheter 
som ska stödja samarbete och koordinering mellan nationella 
regleringsmyndigheter och kommissionen i syfte att harmonisera den inre 
marknaden för elektroniska kommunikationer. 
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PTS har deltagit aktivt inom Berecs olika arbetsgrupper, bland annat när det 
gäller internationell roaming, nästa generations accessnät (NGA) samt 
nätneutralitet.  

PTS generaldirektör har under 2014 varit ordförande för Berec vilket har 
inneburit ett administrativt och operativt ansvar för organisationen samt ett 
mandat att företräda densamma. Genom ordförandeskapet i Berec fick PTS 
också ett ansvar för Berecs administrativa kontor i Riga. Kontoret, som ska 
utgöra ett administrativt stöd till Berec, invigdes formellt den 14 oktober 2011.  

3.10.5 ENISA 

ENISA är EU:s myndighet för nät- och informationssäkerhet. PTS svarar för 
att tillhandahålla en nationell kontaktpunkt, s.k. national liason officer, till 
ENISA. I rollen ingår att ta emot information från ENISA och sprida 
information till svenska intressenter.  

Under året har ENISA främst efterfrågat svenskt deltagande i olika studier och 
arbetsgrupper. Vidare har PTS fortsatt att delta och medverka aktivt i ENISA:s 
arbete med att genom rekommendationer stötta och harmonisera 
säkerhetskrav och regelverk för incidentrapportering som ställs på 
tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster.  

I ENISA: s styrelse representeras Sverige av en ordinarie ledamot från 
Näringsdepartementet och en suppleant från PTS. 

3.10.6 Internationella organ i frågor som rör internets förvaltning 

Frågor som relaterar till internets styrning diskuteras i flera olika globala 
organisationer, såsom ICANN35, IGF36, ITU37, EuroDIG38, RIPE39 , FN etc. 
PTS har under året främst deltagit i möten med ICANN, ITU och RIPE. Inom 
ICANN har PTS deltagit tillsammans med Näringsdepartementet i GAC40, 
som är regeringarnas rådgivande organ till ICANN:s styrelse.  

                                                 
35 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN är en privaträttsligt icke 
vinstdrivande organisation som bildades 1998 och ansvarar för koordineringen på global nivå för olika 
identiteter (bl.a. ip-adresser) på internet. 
36 Internet Governance Forum. IGF är ett forum med syfte att främja dialoger om styrningen av internet 
och arrangeras en gång om året i samverkan med många organisationer och företag. 
37 International Telecommunication Union. 
38 European Dialogue on Internet Governance. EuroDIG är den regionala motsvarigheten till IGF. 
39 Réseaux IP Européens, Network Coordination Center. RIPE är en av fem RIR:ar (Regional Internet 
Registry). RIPE hanterar ip-adresser och AS-nummer för Europa, mellanöstern och delar av Centralasien. 
40 Governmental Advisory Committee. 
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Den stora frågan inom ICANN under året har varit processen som ska leda 
fram till att USA, genom NTIA41, lämnar över ansvaret för IANA-
funktionerna42 till det globala internetsamhället. 

NTIA annonserade den 14 mars 2014 att de har för avsikt att överföra ansvaret 
för IANA-funktionerna till det globala internetsamhället, och ICANN har fått 
uppgiften att hålla i processen för att åstadkomma detta. NTIA har satt upp ett 
antal villkor för att de ska lämna över ansvaret, bl.a. att säkerheten och 
stabiliteten för internet inte äventyras och att det inte blir en lösning där en 
regeringsledd eller mellanstatlig organisation tar över. 

ICANN har tagit sig an denna uppgift och det finns en process för detta 
arbete. Målet är att ett förslag på hur ansvaret över IANA-funktionerna kan tas 
över från USA ska vara klart i god tid innan den 30 september 2015, då USA:s 
nuvarande IANA-kontrakt med ICANN går ut. 

Referensgrupp för internets styrning 

PTS anordnade under 2014 tre möten i referensgruppen för internets styrning 
(RGIG). RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets 
styrning. Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och 
diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför 
relevanta internationella möten. 

3.11 Ekonomiskt utfall Elektronisk kommunikation 

 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet43 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Enl. LEK44    

Avgiftsintäkter 236 174 238 402 236 505 

Övriga intäkter 694 1 859 1 691 

                                                 
41 National Telecommunications and Information Administration. NTIA är ett organ inom USA:s 
handelsdepartement 
42 information om alla toppdomäner. ICANN sköter IANA-funktionen idag genom kontrakt med. USA:s 
handelsdepartement. 
43 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt lagen 
(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning och som finansieras med avgifter enligt förordningen 
(2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.  
44 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som 
finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens 
verksamhet. 
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Verksamhetskostnader  240 666 234 411 236 657 

Netto -3 798 5 850 1 538 

Kostnadstäckning   98 % 102 % 101 % 

 
Enl. lagen om radio- och 
teleterminalutrustning45 

   

Avgiftsintäkter 7 125 6 603 6 985 

Övriga intäkter  10 5 -43 

Verksamhetskostnader  7 100 6 605 6 817 

Netto 35 2 126 

Kostnadstäckning  100 % 100 % 102 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Enl. lagen om kvalificerade 
elektroniska signaturer46 
 

   

Avgiftsintäkter 15 15 10 

Verksamhetskostnader 15 15 10 

Netto 0 0 0 

Kostnadstäckning 100 % 100 % 100 % 

    
Totalt avgiftsfinansierad 
verksamhet 

2014 2013 2012 

Avgiftsintäkter 243 314 245 020 243 500 

Övriga intäkter  704 1 863 1 648 

Verksamhetskostnader  247 781 241 031 243 484 

Netto -3 763 5 853 1 664 

Kostnadstäckning  98 % 102 % 101 % 

 

Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med 2013 samtidigt som 
avgiftsintäkterna sjunkit något. Resultatet är att verksamheten går med ett 

                                                 
45 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning och som 
finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens 
verksamhet. 
46 Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Intäkten har 
bokförts som intäkt mot anslag 22:2:1 ap 1 Post och Telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter. Kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer tas mot anslag 22:2:1. 
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underskott på 3 763 tkr under året. Att kostnaderna ökat beror huvudsakligen 
på utrangering och nedskrivning av ett nytt system för tillståndshantering 
(Falken), vilket medfört kostnader på 17 672 tkr. Samtidigt har befarade 
kundförluster minskat med 7 469 tkr. Intäktsminskning härrör främst från 
anmälningspliktiga avgifter som minskat med 2 822 tkr jämfört med 2013. Att 
intäkterna har minskat beror främst på att den anmälningspliktiga 
omsättningen sjunkit jämfört med året innan.  

 

Figur 13: Avgiftsfinansierad verksamhet Elektronisk 

kommunikation 

 

Anslagsfinansierad verksamhet 

 Elektronisk kommunikation 2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Anslagsintäkter 69 037 67 365 62 086 

Bidragsintäkter 0 0 66 

 Övriga intäkter 4 611 2 244 293 

Summa intäkter 73 648 69 609 62 445 
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Funktionsnedsatta kostnader 
förvaltning47 

13 346 7 409 5 018 

Funktionsnedsatta kostnader 
upphandling48 

9 589 12 599 20 028 

Medfinansiering och bredbandsstöd 
kostnader förvaltning49 

1 894 2 982 2 784 

Samhällsomfattande 
anslagsfinansierade tjänster 
förvaltning50 

4 423 3 255 0 

Krisberedskap kostnader 
förvaltning51 

12 278 10 748 12 410 

Krisberedskap kostnader 
upphandling52 

22 905 22 206 19 117 

Informationsteknik kostnader 
förvaltning53 

7 982 8 562 520 

Övriga verksamhetskostnader 1 230 1 849 2 567 

Summa kostnader 73 648 69 609 62 445 

 
Saldo 0 0 0 

 

Den anslagsfinansierade verksamheten vid myndigheten har ökat under 2014 
med 4 039 tkr. Kostnaderna för förvaltning funktionsnedsatta har ökat med 
5 937 tkr vilket beror på att förvaltningsanslaget ökat med 6 000 tkr jämfört 
med 2013 för att stärka verksamheten inom funktionshinderområdet. 
Upphandlingskostnaderna för funktionsnedsatta har däremot minskat med 
3 010 tkr. Det beror huvudsakligen på att kostnaderna för konsulttjänster 
minskat till förmån för fler anställda. 

Kostnaderna för förvaltning av medfinansiering av bredbandsstöd har minskat 
med 1 088 tkr. Den största delen av de medel PTS fått för medfinansiering för 

                                                 
47 Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: 
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter. 
48 Kostnader för samhällsåtaganden (upphandling) finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för 
särskilda tjänster till funktionshindrade 
49 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk kom - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och Telestyrelsen. 
50 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk kom - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och Telestyrelsen 
51 Förvaltningskostnader finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader 
för vissa myndighetsuppgifter. 
52 Kostnader för samhällsåtagande (upphandling) finansieras via anslag 22:2:5 ap 1 Del till Post- och 
telestyrelsen. 
53 Förvaltningskostnader för Informationsteknik finansieras via anslag 22:2:4 ap 1 Informationsteknik – 
del till PTS 
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2014 beslutades redan i slutet av 2013. De administrativa kostnaderna har 
därför minskat under året.    

Kostnader för förvaltning av krisberedskap har återgått till normal nivå då 
lönekostnaderna under året inte bekostats via regeringsuppdrag eller av bidrag 
så som skedde under föregående år. 

Bidragsfinansierad verksamhet 

Verksamhetsgren 
Elektronisk 
kommunikation 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Bidragsintäkter 481 12 616 16 320 

Övriga intäkter 0 400 74 

Summa intäkter 481 13 016 16 395 

Krisberedskap kostnader 
förvaltning54 

3 388 0 

Krisberedskap kostnader 
upphandling55 

250 8 420 4 507 

Övriga kostnader56 228 4 208 11 888 

Summa kostnader 481 13 016 16 395 

Saldo 0 0 0 

 

Den bidragsfinansierade verksamheten har minskat med 12 535 tkr under 
2014. PTS ansöker om medelstilldelning via MSB per projekt och få projekt 
har beviljats medel under året. 

 

Totala verksamhetskostnader och intäkter 

Verksamhetsgren 
Elektronisk kommunikation 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Totala avgiftsintäkter 243 314 245 020 243 500 

                                                 
54 Verksamheten finansieras via bidrag för MSB dnr: 2014-129 
55 Verksamheten finansieras via bidrag för MSB dnr: 2014-129 
56 Verksamheten har finanserats via N2014/3043/ITP avseende uppdrag att se över förutsättningar för 
samhällsmaster, N 2014/1398/FST avseende uppdraget angående information om digitala tjänster och 
teknik inom socialtjänst och hemsjukvård, N2014/3765/ITP avseende uppdraget att föreslå hur vissa 
domänansökningar bör hanteras och utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella 
toppdomäner för Sverige på Internet samt via Twinning contract UA-2010-ENP-PCA-TE-22 avseende 
uppdrag i Ukraina. 
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Totala anslagsintäkter 69 037 67 365 62 086 

Totala bidragsintäkter 481 12 616 16 320 

Totala övriga intäkter 5 315 4 507 2 081 

Totala verksamhetskostnader 321 911 323 655 322 324 

Netto -3 763 5 853 1 664 

 

 

 

Figur 14: Kostnadsutveckling Elektronisk kommunikation 
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Lämnade bidrag 

Verksamhetsgren Elektronisk  
Kommunikation  

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Intäkt anslag lämnade bidrag 265 597 296 146 213 340 

Intäkt bidrag lämnade bidrag 1 600 0 2 740 

Summa intäkter 267 197 296 146 216 079 

Funktionsnedsatta anslagsfinansierade 
lämnade bidrag57 

84 550 101 694 100 330 

Bredbandsutbyggnad anslagsfinansierade 
lämnade bidrag58 

93 036 100 876 52 017 

Krisberedskap anslagsfinansierade 
lämnade bidrag59 

87 365 91 412 60 729 

Krisberedskap bidragsfinansierade 
lämnade bidrag60 

1 600 0 1 785 

Samhällsomfattande anslagsfinansierade 
lämnade bidrag61 

358 1 427 263 

Informationsteknik, anslagsfinansierade 
lämnade bidrag62 

289 735 0 

Övriga bidragsfinansierade lämnade bidrag 0 0 955 

Summa kostnader 267 197 296 146 216 079 

Saldo 0 0 0 

 

Lämnade bidrag har minskat under 2014. Lämnade bidrag till 
funktionsnedsatta har minskat med 17 144 tkr, vilket framför allt beror på att 
anslaget har minskat med totalt sett 17 800 tkr från 2013.  

                                                 
57 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade. 
58 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk kom - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och Telestyrelsen. 
59 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 1 del till Post- och Telestyrelsen. 
60 Verksamheten finansierades via bidrag från MSB dnr: 2014-129 
61 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk kom - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och Telestyrelsen. För 2012 finansierades verksamheten via anslag 22:2:4 
ap 1 Informationsteknik – del till PTS. 
62 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:4 ap 1 Informationsteknik – del till PTS 
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Lämnade bidrag för medfinansiering har också minskat under perioden med 
totalt 7 840 tkr. Orsaken är att medfinansiering av Landsbygdsprogrammet 
avslutades 2013 och nya beslut har inte fattas 2014. Återbetalningar har skett 
inom landsbygdsprogrammet med 8 420 tkr. 
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4 Grundläggande betaltjänster 

4.1 Grundläggande betaltjänster på orter i glesbygd 

och skärgård 

Efter riksdagens beslut (2006/07:126) avvecklades under 2008 all verksamhet 
vid det av Posten helägda Svensk Kassaservice. På regeringens uppdrag 
upphandlade PTS under 2008 grundläggande betaltjänster på ett antal utvalda 
orter och områden i landet där marknaden inte tillgodosåg behovet av dessa 
tjänster (dnr 07-10977/69). De grundläggande betaltjänsterna som 
upphandlades omfattade möjligheten att betala räkningar samt vissa 
möjligheter att ta ut kontanter. 
 
Efter avslutad upphandling skrev PTS 2008 avtal med Kuponginlösen och ICA 
Banken som tillsammans tillhandahöll de upphandlade tjänsterna fram till och 
med den 31 augusti 2012. Tjänsterna tillhandahölls på 15 orter under namnet 
Betalservice samt i 73 glesbygdsområden via lantbrevbäringen under namnet 
Brevgiro. 
 
Flera myndigheter har av regeringen i uppdrag att arbeta med grundläggande 
betaltjänster. PTS har sedan 2013 i regeringsuppdrag att i samverkan med 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) stödja 
länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på 
de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. PTS 
kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelserna och andra 
berörda myndigheter i deras arbete med dessa frågor. PTS ska också analysera 
behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska 
kommunikationstjänster för betaltjänster. I arbetet med grundläggande 
betaltjänster ska myndigheten särskilt uppmärksamma behoven hos äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning.  
 
Inom ramen för PTS uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete har PTS fattat 
beslut om ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Dessa bidrag har bl.a. 
medfört att det nu finns totalt ett tjugotal betaltjänstombud etablerade i 
Sverige. Som ett resultat av att Finansinspektionen återkallade Exchange 
Finans tillstånd den 14 januari 2014 upphörde därmed betaltjänsterna hos de 
ombud som nyttjade Exchange Finans tjänster. West International har under 
året arbetat med att utveckla ersättningslösningar och i oktober kom det första 
betaltjänstombudet åter igång med betaltjänstverksamheten. Det långa 
uppehållet i betaltjänstverksamheten har skapat problem för betaltjänstkunder 
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som i en del fall avhjälpts med transporter till närmaste kommersiella 
betaltjänstservice. 
 
I 18 län har beviljade medel gjort det möjligt att anställa s.k. regionala 
processledare vid länsstyrelserna. Dessutom har olika typer av regionala 
kartläggningar och projekt genomförts som bl.a. ökar länsstyrelsernas förmåga 
att analysera utbudet av betaltjänster i länet samt bedöma behovet av statliga 
insatser. 
 
PTS har också beviljat Länsstyrelsen i Dalarnas län och Tillväxtanalys särskilda 
medel för det arbete de gör för att stödja länsstyrelsernas arbete med att 
utforma regionala insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen Dalarna har fått 
bidrag för arbetet med projektet Stöd till länsstyrelsernas regionala 
utvecklingsarbete gällande grundläggande betaltjänster. Arbetet sker i två 
etapper. I den första etappen av projektet har fokus legat på att stärka 
länsstyrelsernas kompetens samt säkra tillgången till verktyg och processer för 
arbetet med grundläggande betaltjänster. I den andra (pågående) etappen sker 
ett mer strategiskt arbete i syfte att skapa bra förutsättningar för 
länsstyrelsernas framtida arbete. Avsikten är att arbetet framöver ska ske inom 
länsstyrelsernas ordinarie verksamhet och integrerat med andra servicefrågor. 
Tillväxtanalys har från PTS fått bidrag för att ta fram beskrivningar och 
analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande 
betaltjänster. Dessa använder i sin tur länsstyrelserna i sina regionala 
kartläggningar och beslut om insatser.  
 
För att tillgodose länsstyrelsernas uttalade behov av att få bättre kännedom om 
de olika typer av alternativa betaltjänster som finns tillgängliga på marknaden 
har PTS för andra året i rad arrangerat en s.k. minimässa. På mässan 
presenterade 13 leverantörer av betaltjänster sina produkter för länsstyrelser, 
kommuner och organisationer.  
 
I arbetet med att stödja länsstyrelserna har PTS även gjort en särskild 
utbildningssatsning i syfte att öka länsstyrelsernas förmåga att vid behov 
genomföra regionala insatser. Under året har elva län tagit del av denna 
utbildning och den efterföljande handledningen. PTS har även stöttat 
länsstyrelsernas arbete genom tillgång till konsulter med särskild kompetens 
inom områdena grundläggande betaltjänster, tjänsteutveckling, 
tillgänglighetsfrågor och lokal näringslivsutveckling. Konsulterna har på olika 
sätt initierat nya arbetssätt och lösningar samt spritt goda exempel och 
kompetens. 
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Den 1 juli 2014 trädde Förordning 2014:139 om statligt stöd till tillhandahållare 
av grundläggande betaltjänster i kraft. För närvarande genomför PTS ett arbete 
med att ta fram föreskrifter till förordningen samt vägledande dokument för 
länsstyrelsernas handläggning av betaltjänstärenden. Föreskriften beräknas 
träda i kraft under 2015. 
 
I februari 2014 publicerade PTS rapporten Grundläggande betaltjänster i 
förändring (PTS-ER-2014:10) som beskriver sårbarheten och lyfter behovet av 
anpassning av statliga insatser och samverkan på olika nivåer – nationellt, 
regionalt och lokalt – för att möta den förändrade behovsbilden. I rapporten 
pekar PTS även på ett antal områden där det finns behov av ökad tydlighet 
beträffande hur myndigheter och kommuner bör engagera sig.  
 

4.2 Grundläggande betaltjänster för personer med 

funktionsnedsättning 

I PTS arbete med att stödja länsstyrelserna i deras arbete med grundläggande 
betaltjänster har myndigheten verkat för en ökad användbarhet och 
tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. PTS har bl.a. 
bidragit i länsstyrelsernas arbetsgrupp Individer och kommunsamverkan som 
utreder vilka insatser det finns behov av för äldre, funktionsnedsatta och andra 
utsatta grupper samt hur länsstyrelser kan samverka med kommuner kring 
insatser för dessa grupper. Under året har arbetsgruppen också haft tre 
workshops med fem kommuner i syfte att utbyta kunskap och stärka 
samverkan mellan länsstyrelse och kommun.  
 
I ett främjande syfte finansierar PTS även undersökningar om tillgänglighet. 
Tre undersökningar av tillgängligheten i betaltjänstlösningar för äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning har genomförts under året:  
 

 ”Utvärdering av mobila applikationer för betalning” beskriver 
tillgängligheten och användarvänligheten i ett tiotal betal- och 
bankappar  

 ”Intervjuundersökning med ombud för grundläggande betaltjänster” 
beskriver tillgängligheten hos de ombudslösningar som länsstyrelserna 
finansierar.  

 ”Hur tillgängliga är uttagsautomater för personer med 
funktionsnedsättning och äldre?” beskriver tillgängligheten i 
uttagsautomater.  

 
PTS har även under året haft det första av ett antal planerade temadialogmöten 
med branschen i syfte att öka insikten om vilka problem bristande tillgänglighet 
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i betaltjänster orsakar äldre och personer med funktionsnedsättning. Det första 
mötet handlade om tillgängligheten i mobila betal- och bankappar.  

PTS har därutöver bidragit med medel till ett gemensamt projekt mellan fyra 
länsstyrelser som låtit PRO genomföra en undersökning av äldres betalvanor 
och förekommande problem med betaltjänster bland sina medlemmar. 
Undersökningen utgörs av en bred enkätundersökning omfattande 4 500 svar 
från 98 PRO-föreningar i länen Jämtland, Kalmar, Uppsala och Örebro. 

 

4.3 Ekonomiskt utfall Grundläggande betaltjänster 

 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Anslagsfinansierad verksamhet63 

 

Tillsyn kassaservice och 
upphandling av betaltjänster 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Anslagsintäkter 8 045 7 098 1 337 

Övriga intäkter 8 13 18 

Verksamhetskostnad 8 053 7 111 1 355 

Saldo 0 0 0 

Bidragsfinansierad verksamhet 
Tillsyn kassaservice och 
upphandling av betaltjänster 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Bidragsintäkter 0  0 4 512 

Summa intäkter 0 0 4 512 

Kartläggning grundläggande 
betaltjänster 

0 0 1 214 

Regionala utvecklingsinsatser  0 0 3 298 

Summa kostnader 0 0 4 512 

Saldo 0 0 0 

  

                                                 
63 Verksamheten finansieras via anslag via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster del Post- och 
telestyrelsen. 
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Totala verksamhetskostnader och intäkter 

Tillsyn kassaservice och 
upphandling av betaltjänster 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Totala anslagsintäkter 8 045 7 098 1 337 

Totala bidragsintäkter 0 0 4 512 

Totala övriga intäkter 8 13 18 

Totala verksamhetskostnader 8 053 7 111 5 866 

Saldo 0 0 0 

 

 

 

 

Figur 15: Kostnadsutveckling Grundläggande betaltjänster 

PTS arbete med betaltjänster har skiftat fokus 2013 från att upphandla tjänster 
nationellt till att hitta lokala lösningar i samverkan med länsstyrelserna. Detta 
har medfört billigare och effektivare tjänster. Under 2014 har arbetet med att 
hitta lokala lösningar i samverkan med länsstyrelserna fortsatt. 
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Lämnade bidrag 

Tillsyn kassaservice och 
upphandling betaltjänster 

2014 
Tkr 

2013 
Tkr 

2012 
Tkr 

Intäkter anslag lämnade bidrag 10 650 13 281 38 700 

Intäkter bidrag lämnade bidrag 0 0 4 928 

Summa intäkter 10 650 13 281 43 628 

    
Kostnader grundläggande och 
utsträckta betaltjänster 
anslagsfinansierade lämnade 
bidrag64 

10 650 13 281 34 700 

Kostnader grundläggande och 
utsträckta betaltjänster, 
anslagsfinansierade lämnade bidrag 

0 0 4 000 

Kostnader bidragsfinansierade 
lämnade bidrag 

0 0 4 928 

Summa kostnader 10 650 13 281 43 628 

Saldo 0 0 0 

 

Utfallet för 2014 blev lägre än väntat. Orsaken är att Finansinspektionen i 
januari 2014 drog tillbaka tillståndet för Exchange Finans, vilket i sin tur ledde 
till att länsstyrelserna senarelade etableringen av ytterligare betaltjänstombud 
och att driftkostnaderna för befintliga ombud blev lägre än vad som hade varit 
fallet om ombuden varit verksamma. PTS fick även några återbetalningar från 
länsstyrelserna motsvarande cirka 2,3 mnkr relaterat till medel som betalades ut 
under 2013 men som inte förbrukades. Även detta minskade utfallet av 
förbrukade medel.  

 

                                                 
64 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster - del Post- och 
telestyrelsen. 
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5 Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

Arbetet med genomgången av olika personalprocesser inom ramen för den 
systematiska medarbetarförsörjningen i syfte att uppdatera, förenkla och 
tydliggöra olika delar av personalarbetet har fortsatt under året och i stort 
slutförts.  

Åtta myndigheter under näringsdepartementet samarbetar sedan ett år tillbaka i 
ett gemensamt utvecklingsprojekt, Rörlighet i staten. Syftet är att ständigt 
utveckla verksamheten, säkra myndigheternas kompetensförsörjning och ge 
medarbetare större möjligheter till individuell utveckling genom ökad rörlighet 
och samverkan över myndighetsgränserna.  

5.1.1 Personalstruktur 

Den 31 december 2014 var 279 personer anställda på PTS. Av dessa var 272 
tillsvidareanställda och 7 visstidsanställda. Siffran inkluderar också tjänstlediga. 
Drygt 84 procent var akademiker, dvs. personer med akademisk examen. 
Medelåldern var 45 år och könsfördelningen relativt jämn med 44 procent män 
och 56 procent kvinnor. 21 personer lämnat PTS och 29 personer har börjat 
sin anställning i myndigheten. Personalomsättningen - som i detta fall baseras 
på antalet som slutat - är 7,5 procent inklusive 4 pensionsavgångar resp. 6,1 
procent exkl. pensionsavgångar. Avgångssamtal har genomförts med flertalet 
av de som lämnat sin anställning.65 

5.2 Hälsofrämjande arbetsplats med god arbetsmiljö 
och attraktiva arbetsvillkor 

Arbetsmiljö- och rehabilitering är andra delprocesser som vi har arbetat med 
under året. Policy- och metoddokument har reviderats och en 
arbetsmiljöutbildning för nya chefer har genomförts. Vidare har en ny formell 
delegering av arbetsmiljöansvaret till cheferna genomförts. 

Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi nu i ett kollektivavtal 
kodifierat den samverkansmodell som vi i praktiken har tillämpat under några 
år. Ett övergripande mål har varit att skapa förutsättningar för en effektiv 
verksamhet där medarbetarnas samlade kompetens, kunskap och erfarenhet tas 
tillvara. Samverkan ska bidra till en öppen och förtroendefull dialog som 
stimulerar till utveckling av verksamheten. Tanken är att en fråga ska diskuteras 
i verksamheten där den hör hemma. De som är berörda ska ha möjlighet till ett 
direkt personligt inflytande, istället för ett indirekt inflytande genom fackliga 

                                                 
65 Uppgifter hämtade ur Agresso lön. 
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företrädare. Samverkan med de fackliga organisationerna koncentreras till 
övergripande utvecklingsfrågor.  

När vi möter blivande medarbetare i rekryteringssammanhang tar vi upp vår 
kultur och våra förväntningar både på medarbetare och på chefer. I 
introduktionen av nyanställda informerar vi sedan aktivt om vår kultur och vad 
den innebär för oss som arbetar här.  Medarbetare och chefer på PTS 
fokuserar även på dessa områden i de årliga individuella mål- och 
utvecklingsplanerna. Hur vi presterar är lika viktigt som vad vi presterar.  Vi 
följer löpande upp, arbetar med och informerar om detta under året. I 
resultatutvärderingen är dessa områden i fokus. Vi gör årligen 
medarbetarundersökningar där vi får fram hur väl vi lyckas inom dessa 
områden och tar sedan fram handlingsplaner för områden som idag inte 
överensstämmer med vår önskade PTS-kultur. Arbetet sker på enhets-, 
avdelnings- och PTS-nivå. Vi lyfter även fram och stärker de områden vi idag 
redan är nöjda med, t.ex.: 

 Öppet klimat inom enheterna som präglas av förtroende för varandra 
och god kommunikation. 

 Bra samarbete inom enheterna: stort engagemang, prestigelöshet, 
omtanke och hjälpsamhet. 

 Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. 

 Bra, tillgängligt, tydligt och respektfullt ledarskap från närmaste chef. 

I året medarbetarundersökning hade PTS ett mycket bra resultat med en 
placering bland de bästa organisationerna i jämförelsegruppen.66 

5.2.1 Jämställdhetsperspektiv 

PTS deltar liksom tidigare i Nyckeltalsinstitutets mätningar av nyckeltal 
kopplade till allmänna anställningsvillkor och till jämställdhet – Attraktiv 
arbetsgivarindex (AVI) och Jämställdhetsindex (JÄMIX). Liksom tidigare år 
placerade sig PTS bra i mätningen som genomfördes 2014 och avsåg 2013 års 
uppgifter. När det gäller JÄMIX - jämställdhetsindex – hade vi 137 poäng i 
jämförelse med bästa organisation som hade 157 poäng och medianen som låg 
på 113 poäng.67 Det som främst bidrog till lägre resultat var den ojämna 
könsfördelningen i våra kärngrupper– ingenjörer, jurister och ekonomer. En 
annan bidragande orsak är en ojämn könsfördelning bland våra relativt få 
visstidsanställda liksom det faktum att fler kvinnor än män hade varit 
föräldralediga.  

                                                 
66 Information från SWECO. 
67 Information från Nyckeltalsinstitutet, sammanställning avs. JÄMIX (jämställdhetsindex). 
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Trots att vi verkligen vinnlägger oss om att rekrytera fler manliga jurister och 
fler kvinnliga ingenjörer lyckas vi inte fullt ut med detta mycket beroende på 
rekryteringsbasernas sammansättning. 

Beträffande AVI hade PTS 148 poäng i jämförelse med bästa organisation som 
hade 157 poäng och medianen som låg på 130 poäng.68 Anledning till den 
relativt sätt sämre placeringen för PTS del i jämförelse med bästa organisation 
återfinns främst i högre långtidssjukfrånvaro och i antalet avgångar.  

Vi har arbetat intensivt med olika rehabiliteringsåtgärder under året och ser nu 
att de har gett resultat. 

Den årliga lönekartläggningen med avseende på lika arbete har genomfört på 
sedvanligt sätt. Likaså har jämställdhets- och mångfaldsplanen följt upp och de 
olika målformuleringarna har setts över. 

Strategiskt mål 10: PTS ska 2015 nå finalomgången i tävlingen Sveriges modernaste 
myndighet. (A) 

En viktig del av att vara en bra arbetsplats är att medarbetarna kan känna sig 
stolta och att de gör ett bra arbete. PTS tidigare haft det strategiska målet att 
vara en av Sveriges bäst skötta myndigheter. Inför 2014 beslutade myndigheten 
att ändra målet till att nå finalen i tävlingen Sveriges modernaste myndighet. De 
delmoment tävlingen omfattar är: 

- Kvalitet, enkelhet och effektivitet 
- Engagerade och kompetenta medarbetare 
- Förnyelse och innovation 
- Hållbar och miljömedveten utveckling 

Under 2014 har ett projekt startat som kartlagt myndighetens arbete inom 
dessa områden. Projektet har identifierat styrkor och svagheter och föreslagit 
förbättringar.  Tävlingsbidraget kommer att skickas in under våren 2015 och 
finalomgångens vinnare meddelas hösten 2015, i samband med 
Kvalitetsmässan i Göteborg. 

PTS tror att vi genom att delta i tävlingen kan få ett kvitto på hur 
framgångsrika vi är inom tävlingens delområden och på så vis också få 
värdefull information kring var vi har våra förbättringsområden. Skulle PTS nå 
finalomgången kommer det stärka personalens stolthet och kunna användas i 
rekryteringssammanhang. 
                                                 
68 Information från Nyckeltalsinstitutet, sammanställning avs. AVI (attraktiv arbetsgivarindex. 
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Strategiskt mål 11: PTS ska alltid aktivt verka för att vara en av Sveriges bästa 
arbetsplatser. (H) 

Följa upp och utvärdera personalprocesserna – den systematiska ledarskaps- 
och medarbetarförsörjningen 

Vi arbetar löpande med utvärdering av processerna i dialog med organisationen 
och gör en del korrigeringar av metoder och dokument i anslutning till 
implementeringen av olika delprocesser. Vid sidan av detta kommer vi att göra 
en samlad utvärdering i början av 2015, denna kommer att täcka in hela 
årscykeln och delvis utformas som en webbenkät.   

Rörlighetsprojektet – Rörlighet i staten 

En mätning av rörligheten till lediga uppdrag och lediga befattningar över 
myndighetsgränserna har genomförts per den 31 maj och den 31 december. 
Rörligheten har ökat något, men det går inte med säkerhet att härleda denna 
ökning till åtgärder inom ramen för projektet. Vi kan däremot glädjande nog 
konstatera att intresset för både de sju professionella nätverk liksom för det 
mentorskapsprogram som startat under året i syfte att skapa ett mer 
djupgående och långsiktigt samarbete har varit väldigt stort. Vår uppfattning är 
att detta måste vara ett arbete i det längre perspektivet som syftar till en 
förändring av både kultur och värderingar. 

I projektets kommunikationsplan har vi bl. a. formulerat följande mål: 

Enhetschefer/mellanchefer:  

 Kännedom: 90 procent ska känna till samarbetet 

 Attityd: 75 procent ska tycka att samarbetet utvecklar verksamheten 

Förväntan: Aktivt verka för att medarbetare tar del av projektets erbjudanden. 

Medarbetare:  

 Kännedom: 70 procent ska känna till samarbetet 

 Attityd: 50 procent ska tycka att samarbetet ökar deras 
utvecklingsmöjligheter 

Förväntan: Överväga möjligheten att använda projektets erbjudanden. 

En mätning av kännedom om och attityder till rörlighetsprojektet har gjorts via 
en webbenkät till ett urval av chefer och medarbetare vid myndigheterna som 
medverkar. Drygt 98 procent av cheferna som svarade på enkäten – 63 stycken 
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– kände till projektet och kunde tänka sig att aktivt bidra till ökad rörlighet, 
t.ex. genom in- och utlåning av medarbetare. Drygt 85 procent av 
medarbetarna som svarade på enkäten – 158 stycken – kände till projektet och 
trodde att det skulle kunna öka deras utvecklings- och karriärmöjligheter.  

Vi tror att vårt arbete med ständiga förbättringar av de interna 
personalprocesserna liksom arbetet med projektet Rörlighet i staten bidrar till 
att göra PTS till en av Sveriges bästa arbetsplatser.  
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6 Finansiell redovisning 

6.1 Resultaträkning 

  2014-12-31 2013-12-31 

  (tkr) (tkr)  

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag (22:2:1, 22:2:2, 22:2:3, 22:2:5, 22:2:4) 1 78 073 74 612 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 275 286 275 235 

Intäkter av bidrag, förvaltning 3 581 12 900 

Finansiella intäkter 4 704 860 

Summa  354 643 363 606 

    

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal 5 -216 848 -209 990 

Kostnader för lokaler  -18 879 -19 506 

Övriga driftkostnader 6 -103 395 -112 693 

Finansiella kostnader 7 -616 -584 

Avskrivningar och nedskrivningar 8 -16 970 -13 672 

Summa  -356 708 -356 445 

    

VERKSAMHETSUTFALL  -2 064 7 161 

    

Uppbördsverksamhet 9   

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS  92 603 91 612 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamheten 

 -92 994 -109 112 

Saldo  -391 -17 500 

    

Transfereringar 10   

Medel från statens budget för finansiering av bidrag  300 941 334 104 

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag  1 600 0 

Lämnade bidrag  -302 541 -334 104 

Saldo  0 0 

    

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 -2 456 -10 339 
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6.2 Balansräkning 

 Not 2014-12-31 2013-12-31 
    TILLGÅNGAR  (tkr)  (tkr) 
Immateriella anläggningstillgångar     
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

 2 915 23 999 

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 2 915 23 999 
    Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet  230 1 040 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  8 174 10 153 
Summa materiella anläggningstillgångar 12 8 404 11 194 
    Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos andra myndigheter 13 17 171 28 518 
Övriga kortfristiga fordringar 14 2 291 3 706 
Summa fordringar  19 462 32 223 
    Periodavgränsningsposter 15   
Förutbetalda kostnader  12 661 24 095 
Upplupna bidragsintäkter  0 1 129 
Övriga upplupna intäkter  2 488 3 056 
Summa periodavgränsningsposter  15 149 28 279 
    Avräkning med statsverket 16 49 573 88 780 
    Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 48 601 48 317 
Kassa, postgiro och bank  3 4 
Summa kassa och bank  48 605 48 321 
    SUMMA TILLGÅNGAR  144 108 232 797 
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2014-12-31 2013-12-31 
Myndighetskapital  (tkr) (tkr) 
Statskapital 18 85 85 
Balanserad kapitalförändring 19 15 662 26 001 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 -2 456 -10 339 
Summa myndighetskapital 20 13 291 15 747 
    
Avsättningar 21   

Avsättningar för pensioner  142 268 

Övriga avsättningar  4 174 3 769 

Summa avsättningar  4 317 4 037 

    Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 22 11 129 35 456 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 9 362 10 399 
Leverantörsskulder 24 73 537 138 121 
Övriga kortfristiga skulder 25 4 634 6 571 
Summa skulder m.m.  98 661 190 547 
    Periodavgränsningsposter 26   
Upplupna kostnader  26 723 20 803 
Oförbrukade bidrag  1 116 1 663 
Summa periodavgränsningsposter  27 839 22 466 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  144 108 232 797 
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6.3 Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet 

 

  2014-12-31 2013-12-31 

  (tkr) (tkr) 

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  270 758 272 755 

Intäkter av bidrag  99 284 

Finansiella intäkter  725 663 

Summa  271 582 273 702 

    

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal  -183 458 -179 886 

Kostnader för lokaler  -15 899 -16 155 

Övriga driftkostnader  -57 575 -57 361 

Finansiella kostnader  -525 -498 

Avskrivningar och nedskrivningar  -16 190 -12 640 

Summa  -273 646 -266 540 

    

VERKSAMHETSUTFALL  -2 064 7 161 

    

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  -2 064 7 161 
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6.3.1 Redovisning mot anslag (tkr) 

Anslag  

 

Ingående  Årets tilldelning Omdisponerade  Utnyttjad del av  Indragning Totalt disponibelt Utgifter Utgående  

  

överföringsbelopp regleringsbrev anslagsbelopp 

medgivet 

överskridande 

 

belopp   överföringsbelopp 

Utgiftsområde 22 
      

  

 Kommunikationer 
      

  

 22:2:1:1 Ramanslag: 

      

  

  
Förvaltningskostnader för vissa 

myndighetsuppgifter 333 27 300 0 0 0 27 633 -27 096 537 

22:2:2:1 Ramanslag: 
        Not 27 Ersättning för särskilda tjänster till personer 

med funktionsnedsättning 
4 682 127 278 0 0 -4 682 127 278 -119 615 7 663 

  
        22:2:3 Grundläggande betaltjänster 

        22:2:3:3 

Not 28 

Grundl. Betaltj. - del  till Post- och 

telestyrelsen 14 621 35 000 0 0 -14 621 35 000 -18 695 16 305 

22:2:4:1 

Not 29 

Ramanslag: 

Informationsteknik – del till PTS 1 294 8 500 0 0 -1 294 8 500 -8 253 247 

  
        22:2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

kommunikation 

        22:2:5:1 

Not 30 

Del till Post- och Telestyrelsen 

8 382 100 000 0 0 0 108 382 -105 769 2 612 

22:2:5:2 

Not 31 

Elektronisk kommunikation - Tillgängliga 

elektroniska kommunikationer - del till 

Post- och Telestyrelsen 
11 490 110 000 0 0 -10 240 111 250 -99 697 11 553 

Summa anslag utgiftsområde 22 40 802 408 078 0 0 -30 838 418 043 -379 124 38 918 

        

 

 

 

Redovisning mot inkomsttitlar (tkr)        
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Nomenklatur Not 9   Beräknat  Utfall    

 Benämning   i regleringsbrev  inkomster   

9453 Totalförsvar   100 000  92 273   

       

2811 Obeställbara brev 500  511 

        

2811 Övriga inkomster  0  210   

        

SUMMA   100 500  92 994   
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6.3.2 Återrapportering av finansiella villkor (tkr) 

 

  

NÄRINGSDEPARTEMENTET     

Utgiftsområde 22 Kommunikationer     

Nomenklatur Benämning  Högsta belopp i 

regleringsbrev 

 Utfall 

22:2:2:1 Ramanslag:       

 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning       

 Finansiering av uppdrag till Digitaliseringskommissionen  2 000  2 000 

22:2:2:1 Ramanslag:      

Not 27 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning      

 Särskilda utredningar  3 000  286 

22:2:5:2 Ramanslag:     

 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer     

 Insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster  5 000  4 769 

22:2:5:2 Ramanslag:      

Not 31 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer      

 Kostnader för administration av åtgärderna  6 000  4 552 

 Summa utgiftsområde 22  16 000  11 607 
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Bemyndigande redovisning (tkr)       

Näringsdepartementet  Tilldelad 

bemyndiganderam  

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtagande per 31 

december 

Utestående åtagande fördelning per år  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer  

     

2015   

  
2016  2017-  

  

22:2:2:1 Ramanslag:     

    

   

Not 27 

Ersättning för särskilda tjänster för personer 

med funktionsnedsättning 

 197 000 116 470 86 493 69 158 17 335 0 

22:2:3:3 Ramanslag  

Tilldelad 

bemyndiganderam  

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtagande per 31 

december 

Utestående åtagande fördelning per år 

  

  
 

  

2015 2016 2017- 

Not 28 Grundläggande betaltjänster  55 000 10 573 17 192 15 189 2 004 0 

22:2:5:1 Ramanslag  

Tilldelad 

bemyndiganderam  

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtagande per 31 

december 

Utestående åtagande fördelning per år 

 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

  

   

2015 2016 2017- 

Not 30 Kommunikation – del till PTS  95 000 35 792 40 810  34 306  6 504 0 

22:2:5:2 Ramanslag  

Tilldelad 

bemyndiganderam  

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtagande per 31 

december 

Utestående åtagande fördelning per år 

 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

  

   

2015 2016 2017- 

Not 31 

Kommunikation – Elektronisk komm- 

Tillgängliga elektroniska kommunikationer -

del till Post- och telestyrelsen  

20 000 93 410 150 150 0 0 

 SUMMA  BEMYNDIGANDEN  367 000 256 245 144 645 118 803 25 843 0 
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7 Tilläggsupplysningar och noter 

7.1 Kommentarer till noter 

Belopp anges i tusentals kronor (tkr) om inte annat framgår. Belopp som anges 
i parentes gäller föregående år. 

7.2 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). PTS följer god redovisningssed 
enligt ESV:s föreskrifter till 2 kapitlet 7 § FÅB respektive allmänna råd till 6 § 
förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.  

Brytdag 
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med 
brytdagen 2015-01-05. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter 
brytdagen redovisas det som periodavgränsningspost 

Transfereringar 
Kostnader avseende tjänster och upphandlingar där PTS inte erhåller någon 
motprestation redovisas under rubriken Transfereringar liksom motsvarande 
finansiering. Transfereringsavsnittet är hänförbart till PTS samtliga 
verksamhetsområden. 

Resultaträkning avgiftsfinansierad verksamhet 
För att tydliggöra den del av verksamheten som finansieras med avgifter har 
PTS även upprättat en resultaträkning som endast omfattar denna verksamhet.  

Värdering av anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar avser tillgångar med ett anskaffningsvärde på minst 25 
tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre. Avskrivning 
sker linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden.  
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstyp Tid 

Datorprogram och licenser   3 år 

Övriga immateriella tillgångar 3-5 år 
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Förbättringsutgifter på annans fastighet avseende master och 
mastfundament 

25 år 

Förbättringsutgifter på annans fastighet, övrigt 5 år 

Maskiner, instrument och inventarier 10 år 

Maskiner, instrument och inventarier avseende möbler 5 år 

Fordon, transportmedel  5 år 

Datorer och kommunikationsutrustning  3 år 

 
Periodavgränsningsposter 
Som periodavgränsningsposter bokförs poster överstigande 25 tkr.  

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har värderats till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar äldre 
än sex månader tas upp som befarade kundförluster. Skulder i utländsk valuta 
har värderats till fastställd kurs på balansdagen.  

Avsättningar för pensioner 
Posten Avsättningar för pensioner avser avsättningar för kommande 
utbetalning av förtida pensioner. Avsättningen inkluderar löneskatt.   

Undantag från föreskrifter vid rapportering av ekonomisk information 
till statsredovisningen 
Enligt beslut från ESV, med dnr: 40-710/2009, rapporterar PTS 
periodiseringar av varor och tjänster som ska anslagsavräknas i 
transfereringsavsnittet mot S-koder för utgifter. 
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7.3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat i förhållande till fjolårets siffror. Det är kvinnornas 
sjukfrånvaro som har ökat och då främst i åldersgruppen 50 år och äldre. Bland 
de längre sjukfallen kan vi konstatera att de problem som är arbetsrelaterade 
glädjande nog har minskat, medan andelen sjukfrånvaro som har sitt ursprung i 
icke arbetsrelaterade sjukdomar har ökat.  

Vi har under några år arbetat för att få till stånd en större tydlighet i 
personalprocesserna, bl.a. med avseende på arbetet med rehabilitering. Fokus 
har lagts på förebyggande av stress och annan psykisk belastning i arbetet, 
liksom av tidig identifiering av begynnande problem. 

Vi genomför regelbundet uppföljningar av sjukfrånvaro, övertid och plusflex. 
Liksom tidigare arbetar vi aktivt med förebyggande arbete i termer av 
ergonomigenomgångar och friskvård.  

Tabell 22: Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie 

arbetstid 

   2014-12-31 2013-12-31  

  Totalt 4,7 3,9  

  Kvinnor 5,9 4,4  

  Män 3,4 3,4  

      

  Åldersgruppen 29 år och yngre    

 
 

Redovisas inte eftersom antalet män 

respektive kvinnor understiger 10  

 
  

      

  Åldersgruppen 30-49 år 3,6 3,8  

  Kvinnor 4,9 4,8  

  Män 2,0 2,3  

      

  Åldersgruppen 50 år och äldre 7,1 4,4  

  Kvinnor 8,0 3,5  

  Män 6,0 5,2  
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Tabell 23: Andel av sjukfrånvaro i procent som varat 

sammanhängande i 60 kalenderdagar eller mer 

 

   2014-12-31 2013-12-31  

  Totalt 59,3 52,6  

  Kvinnor 56,0 45,5  

  Män 66,0 63,8  

      

  Åldersgruppen 30-49 år 22,8 32,2  

  Kvinnor 27,4 40,3  

  Män 13,3 19,5  

      

  Åldersgruppen 50 år och äldre 36,5 20,4  

  Kvinnor 28,6 5,1  

  Män 52,7 44,2  

 

7.4 Notförteckning 

1) Intäkt av anslag 

Posten intäkter av anslag inkluderar anslag hänförbara till såväl förvaltning, 
funktionsnedsatta, bredbandsutbyggnad, grundläggande betaltjänster, 
informationsteknik som samhällets krisberedskap. 

Anslag Intäkt 
(tkr) 

2202001 001 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 26 986 

2202002 001 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 

10 371 

2202003 003 Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen 8 045 

2202005 001 Del till Post- och telestyrelsen 18 405 

2202005 002 Elektroniska komm – Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer –del till Post- och telestyrelsen 

6 303 

2202004 001 Informationsteknik – del till PTS 7 964 

Summa intäkt av anslag 78 073 
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Se även not 27-31. 

2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar  

 2014-12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Offentligrättsliga avgifter 270 608 272 110 

Försäljning enligt 4 § 149 148 

Försäljning enligt 15 § 0 2 

Fakturerade kostnader 4 500 2 975 

Realisationsvinst 28 0 

Summa/Utgående balans 275 286 275 235 

 

3) Intäkter av bidrag, förvaltning 

Posten innefattar intäkter av bidrag hänförbara till elektronisk kommunikation. 

Intäkter av bidrag 2014 avser: 

- Hantering av åtgärder för att stärka krishanteringsförmågan och förmågan att 
i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar samt till åtgärder som 
syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga, enl. 
överenskommelse MSB dnr 2014-129). 

- Insatser kopplade till Twinning projekt i Ukraina enligt avtal:UA 10/ENP-
PCA/TE/22 Supporting enhancement of the Regulatory and Legal 
Competence of the National Commission for Communications Regulation of 
Ukraine regarding Telecommunications Sector Regulation. 

-Hantering av åtgärder för att se över förutsättningarna för samhällsmaster, 
enligt regeringsbeslut N2014/3043/ITP. 

-Insatser kopplade till uppdraget att informera om digitala tjänster och teknik 
inom socialtjänst och hemsjukvård, enligt regeringsbeslut S2014/1398/FST 
(delvis). 

- Insatser kopplade till uppdraget att bistå länsstyrelserna I arbetet med 
regionala dialoger, enligt regeringsbeslut N2014/1722/ITP. 

- Uppdraget att föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och utreda 
behov av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige 
via internet, enligt regeringsbelsut N2014/3765/ITP. 
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4) Finansiella intäkter 

 2014-12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

 

Ränteintäkter, räntekonto 

 

363 239 

Intäkter av dröjsmålsräntor 3 88 

Övriga ränteintäkter 23 3 

Valutakursvinster 256 457 

Övriga finansiella intäkter 59 72 

Summa /Utgående balans 704 860 

 

Finansiella intäkter har minskat med 156 tkr. Det beror i allt väsentligt på att 
valutakursvinster minskat med 201 tkr och dröjsmålsräntorna minskat med 85 
tkr samtidigt som ränteintäkterna från räntekonot ökat med 124 tkr. 

Det genomsnittliga behållningen på räntekontot har ökat något och 
årsgenomsnittsräntan har minskat till 0,473 % (1,01 %).   

5) Kostnader för personal  

 2014-12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

 

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m. 

 

-137 847 -134 079 

Arbetsgivaravgifter -42 427 -41 268 

Pensionspremier -26 205 -24 115 

Övriga lönekostnader -10 369 -10 529 

Summa /Utgående balans -216 848 -209 990 

 

Under perioden har personalkostnaderna ökat med 3,3 %. Lönerevisionen per 
2014-01-01 hade full effekt under året med en nivåhöjning motsvarande 2,47 
procent inkl. åtgärder i lönekartläggningens handlingsplan. Antalet anställda har 
ökat något från 271 medarbetare per 2013-12-31 till 279 vid årets slut. 
Medeltalet anställda var 279 i förhållande till 275 föregående år.  Antalet 
årsarbetare var 244 i jämförelse med 247 under 2013. Minskningen beror bl. a. 
på en ökande sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre. Till följd av detta 
har kostnaderna för sjuk- och hälsovård ökat något (4 %) medan kostnaden för 
utbildning minskat med 8 %. 
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6) Övriga driftkostnader 

 2014-12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster) -48 285 -60 099 

Medlemsavgifter -18 721 -19 004 

Datatjänster -9 147 -10 328 

Tele, post och kommunikation -3 649 -3 870 

Resor och transporter -6 165 -5 420 

Varor och korttidsinventarier -2 226 -2 399 

Reaförluster lånefin. anläggningstillg. -10 892 -863 

Övrig driftkostnader (inkl. befarade kundförluster) -4 311 -10 710 

Summa/Utgående balans -103 395 -112 693 

 

Posten innefattar driftskostnader hänförbara till såväl förvaltning som 
samhållsåtagande och försvar.  
 

Övriga driftskostnader har minskat med 9 298 tkr, vilket främst är hänförbart 
till minskade kostnader för konsulttjänster (-11 814 tkr) avseende 
funktionshindrade och bidragsfinansierade åtgärder inom krisberedskap och 
minskade befarande kundförluster (-7 266 tkr). Samtidigt har 
realisationsförluster ökat med 10 028 tkr vilket till största delen är hänförbart 
till utrangering av ett nytt system för tillståndshantering (Falken). 

7) Finansiella kostnader 

 2014-12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Räntekostnader, lån RGK -154 -385 

Räntekostnader räntekonto RGK 0 -23 

Räntekostnader skattekonto -29 -54 

Övriga räntekostnader -74 -15 

Valutakursförluster -321 -44 

Övriga finansiella kostnader -39 -62 

Summa/Utgående balans -616 -584 

 

Räntekostnader avseende lån har minskat med 231 tkr, beroende på att PTS 
har amorterat 29 229 tkr under året och räntan har varit låg. 
Valutakursförluster har ökat under året med 276 tkr.  
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Årsgenomsnittsräntan har under året varit 0,473 % (1,011 %). 

8) Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningarna har ökat med 3 298 tkr jämfört med föregående år. Ökningen 
förklaras främst av en nedskrivning om 6 780 tkr avseende driftsatt del av ett 
nytt system för tillståndshantering (Falken). Samtidigt minskar övriga 
avskrivningar då färdigavskrivna tillgångar inte fullt ut ersatts med nya 
tillgångar. 

9) Uppbördsverksamhet 

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS avser offentligrättsliga avgifter 
förutom en återbetalning av lämnade bidrag om 210 tkr som tillförts 
inkomsttitel 2811. Posten har ökat med 991 tkr vilket främst beror på ökade 
uppbördsintäkter avseende avgifter för telekommunikation.  

Saldot i uppbördsverksamheten på 391 tkr utgörs av förändring av 
periodiserade avgifter, 186 tkr, mot beredskapsavgifter avseende 
telekommunikation och befarande förluster i uppbördsverksamheten om 205 
tkr. 

10) Transfereringar. 

Posten lämnade bidrag har totalt minskat med -31 563 tkr (9 %) i jämförelse 
med 2013. Förändringen kan kopplas till verksamhetsområdet elektronisk 
kommunikation men även grundläggande betaltjänster. 

Inom området elektronisk kommunikation har en minskning skett om -28 948 
tkr i jämförelse med 2013. Minskningen härrör främst från arbete kopplat till 
funktionsnedsatta (-17 144 tkr), medfinansiering av bredbandsstöd -7 840 tkr 
samt från krisberedskap -4 048 tkr. 

Inom området grundläggande betaltjänster har en minskning skett om -2 631 
tkr i jämförelse med 2013. 

Se även not 27-31 
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11) Årets kapitalförändring 

 2014- 12-31 

(tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Avgiftsfinansierad verksamhet  -2 064 7 161 

Periodiseringar i uppbördsverksamhet -391 -17 500 

Summa/Utgående balans -2 456 -10 339 
 

Årets kapitalförändring 2014 utgörs av ett underskott i den avgiftsfinansierade 
verksamheten på 2 064 tkr samt periodiseringar av uppbördsfordringar om 391 
tkr. Att resultatet i den avgiftsfinansierade verksamheten minskat med 9 225 
tkr beror främst på utrangering och nedskrivning av ett nytt system för 
tillståndshantering (Falken), jmf not 8 och 12. Samtidigt har befarade 
kundförluster minskat med 7 266 tkr, jmf not 6. 

12) Anläggningstillgångar  

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2014-12-31 
(tkr) 

2013-12-31 
(tkr) 

Anskaffningsvärde IB 51 145 44 886 

Årets anskaffningar 1 655 7 122 

Avgår anskaffningsvärde utrangerat -10 892 -863 

Anskaffningsvärde UB 41 908 51 145 

   

Ackumulerade avskrivningar IB -27 146 -20 009 

Årets avskrivning -5 067 -7 137 

Årets nedskrivning -6 780 0 

Ackumulerade avskrivningar UB -38 993 -27 146 

BOKFÖRT VÄRDE 2 915 23 999 

 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar har minskat med 
21 084 tkr jämfört med föregående år. Minskningen är främst hänförbar till 
utrangering av en pågående anläggning avseende Falken 2013 (ackumulerat 
värde 2013 jämte årets anskaffning, 10 892 tkr), samt en nedskrivning om 
6 780 tkr avseende driftsatt del av Falken. Samtidigt har ingen annan 
nyanskaffning skett under året. Posten innefattar inte någon pågående 
nyanläggning. 
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Förbättringsutgifter på annans fastighet 
2014-12-31 

 (tkr) 
2013-12-31 

 (tkr) 

Anskaffningsvärde IB 8 983 8 983 

Anskaffningsvärde UB 8 983 8 983 

    

Ackumulerade avskrivningar IB -7 943 -6 400 

Årets avskrivning -810 -1 543 

Ackumulerade avskrivningar UB -8 753 -7 943 

BOKFÖRT VÄRDE 230 1 040 

 
Förbättringsutgifter på annans fastighet har minskat då ingen nyanskaffning 
skett under året. 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
2014-12-31 

 (tkr) 
2013-12-31 

 (tkr) 

Anskaffningsvärde IB 60 597 58 631 

Årets anskaffningar 2 333 1 967 

Avgår anskaffningsvärde utrangerat -567 0 

Anskaffningsvärde UB 62 364 60 597 

 
Ackumulerade avskrivningar IB -50 444 -45 451 

Årets avskrivningar - 4 313 -4 993 

Avgår ackumulerade avskrivningar utrangerat 567 0 

Ackumulerade avskrivningar UB -54 190 -50 444 

BOKFÖRT VÄRDE 8 174 10 153 

 

Bokfört värde avseende Maskiner, inventarier, installationer m.m. har minskat 
då årets avskrivningar överstiger årets anskaffningar. 

Beviljad låneram uppgår till 60 000 tkr. Bokfört värde på samtliga 
anläggningstillgångar (exkl. konst) uppgår till 11 235 tkr per 2014-12-31. 

13) Fordringar hos andra myndigheter 

Fordringar hos andra myndigheter utgörs till övervägande del, 15 897 tkr (27 
467 tkr), av fordran avseende mervärdesskatt. Att posten minskat beror främst 
på en minskning av inkommande leverantörsfakturor i december 2014, jämfört 
med december 2013. Som en följd av detta minskat fordran för mervärdesskatt 
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jämfört med 2013. Posten innefattar även en fordran på Kammarkollegiet på 
1 089 tkr avseende avslutade inkassoärenden som likvidmässigt regleras mot 
PTS efter årsskiftet. 

14) Övriga kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 1 415 tkr, vilket främst beror 
minskade uppbördsfordringar, minskade kortfristiga fordringar hos anställda 
samt minskade fordringar avseende Rikskuponger.  

Utomstatliga obetalda uppbördsfordringar avseende totalförsvar uppgår på 
balansdagen till 3 473 tkr (4 556 tkr), varav 1 494tkr (1 288 tkr) är osäkra.  

 
15) Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Internationella medlemsavgifter 6 659 17 270 

Förutbetalda nyttjanderätter 4 359 4 395 

Övriga förutbetalda kostnader 1 643 2 429 

Summa förutbetalda kostnader 12 661 24 095 

 

Upplupna bidragsintäkter 

  

Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 0 1 129 

Summa upplupna bidragsintäkter 0 1 129 

 

 

Övriga upplupna intäkter 

  

Upplupna avgiftsintäkter 885 1 267 

Upplupna uppbördsintäkter 1 603 

 

1 789 

Summa övriga upplupna intäkter 2 488 3 056 

 

Förutbetalda kostnader har minskat med 11 434 tkr, vilket till övervägande del 
beror på att en faktura avseende internationella medlemsavgifter för 2014 på ca 
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11 600 tkr periodiserade 2013. Motsvarande faktura för 2015 har inte 
inkommit 2014. 

Upplupna bidragsintäkter har minskat med 1 129 tkr, vilket är hänförbart till 
ett EU-finansierat twinningprojekt som slutredovisades under året. PTS har 
därmed inga utestående upplupna bidragsintäkter per 2014-12-31.  
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16) Avräkning med statsverket 

Uppbörd 2014-12-31 
 (tkr) 

2013-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans -4 805 -4 373 
Redovisat mot inkomsttitel -92 994 -109 112 
Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande 
flöde 

94 125 108 679 

Skulder avseende Uppbörd -3 675 -4 805 
   
Anslag i icke räntebärande flöde 2014-12-31 

 (tkr) 
2013-12-31 

 (tkr) 

Ingående balans 113 342 45 260 
Redovisat mot anslag 352 028 388 697 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som 
betalats från icke räntebärande flöde 

-411 078 -320 615 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 54 293 113 342 
   
Anslag i räntebärande flöde 2014-12-31 

 (tkr) 
2013-12-31 

 (tkr) 

Ingående balans -333 173 
Redovisat mot anslag 27 096 20 183 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -27 300 -20 689 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 
 

-537 -333 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

2014-12-31 
 (tkr) 

2013-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans 422 587 
Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln 

-110 -165 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

312 422 

   
Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i 
Riksbanken 

2014-12-31 
 (tkr) 

2013-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans -19 846 10 002 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 149 369 158 471 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -447 296 -400 254 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 316 953 211 935 
Övriga fordringar på statens centralkonto i 
Riksbanken 

-820 -19 846 

   
Summa utgående balans Avräkning med statsverket 49 573 88 780 
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17) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 2014-12-31 

(tkr) 
2013-12-31 

 (tkr) 
Anslagssparande 537 333 
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 13 097 15 161 
Oförbrukade bidrag 1 116 -710 
-Kortfristiga fordringar -28 941 -87 730 
-Kortfristiga skulder 62 792 121 263 
Summa 48 601 48 317 

 

Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 37 000 tkr. Räntekontokrediten har 
inte utnyttjats under året.  

18) Statskapital 

Saldot består i sin helhet av konst som deponerats hos PTS. 

19) Balanserad kapitalförändring 

 2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Ingående balans 26 001 6 378 

Föregående års kapitalförändring -10 339 19 622 

Utgående balans 15 662 26 001 

 

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat t.o.m. 
budgetåret 2013 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 15 161 tkr samt 
periodiseringseffekter avseende uppbörd, 501 tkr. 
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20) Myndighetskapital 

 Statskapital 
(tkr) 

Balanserad 
kapital-
förändring 
avgifts-belagd 
verksamhet (tkr) 

Balanserad 
kapital- 
förändring 
uppbörd 
(tkr) 

Kapital- 
förändring 
enligt  
resultat- 
räkningen 
(tkr) 

Summa 
(tkr) 

Utgående balans 
2013 

85 8 000 18 001 -10 339 15 747 

Rättelser/ändrade 
principer 

0 0 0 0 0 

Ingående balans 
2014 

85 8 000 18 001 -10 339 15 747 

Föreg. års 
kapitalförändring 
Årets 
kapitalförändring 

0 
 

0 

7161 
 

- 

-17 500 
 

- 

10 339 
 

-2 456 

0 
 

-2 456 

Summa årets 
förändring 

0 7 161 -17 500 7 883 -2 456 

Utgående balans 
2014 

85 15 161 501 -2 456 13 291 

 

21) Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Ingående avsättning 268 715 

Årets pensionskostnad 0 -82 

Korrigering tidigare år 0 -188 

Årets pensionsutbetalningar -126 -176 

Utgående avsättning 142 268 

 
Minskningen på 126 tkr beror främst på att utbetalningar av pensioner har 
gjorts och att inga nya beslut har fattats under året. 

Övriga avsättningar 

 
Övriga avsättningar, 4 174 tkr, utgörs i sin helhet av avsättning av medel för 
kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal. Att skulden redovisas som en 
avsättning är en följd av att tidpunkt för reglering av skulden bedöms som 
oviss.  
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22) Lån i Riksgäldskontoret  

 2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Ingående balans 35 456 38 044 

Nyupptagna lån 4 902 11 173 

Årets amortering -29 229 -13 761 

Utgående balans 11 129 35 456 

 
Beviljad låneram uppgår till 60 000 tkr. 

Lån hos Riksgäldskontoret har minskat med 24 328 tkr vilket till stora delar 
beror på utrangering och nedavskrivning av ett nytt system för 
tillståndshantering, Falken (16 017 tkr exkl. utrangering av årets anskaffning, 
jmf not 8 och 12)  

23) Kortfristiga skulder hos andra myndigheter 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter har minskat med 1 036 tkr vilket 
främst beror på en minskning av inomstatliga leverantörsskulder.  

24) Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder har minskat med 64 585 tkr. Förändringen förklaras främst 
av minskade leverantörsskulder i SCR flödet med 56 021 tkr vilka till 
övervägande del avser samhällsåtaganden och försvar. Till stor del kan denna 
minskning hänföras till en enskild leverantörsfaktura 2013 från Telia Sonera 
om 66 845 tkr avseende nätåtgärder. 

Av skulden utgör 60 372 tkr (116 393 tkr) leverantörsskulder i SCR flödet.  

25) Övriga kortfristiga skulder 

Övriga skulder har minskat med 1 937 tkr vilket främst beror på återföring av 
en tidigare nedskriven fordran avseende justering av 2012 års avgiftsuttag på 
grund av ändrad omsättning hos en teleoperatör. 

Balansposten innefattar negativa kundfordringar (1 309 tkr). Detta beror på att 
värdereglering avseende osäkra fordringar tillsammans med kreditposter i 
kundreskontran överstiger utestående kundfordringar. 

Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 7 762 tkr (11 708 tkr) varav 
osäkra kundfordringar uppgår till 9 072 tkr (12 167 tkr). 
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26) Periodavgränsningsposter 

 

Upplupna kostnader 

2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

Upplupna löneskulder 21 255 18 565 

Övriga upplupna kostnader 5 469 2 238 

Summa upplupna kostnader 26 723 20 803 

 

Oförbrukade bidrag 

 

  

Oförbrukade bidrag, inomstatliga 1 116 1 663 

Summa oförbrukade bidrag 1 116 1 663 

   

 

Upplupna lönekostnader har ökat med 2 690 tkr vilket främst beror på ökad 
semesterlöneskuld. Övriga upplupna kostnader har ökat med 3 230 tkr vilket 
till övervägande delen beror på ökade upplupna kostnader inom 
samhällsåtaganden. 

Oförbrukade bidrag är i sin helhet från annan statlig myndighet.  

Oförbrukade bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall: 

 

 

2014-12-31 

 (tkr) 

2013-12-31 

 (tkr) 

 

Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas) 1 036 1 663 

Mer än tre månader till ett år 80 0 

Summa oförbrukade bidrag 1 116 1 663 

 

27) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 
(22:2:2:1) 

Anslagssparandet om 7 663 tkr beror på ett antal omständigheter. 
Regeringsuppdraget Språkresursbanken blev försenat vilket innebär att hela 
den planerade upphandlingen - där en stor del av kostnaden ligger, flyttas till 
nästa år. PTS har fått en återbetalning på 1 649 tkr till anslaget från Handisams 
Användningsforum. Det är även ett antal planerade aktiviter som har blivit 
försenade och som framflyttats till nästa år. 
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Under anslaget finns två finansiella villkor där ett utnyttjats till maxgränsen. Till 
”särskilda utredningar” har 286 tkr (4 823 tkr) av tillåtna 3 000 tkr används. 
Behovet av särskilda utredningar kan variera mellan åren. 

Skillnaden mellan utestående åtaganden vid årets slut i jämförelse med 
bemyndiganderamen förklaras med att myndigheten har gått från att teckna 4-
åriga avtal för de upphandlade tjänsterna till 2-åriga avtal och att även 
avtalstiden för innovationsprojekten har kortats ned från 2 år till 1,5 år. Även 
det faktum att anslaget sänktes från 145 mkr för 2013 till 127 mkr för 2014 har 
påverkat omfattningen av nya åtaganden under året. 

28) Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen (22:2:3:3) 

Under 2014 har arbetet fortsatt med att utveckla formerna för arbetet med 
grundläggande betaltjänster. I detta arbete ingår att framför allt länsstyrelserna 
ytterligare utvecklar sina insatser utifrån det utökade ansvar de fick 2013. Det 
stora anslagssparandet om 16 305 tkr beror på att arbete pågår hos 
länsstyrelserna med att definiera behoven av regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser och att komma in med ansökningar om medel till PTS för 
dessa insatser. Eftersom arbetet fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas är 
behovet av medel lägre än de som finns tillgängliga för 2014.  

2014 hade PTS för grundläggande betaltjänster en bemyndiganderam på 55 
miljoner kronor. Denna ram har varit för hög i förhållande till behovet och har 
därför justerats ned av regeringen till 36 miljoner kronor för 2015. Under 2014 
har dock användningen av bemyndiganderamen blivit lägre än väntat. Orsaken 
är att Finansinspektionen i januari 2014 drog tillbaka tillståndet för Exchange 
Finans, vilket i sin tur ledde till att länsstyrelserna senarelade etableringen av 
ytterligare betaltjänstombud. Eftersom avtalen med betaltjänstombuden oftast 
sträcker sig två till tre år framåt i tiden, har resultatet av färre avtal lett till ett 
minskat behov av bemyndiganderamen. 

29) Informationsteknik – del till PTS (22:2:4:1) 

Under 2014 har 97 % förbrukats av anslaget vilket är en ökning i jämförelse 
med 2013 (88 %).  

30) Del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:1) 

Under 2014 har 97 % förbrukats av anslaget vilket är en ökning i jämförelse 
med 2013 (93 %).  
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Orsaken till att enbart 43 % är utnyttjad av den tilldelade bemyndiganderamen 
är att färre projekt är startade än vad som var prognostiserat för 2014, dels för 
att annat arbete prioriterats under året och dels för att uppstart av ett större 
projekt på drygt 24 miljoner blivit försenat av våra samarbetspartners. 

31) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - 
del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:2) 

Det stora anslagssparandet om 11 533 tkr beror på att medfinansiering av 
Landsbygdsprogrammet avslutades 2013 och nya beslut har inte tagits under 
2014.  

Av tilldelad bemyndigande ram på 20 000 tkr finns enbart 150 tkr i utestående 
åtaganden vid årets slut (0,75 %). Orsaken till det låga utnyttjande är att antalet 
upphandlingar för telefoni är avsevärt lägre än förväntat, att upphandling av 
funktionellt tillträde till internet inte genomförts under året samt att 
medfinansiering av Landsbygdsprogrammet har avslutats och inga nya avtal 
ingåtts. 
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8 Väsentliga uppgifter 

8.1 Finansiella uppgifter enligt 7 kap. 1§ förordningen 

om årsredovisning och budgetunderlag 

 

 

2014 

Tkr 

2013 

Tkr 

2012 

Tkr 

2011 

Tkr 

2010 

Tkr 

      
Låneram i Riksgäldskontoret      

Beviljad i regleringsbrev 60 000 60 000 50 000 45 000 45 000 

Utnyttjad 11 129  35 456 38 044 31 091 35 919 

      
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret      

Beviljad i regleringsbrev under året maximalt 

Utnyttjad 

37 000 

0 

37 000 

40 241 

37 000 

29 397 

37 000 

1 839 

37 000 

240 

      
Räntekonto      

Ränteintäkter 363 239 223 

 

482 

 

107 

Räntekostnader 0 23 0 0 0 

      
Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453 (tidigare 

2554) 

     

Budget i regleringsbrev 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Utfall 92 273 108 619 75 035 94 946 94 836 

      
Avgiftsinkomster inkomsttitel 2811,  

Obeställbara brev 

     

Budget i regleringsbrev 500 250 250 250 250 

Utfall 511 493 511 495 566 

      
Avgiftsinkomster inkomsttitel 2811:011      

Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Utfall 0 0 0 3 108 107 0 

 

 

     
Avgiftsinkomster inkomsttitel 281169 

Övriga inkomster 

     

Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Utfall 210 0 0 0 0 

      

                                                 
69 Posten övriga inkomster är ett under året återbetalt lämnat bidrag som rör regeringsuppdraget 
N2013/3639/ITP, vilket finansierades via anslag 22:2:4:1 Informationsteknik – del till PTS. 
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2014 

Tkr 

2013 

Tkr 

2012 

Tkr 

2011 

Tkr 

2010 

Tkr 

Avgiftsinkomster som disponeras av PTS      

Budget i regleringsbrev 279 010 276 010 272 005 259 005 250 805 

Utfall 270 608 272 110 265 579 

 

253 606 

 

242 347 

      

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1      

Beviljad i regleringsbrev 819 621 

 

617 

 

761 

 

1 154 

Utnyttjad 0 0 173 0 0 

      
Anslagssparande, UO 22, 2:1:1      

Förvaltningsutgifter  537 333 0 543 997 

Intecknade framtida åtagande 0 0 0 0 0 

      
Anslagskredit, UO 22, 2:2:1      

Beviljad i regleringsbrev 3 818 4 352 4 412 4 462 4 462 

Utnyttjad 0 0 1 412 0 0 

  0    Anslagssparande, UO 22, 2:2:1      

Särskilda samhällsåtaganden  7 663 4 682 0 6 225 23 049 

Intecknade framtida åtaganden 0 0 0 0 0 

      
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1      

Tilldelat i regleringsbrev 197 000 205 000 220 000 220 000 240 000 

Utfall 86 493 116 470 143 305 132 756 148 840 

      

Anslagssparande, UO 22, 2:3:3      

Grundläggande betaltjänster 16 305 14 621 300 

 

304 

 

304 

 Intecknade framtida åtaganden 0 0 0 0 0 

      

Anslagskredit, UO 22, 2:3:3      

Beviljad i regleringsbrev 1 050 
1 050 1 050 1 335 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:3:3      

Tilldelat i regleringsbrev 55 000 60 000 60 000 0 0 

Utfall 17 192 10 573 2 677 0 0 

      

Anslagssparande, UO 22, 2:3:4      

Grundläggande betaltjänster  0 0 0 

 

4 

 

0 

 Intecknade framtida åtaganden 0 0 0 0 0 
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2014 

Tkr 

2013 

Tkr 

2012 

Tkr 

2011 

Tkr 

2010 

Tkr 

      
Anslagskredit, UO 22, 2:5:1*      

Beviljad i regleringsbrev 3 000 3 000 3 750 3 000 3 000 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Anslagssparande, UO 22, 2:5:1*      

Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

kommunikation 
2 612 8 382 23 259 3 105 18 346 

Intecknade framtida åtagande 0 0 0 0 0 

      

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1      

Tilldelat i regleringsbrev 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 

Utfall 40 810 35 792 49 007 90 091 57 833 

      

* Ändrad nomenklatur fr.o.m. 2010-01-01, hette 

tidigare 6, 4:2:4 samt fr.o.m. 2009-01-01, hette 

tidigare 6, 7:5:2. 

     

Anslagskredit, UO 22, 2:5:2      

Beviljad i regleringsbrev 3 300 3 600 

 

0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Anslagssparande, UO 22, 2:5:2      

Elektronisk kommunikation – tillgängliga 

elektroniska kommunikationer – del till PTS 

11 553 11 490 

 

233 

 

13 604 

 

63 365 

 

Intecknade framtida åtaganden 0 0 0 0 0 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2      

Tilldelat i regleringsbrev 20 000 105 000 40 000 0 0 

Utfall 150 93 410 27 326 0 0 

      

Personal      

Antal årsarbetskrafter 244 247 247 238 239 

Medeltal anställda 279 275 281 276 262 

      

Driftkostnad exkl. upphandling 

samhällsåtaganden* 

 

    

per årsarbetskraft  

* Som driftkostnad definieras 

förvaltningskostnader, exkl. upphandling 

samhällsåtagande och avskrivningar 

1 260 1 228 1 196 1 231 1 157 

      
Driftkostnad inkl. upphandling 

samhällsåtaganden* 

     

per årsarbetskraft  

* Som driftkostnad definieras 

förvaltningskostnader exkl. avskrivningar  

1 390 1 385 1 375 1 458 1 399 
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 2014 

Tkr 

2013 

Tkr 

2012 

Tkr 

2011 

Tkr 

2010 

Tkr 

Statskapital utan avkastningskrav      

Statskapital IB 85 85  85  85  119 

Föregående års avskrivning invärderade tillgångar 0 0 0 0 -119 

Årets anskaffning konst från Statens konstråd 0 0 0 0 85 

Statskapital UB 85 85 85 85 85 

      

Balanserad kapitalförändring      

Balanserad kapitalförändring IB 26 001 6 378 20 144 21 933 21 058 

Föregående års kapitalförändring enligt RR*  

(Reesultaträkningen.  

-10 339 19 622 -13 766 -1 788 874 

*) Jämförelsetal 2011 justerat      

Balanserad kapitalförändring UB 15 662 26 001 6 378 20 144 21 933 

      

Årets kapitalförändring      

Kapitalförändring anslag/uppbörd -391 -17 500 20 372 -169 -2 202 

Kapitalförändring avgiftsfinansierad verksamhet -2 064 7 161 -749 -13 597 414 

Årets kapitalförändring -2 456 -10 339 19 622 -13 766 -1 788 
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8.2 Uppgifter om PTS styrelse enligt 7 kap 2§ 

förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag 

 

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheten i sin årsredovisning redovisa de skattepliktiga ersättningar och 
andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida 
åtaganden som avtalats. 

Ersättningar m.m. för ledamöter under 2014 (kr). 

Styrelsemedlemmar under hela 2014 

Namn Funktion Lön/arvode och 
skattepliktiga 
ersättningar 

Mats Bergman Ledamot 26 118 

Carl Cederschiöld Ledamot 26 004 

Åke Hedén Ordförande 50 122 

Birgitta Heijer Ledamot 26 004 

Göran Marby Generaldirektör och 
ledamot 

1 554 268 

Therese Mattsson Ledamot 26 004 

Gunilla Nordlöf Ledamot 26 004 

Bo Svensson Ledamot 26 004 

Jens Zander Ledamot 26 004 
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Styrelsemedlemmar under del av 2014 

Namn Funktion Lön/arvode och 
skattepliktiga 
ersättningar 

Ann Bäckman Ledamot 13 002 

Anne Vadasz-Nilsson Ledamot 13 002 

 

Nedan redovisas uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som ledamöter av 
PTS styrelse innehar 

Namn Organisation Uppdrag 

Mats Bergman Konkurrensverkets upphandlingsråd 

Södertörns Högskola 

Ledamot 

Ledamot 

Carl Cederschiöld KFS – Kommunföretagens 

samorganisation 

AB Stockholmshem 

Ordförande 

 

Ledamot 

Åke Hedén Almi Företagspartner AB 

Grimaldi Industri AB 

Vencap Industrier AB 

Plockmatic International AB 

Enycon AB 

Ekoväst Invest AB 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Birgitta Heijer AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag 

LO-medlemsförmåner 

Arbetets Museum 

LO-tidningen AB 

Ledamot 

Ordförande 

Ordförande 

Suppleant 

Göran Marby BEREC (Body of the European 

Regultators for Electronic) 

Ledamot 

Therese Mattsson Tullverkets insynsråd 

Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 

Samverkansrådet mot terrorism 

Ordförande 

Ledamot 

Ledamot 
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Samverkansrådet mot grov 

organiserad brottslighet 

e-delegationen 

Ledamot 

 

Ledamot 

Gunilla Nordlöf e-delegationen Ledamot 

Bo Svensson Mktmedia AB 

Webmyran AB 

Stampen Local Media 

Bosse Svensson Rådgivning AB 

Ordförande 

Ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Anne Vadasz-

Nilsson 

The European Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators 

(ACR) Board of Regulators 

Council of European Energy 

Regulators (CEER) General 

Assembly 

Energimarknadsinspektionens 

insynsråd 

Ledamot 

 

 

Ledamot 

 

 

Ordförande 

Jens Zander Pluricast AB 

J Zander Communication AB 

Ordförande 

Ordförande 
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9 Underskrifter 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Styrelsen har beslutat om årsredovisningen, protokoll S1-15. 

 

Stockholm den 19 februari 2015 

 

 

Åke Hedén    Göran Marby 
Ordförande    Generaldirektör 
 
 
 
Mats Bergman   Carl Cederschiöld 

 

 

Birgitta Heijer   Therese Mattsson 

 

 

Gunilla Nordlöf   Bo Svensson 

 

 

Anne Vadasz-Nilsson   Jens Zander 
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Förkortningar 

Berec Body of European regulators for electronic communications 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations 

CERP Comité Européen de Réglementation Postale 

CERT Computer Emergency Response Team 

CLI Calling Line Identity 

COCOM Communications Committee 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

DIO Driftinformation mellan operatörer 

DNS Domain Name System 

DSL Digital Subscriber Line 

ECC Electronic Communications Committee 

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EMF Elektromagnetiska fält 

ENISA European Union Network and Information Security Agency 

ERG European Regulators Group 

ERGP European Regulators Group Post 

ESI European Structural and Investment Funds 

EU Europeiska Unionen 

EuroDIG European Dialogue on Internet Governance 

FDC Fully Distributed Cost  
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FESA Forum of European Supervisory Authorities for Electronic 
Signatures  

FN Förenta Nationerna 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

GAC Governmental Advisory Committee 

GLU Gemensam lägesuppfattning 

GSM Globalt system för mobil kommunikation 

HDTV High Definition Television 

HI Hjälpmedelsinstitutet 

IANA Internet Assigned Numbers Authority 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

IGF Internet Governance Forum 

IMT International Mobile Telecommunications 

IP Internet Protocol 

IPv6 Internet Protocol version 6 

ITU Internationella Teleunionen 

KAM Kammarkollegiet 

KKV Konkurrensverket 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

LEK Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation 

LRIC Long Run Incremental Cost Method 

LSB2 Länssamverkan Bredband 2.0 
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LTE Long Term Evolution, 4G 

M2M Machine to Machine 

MNC Mobile Network Code 

MRTV Myndigheten för radio och tv 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NaN Numbering and Networks 

NGA Nästa Generations Accessnät 

NOC Network Operations Center 

NTIA National Telecommunications and Information Administration 

NTSG Nationella telesamverkansgruppen 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PP Plenipotentiary Conference  

PRO Pensionärernas riksorganisation 

RGIG Referensgrupp Internet Governance 

RIPE Réseaux IP Européens (European IP Networks) 

RSA Risk- och sårbarhetsanalys 

RSC Radio Spectrum Commitee 

RSPG Radio Spectrum Policy Group 

RTTE Radio and telecommunications terminal equipment, R&TTE 

SAMFI Samverkansgruppen för informationssäkerhet 

SFG Sakfrågegrupp 

SMP Significant Market Power 
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SMS Short Message Service 

SOTI Samverkansområde teknisk infrastruktur 

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SSNf Svenska Stadsnätsföreningen 

SVK Svenska kraftnät 

Telö Teleövning 

TIB Tjänsteman i beredskap 

Twinning  Stöd från EU till icke-medlemsstater för att uppfylla kriterierna 
för medlemskap 

UPU Universal Postal Union  

WCAG Web Content Accessibility Guidelines 

WRC Världsradiokonferensen 

WTDC World Telecommunication Development Conference 




