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Generaldirektören har ordet 

De sektorer som PTS agerar inom befinner sig under påtaglig och långvarig 
förändring. Myndigheten har en bred verksamhet och många olika 
ansvarsområden och uppdrag. Vi har alltid haft ett tydligt marknadsorienterat 
infrastrukturfokus. Regeringens högt uppsatta bredbandsmål och 
digitaliseringsstrategi medför att PTS fokus på främjandefrågor ökat de senaste 
åren.  

Områden som digitalisering och stöd till totalförsvaret kommer vara en 
väsentlig del av vår verksamhet framöver. Vi har under året breddat våra 
insatser inom totalförsvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. 
Digitaliseringsfrämjande och säkerhetsrelaterade frågor kommer med stor 
sannolikhet fortsätta att växa i betydelse för vårt arbete såväl internt som 
gentemot våra sektorer under de kommande åren.  

Utifrån dessa utvecklingstrender har vi under 2018 gjort en grundlig 
genomlysning av organisationen för att säkerställa att vår styrning, organisation 
och våra processer möter både dagens och framtidens behov. Väldigt mycket 
fungerar bra på PTS, men vi har funnit behov att minska stuprörstendenser 
och att bredda samverkan över hela myndigheten, för att i synnerhet öka vår 
förmåga att effektivt och tydligt hantera målkonflikter, prioritering och 
strategiska överväganden.  

Detta är bakgrunden till vår nya organisation med tre divisioner som träder i 
kraft den 1 mars 2019. Genom denna förändring ser vi till att stå väl rustade 
för att klara våra uppdrag och nå våra mål både i närtid och framöver. Jag är 
övertygad om att den nya organisationen ska ge oss och våra intressenter de 
bästa förutsättningarna för att på ett tillitsskapande, inkluderande och säkert 
sätt bidra till att ta Sverige vidare in i den digitala framtiden. 

 

Dan Sjöblom 
Generaldirektör 
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Några av PTS viktigare insatser under 2018  

I nedanstående bild redovisas några av PTS insatser och resultat som 
myndigheten bedömer har varit särskilt betydelsefulla under 2018. 

VIKTIGA INSATSER OCH RESULTAT 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

 PTS har under 2018 genomfört utbildningsinsatser för att höja kompetensen i 
bredbandsfrågor hos kommuner i syfte att stärka kommunernas förutsättningar 
att främja bredbandsutbyggnaden.  

 PTS tillhandahåller kanslier åt Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet. 

 PTS har tilldelat frekvenserna i 450 MHz-bandet. Tilldelningen bidrar till en god 
täckning av mobilt bredband i glesbygd och att tillgodose behovet av 
samhällsomfattande tjänster. 

 PTS har tilldelat frekvenserna i 700 MHz-bandet. Tilldelningen omfattar ett 
bindande villkor om täckning och utbyggnad. Utbyggnaden ska förbättra 
utomhustäckning för tal- och datatjänster om minst 10 Mbit/s där konsumenter 
normalt befinner sig. 

 PTS har granskat hur ett antal operatörer identifierar och dokumenterar 
behovet av säkerhetsskydd samt vilka processer och rutiner de använder för sitt 
arbete med säkerhetsanalyser. 

POST 

 PTS har under året utfärdat nya tillståndsvillkor för landets postoperatörer med 
syftet att höja kvaliteten i postutdelningen. Bland annat tydliggörs villkoren för 
uppföljningen av befordringstiderna, att postverksamheten ska bedrivas utan 
avbrott och att breven ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts 
i operatörernas kunderbjudande.  

 EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster trädde i kraft i 
maj 2018 och innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller 
delar ut paket blir skyldiga att från och med 2019 årligen rapportera in 
information om sin paketverksamhet till PTS. PTS har under 2018 genomfört en 
inventering av de företag som berörs av EU-förordningen och genomfört riktade 
informationsinsatser med syftet att förenkla för dessa företag att lämna rätt 
uppgifter till PTS och fullgöra sina skyldigheter. 
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GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 

 Under året har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Dessa bidrag 
har bland annat medfört att det i 13 län finns 30 statligt finansierade 
betaltjänstombud som kan erbjuda kontantuttag, betalningsförmedling och 
möjlighet att deponera dagskassor. 

 PTS har bevakat och spridit kunskap om konsekvenserna av den snabba 
digitaliseringen inom betalområdet, däribland hur den minskade 
kontantanvändningen allt mer begränsar de kommersiella förutsättningarna att 
upprätthålla infrastrukturen för kontanta och manuella betaltjänster och vilka 
konsekvenser det får för de grupper som är beroende av denna service. 

 PTS har arbetat med att inhämta kunskap om behov och hinder hos grupper som 
har problem med betaltjänster och har särskilt belyst behovet av ökade insatser 
för digital delaktighet och för ökad tillgänglighet i digitala betaltjänster. 
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Marknadens utveckling 

PTS följer marknaderna för elektronisk kommunikation och post genom att ta fram 
statistik. För mer statistik se PTS Statistikportal. 

BREDBAND 

Andel hushåll med tillgång till 100 
Mbit/s (%) 

Glesbygd 

           2014       2015        2016       2017 

Tätort 

           2014       2015        2016       2017 

Samtliga 

           2014       2015        2016       2017 
 
Andel hushåll med tillgång till 30 
Mbit/s (%) 

Glesbygd 

           2014       2015        2016       2017 

Tätort 

           2014       2015        2016       2017 

Samtliga 

           2014       2015        2016       2017 
 
Andel abonnemang för fast 
bredband som levererar 100 Mbit/s 
eller mer (%) 

        1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 
 
Andel abonnemang för fast 
bredband som levererar via fiber 
(%) 

        1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 

MOBILT & FAST 

Andel av samtliga mobilabonnemang 
som använt 4G - LTE (%) 

        1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 

 

Mängd trafik för mobila datatjänster 
(Pbyte) 

           2014       2015        2016       2017 

 

Antal utgående trafikminuter för 
fasta samtalstjänster (miljarder) 

            2014       2015        2016       2017 

 

Andel mobil taltrafik (minuter) av 
total taltrafik (%) 

        1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 

 

Antal abonnemang för M2M 
(machine-to-machine) som 
använder mobilnummer (miljoner) 

       1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 

 

Internationell roaming – intäkt från 
data för svenskar i Europa 
(kronor/Gbyte) 

      3kv 2015  3kv 2016  3kv 2017  3kv 2018 

 

TV 

Andel ip-tv-abonnemang som 
sänder via fiber av samtliga digital-
tv-abonnemang (%) 

        1H 2015  1H 2016  1H 2017  1H 2018 

 
POST 

Antal utdelade brev (miljarder) 

           2014       2015        2016       2017 

 
INVESTERINGAR 

Investering i fasta nät (Mdkr)  

           2014       2015        2016       2017 

 

Investering i mobilnät (Mdkr)  

           2014       2015        2016       2017 

 
INTÄKTER 

Genomsnittlig operatörsintäkt per 
abonnemang och månad (kronor) 

Privat fastnätsabonnemang 

           2014       2015        2016       2017 

Privat mobilabonnemang 

           2014       2015        2016       2017 

Privat fast bredbandsabonnemang 

           2014       2015        2016       2017 

13% 21% 22% 31%

63% 74% 78% 83%

57% 69% 73% 78%

16% 36% 47% 68%

84% 94% 96% 98%

76% 88% 92% 95%

41% 50% 64% 71%

46% 52% 58% 64%

35% 47% 55% 64%

365 472 639 831

11,55 9,76 8,23 6,61

74% 78% 83% 85%

6,22 7,57 10,07 12,58

443 149 2,7 1,4

23% 28% 33% 39%

2,43 2,31 2,27 2,20

7,05 9,30 12,04 12,08

145 127 121 118

145 150 155 163

213 216 232 237

3,65 2,92 2,55 2,24
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En beskrivning av PTS och myndighetens 
styrning 

PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och 
post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar 
telekommunikationer, it och radio. Arbetet sker genom tillsyn och beslut 
utifrån de bestämmelser som reglerar verksamheten. Därutöver bedriver PTS 
ett omfattande främjandearbete, där vi agerar och påverkar genom att analysera 
och beskriva marknaden, informera, föra dialog och samverka. 

Politiska mål, PTS vision och övergripande mål 
Politiken för informationssamhället omfattar områdena allmänna frågor om 
digitalisering och användningen av informationsteknik (digitaliseringspolitik), 
elektronisk kommunikation, post samt grundläggande betaltjänster. De 
politiska målen för områdena är: 

 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. 

Delmål 1: Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och 
robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska 
kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas genom en väl 
fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på områden där 
allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden. 

Delmål 2: Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och 
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. 

 Det ska finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet som uppfyller 
de krav som anges i postlagen. 

 Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser. 

PTS är sektors- och tillsynsmyndighet inom områdena elektronisk 
kommunikation och post.  

Utifrån de uppdrag som PTS har av regeringen genom instruktion och 
regleringsbrev har PTS formulerat en vision och övergripande mål. Visionen 
uttrycker ett önskvärt tillstånd i framtiden och är vägledande för myndigheten. 
Vår vision är att: 

”Alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.” 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 12 

 

PTS vision och de övergripande målen ska kännetecknas av långsiktig stabilitet. 
Det är viktigt att marknadens aktörer och andra intressenter känner till de 
övergripande riktlinjerna för myndighetens verksamhet och att dessa står sig 
väl även i en föränderlig omvärld. 

Inför 2018 har PTS gjort en översyn av de övergripande målen och PTS 
styrelse har beslutat om nya långsiktiga och övergripande mål för myndigheten 
som gäller från och med 2018. De sju målen omfattar hela PTS verksamhet 
och anger en riktning för vart myndigheten vill.  

1. Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång till 
de tjänster som normalt efterfrågas. 

2. Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande 
betaltjänster. 

3. Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. 

4. Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras 
över tid.  

5. Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas 
av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för 
konsumenter. 

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

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

Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång 
till de tjänster som normalt efterfrågas 
Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 enligt regeringens bredbandstrategi. 
Tillgång till bredband behövs för ett sammanhållet land där alla i samhället kan 
ta del av digitaliseringens möjligheter. Alla användare ska kunna ta del av de 
tjänster som normalt efterfrågas. För att detta ska vara möjligt måste de fasta 
och mobila näten vara väl utbyggda och ha tillräcklig kapacitet. PTS bidrar till 
bättre förutsättningar för investeringar i utbyggnad av infrastrukturen. Det sker 
genom att myndigheten bland annat bevakar och analyserar marknaden, 
främjar utbyggnaden genom information, utbildning och samverkan, verkar för 
en väl fungerande konkurrens samt tilldelar radiospektrum. 
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Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande 
betaltjänster 
Det är viktigt att PTS värnar om en tillförlitlig posttjänst då det även i det 
digitala samhället kommer att finnas användare som använder sig av brevet 
som meddelandeform och skickar brev med varor. Det ska vara tydligt vad 
användarna kan förvänta sig av posttjänsterna, att operatörerna hanterar 
breven på ett sätt så att de levereras säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt 
tid. Det är även viktigt att samhällets övergång till digital kommunikation sker 
på ett hållbart sätt. Motsvarande kan i många delar sägas om grundläggande 
betaltjänster. Inom postområdet genomför PTS tillsynsinsatser, tar fram 
effektivare och tydligare tillståndsvillkor och verkar för andra förändringar i 
regelverket. Inom grundläggande betaltjänster genomför PTS 
främjandeinsatser och fördelar medel för bl.a. ombud och samverkansarbeten. 
Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar för 
effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering. 

Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska 
kommunikationsnät och - tjänster 
Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer innebär att 
behoven av och därmed kraven på säkra nät och tjänster ökar. Användare vill 
kunna utnyttja möjligheterna med elektronisk kommunikation och samtidigt 
undvika de negativa konsekvenser som kan uppstå vid brister i nät och tjänster. 
Nät och tjänster ska ha en så hög säkerhet och robusthet att användarna anser 
att de är tillförlitliga. Problem relaterade till säkerhet och integritet ska minska. 
För att uppnå detta arbetar PTS med reglering, tillsyn och främjande såsom 
robusthetshöjande åtgärder och samverkan.  

Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras 
över tid 
Begränsade resurser som radiospektrum, nummer och adresser är vitala för att 
elektroniska kommunikationstjänster ska kunna fungera. Radiospektrum är 
också en viktig resurs för många andra tillämpningar än elektroniska 
kommunikationstjänster. Behovet av planering för att tillgodose allas behov av 
radiospektrum i samhället ökar och det är viktigt att resurserna nyttjas så 
effektivt som möjligt. Detta gäller även för nummer och adresser. Genom 
styrning av och tydlighet kring förvaltning, förädling, tilldelning och tillsyn av 
resurserna verkar PTS för att över tid maximera samhällsnyttan. För att uppnå 
detta för radiospektrum är möjligheten till delad användning och så få 
begränsande villkor som möjligt viktiga principer inom tillståndsgivningen.  
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Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas 
av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för 
konsumenter 
Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras genom ny 
teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i form 
av flaskhalsar, t.ex. tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan 
ge aktörer marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott 
investeringsklimat. PTS ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till prisvärda 
tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. PTS 
insatser ska vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som behövs och 
avreglering ska ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. 
Genom tillsyn av det EU-gemensamma regelverket om nätneutralitet värnar 
PTS ett öppet internet.  

Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 
tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val 
Alla konsumenter ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i det 
digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de 
köper och få det de har köpt. Då ökar förtroendet för operatörer och tjänster. 
När konsumenterna är välinformerade och känner tillit till marknaden skapas 
dessutom en efterfrågan som stimulerar leverantörerna till tjänsteutveckling 
och konkurrens, vilket i sin tur leder till en kontinuerlig, positiv 
marknadsutveckling. PTS ska se till att de konsumentskyddande reglerna i bl.a. 
lagen om elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera 
konsumenter samt samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och 
andra branschaktörer.  

PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges 
bästa arbetsplatser 
Avgörande för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt är att 
myndigheten har allmänhetens förtroende och uppfyller de mål, lagar och 
regler som gäller för myndigheten. PTS arbetar därför för att vara en effektiv 
myndighet med ordning och reda i beslutsprocesser och ekonomi. PTS beslut 
ska vara rättssäkra och av hög kvalitet. Omvärlden ändras snabbt och PTS 
behöver vara väl rustat för att hantera nya utmaningar. PTS ska därför vara en 
transparent myndighet som har en god dialog med intressenter och samverkar 
konstruktivt med andra myndigheter. PTS processer är under ständig 
utveckling och i vårt arbete med att skapa förnyelse är digitala verktyg särskilt 
betydelsefulla. Medarbetarna är PTS viktigaste tillgång och myndigheten 
arbetar därför aktivt med att rekrytera rätt kompetens och ha rätt medarbetare 
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på rätt plats samt med att vara en förebild vad gäller mångfald och 
jämställdhet. Medarbetarna erbjuds en arbetsmiljö som verkar för ett högt eget 
inflytande, goda personliga utvecklingsmöjligheter samt balans i livet. 
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PTS styrning 
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och som leds av en styrelse 
tillsatt av regeringen. Generaldirektören är den verkställande chefen för 
verksamheten. PTS arbete styrs eller påverkas också av EU-regelverk och 
internationella överenskommelser.  
 
Myndighetens löpande arbete finansieras av avgifter, anslag och bidrag. 
Avgifter tas ut av anmälda operatörer samt av företag och personer som har 
sådana tillstånd som PTS utövar tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika 
typer av radioanvändning. Till detta kommer anslag och bidrag för 
upphandling av bland annat robust kommunikation, grundläggande 
betaltjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning. 
 
PTS långsiktiga strategiska planering inför 2018 omfattade myndighetens 
arbete med omvärldsanalys, verksamhetsmål, fokusområden och långsiktiga 
ekonomiska ramar. 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 planeringsprocessen. 
 
För att uppnå en tydligare ekonomisk styrning av verksamheten, arbetar vi 
årligen med att ta fram långsiktiga ekonomiska ramar. Avsikten är att ge tydliga 
ekonomiska incitament till verksamhetsplaneringen. PTS planering på kort sikt 
omfattar det årliga arbetet med verksamhetsplanering, dvs. myndighetens mål 
och budget. Verksamhetsplanen är ledningens instrument för att under ett 
givet år styra och följa verksamheten utifrån PTS långsiktiga strategiska 
inriktning och årliga planering. Med utgångspunkt i PTS långsiktiga 
ekonomiska ramar och verksamhetsplanering, tas slutligen budgeten fram för 
det kommande året.  
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Resultatredovisningens struktur 
En sammanfattning av PTS viktigaste insatser och resultat för att nå de 
politiska målen samt en översikt av marknadens utveckling har presenterats 
ovan för att sätta resultatredovisningen i sitt sammanhang. 
 
Det följande i resultatredovisningen utgår från PTS instruktion och 
övergripande mål. Instruktionen för PTS pekar ut postområdet, området för 
elektronisk kommunikation, upphandling av samhällsåtaganden och 
grundläggande betaltjänster samt EU-arbetet och annat internationellt 
samarbete som myndighetens ansvarsområden. Dessa har tillsammans med  
PTS övergripande mål översatts till följande huvudrubriker i 
resultatredovisningen: 
• Post 
• Elektronisk kommunikation 
• Grundläggande betaltjänster 
• Organisationsutveckling 
 
Det internationella arbetet och upphandling av samhällsåtagande beskrivs för 
tydlighetens skull inte under egna huvudrubriker, utan under Post respektive 
Elektronisk kommunikation. 
I resultatredovisningen följer PTS upp övergripande mål och aktiviteter 
kopplade till fokusområden som valts ut som de mest väsentliga att redovisa. 
 
Fördelning av kostnader för PTS prestationer 

Kostnaderna för samtliga kvantitativa prestationer tas fram via begreppet 
Verksamhet i PTS objektplan. Direkta kostnader kan därför hämtas direkt från 
redovisningen. Nyckel för tilldelning av OH (overhead) är direkt lön och 
inkluderar även övriga intäkter. För de prestationer som finansieras av avgifter 
från lagen (2003:396) om elektronisk kommunikation görs ytterligare en 
fördelning av OH inom verksamheten utifrån en fast fördelningsnyckel. 
Prestationens totala kostnad inklusive OH kan inte sökas fram 
i redovisningssystemet utan tas fram separat. 
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PTS fokusområden  

För att PTS på bästa möjliga sätt ska kunna nå de övergripande målen och 
fullgöra sina uppdrag krävs att myndigheten, bland annat med utgångspunkt i 
ett systematiskt omvärldsarbete, gör prioriteringar som är i samklang med de 
ständiga förändringar som sker i omvärlden. 

Inför 2018 har PTS identifierat fem fokusområden för att tydliggöra vad 
myndigheten ska fokusera på och prioritera under året. Fokusområdena är 
identifierade utifrån förändringar på marknaderna för elektronisk 
kommunikation och post samt i samhället i stort. 

Fokusområdena för 2018 är följande:  

1. Övergången till ett digitaliserat samhälle 
2. Möta behoven av infrastruktur 
3. Förutsättningar för ”5G”  
4. Förändrat säkerhetspolitiskt läge  
5. Digitalisering av PTS  

Det första fokusområdet handlar om att bidra till en ökad digital delaktighet 
och att digitala tjänster har förutsättningar att fungera bra och är säkra. 

Det andra fokusområdet inriktar sig på att PTS ska bidra till rätt förutsättningar 
för bredbandsutbyggnaden. 

Fokusområde tre innebär att PTS ska arbeta med att ge förutsättningar, och 
undanröja eventuella hinder för att nästa generations mobila nät, ”5G”, ska 
kunna realiseras i Sverige. 

Fokusområde fyra innebär att PTS, som ett resultat av det förändrade 
säkerhetspolitiska läget och i egenskap av bevakningsansvarig myndighet, ska 
beakta totalförsvarets behov. Målet med PTS arbete är att myndigheten, och de 
aktörer som bedriver verksamhet av särskild betydelse för totalförsvaret, har en 
förmåga att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation och post 
under höjd beredskap eller krig. 

Det femte och sista fokusområdet handlar om att PTS i sin 
verksamhetsutveckling ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter och vara en 
förebild när det gäller såväl mötet med externa intressenter som effektiva och 
säkra interna processer. 
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I följande avsnitt redogör PTS för vilka väsentliga prestationer som 
myndigheten har genomfört under året, och där en del av dessa prestationer 
kopplar till ovanstående fokusområden. 
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1 Post 

1.1 Tillgång och tillförlitlighet 

Mål: Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande 
betaltjänster.  

Målbeskrivning: Det är viktigt att PTS värnar om en tillförlitlig posttjänst då det även 
i det digitala samhället kommer att finnas användare som skickar brev med varor och 
använder sig av brevet som meddelandeform. Det ska vara tydligt vad användarna kan 
förvänta sig av posttjänsterna, att operatörerna hanterar breven på ett sätt så att de levereras 
säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt tid. Det är även viktigt att samhällets övergång 
till digital kommunikation sker på ett hållbart sätt. Motsvarande kan i många delar sägas 
om grundläggande betaltjänster. Inom postområdet genomför PTS tillsynsinsatser, tar fram 
effektivare och tydligare tillståndsvillkor och verkar för andra förändringar i regelverket. 
Inom grundläggande betaltjänster genomför PTS främjandeinsatser och fördelar medel för 
bl.a. ombud och samverkansarbeten. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och 
arbetar för effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering. 

1.1.1 PTS åtgärder för att komma till rätta med kvalitetsproblemen 
på postmarknaden  

Under flera år har postoperatörerna i Sverige haft svårt att upprätthålla 
kvaliteten i brevbefordran. Det har bland annat framgått av postoperatörernas 
egen klagomålshantering och den kvalitetsuppföljning och tillsynsverksamhet 
som PTS bedrivit. 

Under 2018 har antalet klagomål (kundsynpunkter och reklamationer) till 
Postnords Kundservice minskat. Det gäller framför allt de klagomål som rör 
utdelningsverksamheten. Även klagomålen till Citymail har minskat under året.  
Det gäller även antalet förfrågningar rörande postområdet som inkommit till 
PTS under 2018, se vidare under avsnitt 1.3.1. 

Det minskade antalet klagomål kan tyda på att kvaliteten på postmarknaden 
stabiliserats under 2018. Det kan bland annat förklaras av att de större 
operatörerna Postnord och Citymail vidtagit nödvändiga åtgärder för att 
komma till rätta med kvalitetsbristerna. Operatörerna har bland annat tillsatt 
mer personal samt tydliggjort och mer noggrant följt upp centrala 
produktionsprocesser och dessa åtgärder har helt eller delvis haft avsedd effekt. 
Samtidigt är det viktigt att framhålla att även om klagomålen har minskat under 
året, är de fortfarande på en hög nivå jämfört med tiden före 
kvalitetsproblemens eskalerande. 
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Nedan anges ett urval av de åtgärder som PTS har vidtagit i syfte att öka 
tillförlitligheten och kvaliteten i operatörernas brevverksamhet. 

 PTS inledde tillsyn av verksamheten hos Postnords funktion 
Kundombudsmannen den 14 februari 2017. Vid tiden för ärendets 
öppnande hade PTS fått indikationer på att Kundombudsmannen inte 
hade tillräckliga resurser för att utreda och besvara klagomål i rimlig tid. 
Efter Postnords redovisningar av vidtagna åtgärder kunde PTS i januari 
2018 konstatera att Postnord har förtydligat Kundombudsmannens 
syfte, roll och mål samt att resurser har tillförts som har gjort det 
möjligt för funktionen att nå de internt fastställda målen, varför 
tillsynsärendet kunde avslutas. 
 

 PTS har under året utfärdat nya tillståndsvillkor för landets 
postoperatörer.1 I tillståndsvillkoren har PTS infört nya krav i syfte att 
höja kvaliteten i postutdelningen. Kraven innebär bland annat att 
operatörerna tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade 
befordringstiderna, d.v.s. hur lång tid det tar för ett brev att komma 
fram. Dessutom blir det tydligare krav på att postverksamheten ska 
bedrivas utan avbrott, att breven ska komma fram till adressaten inom 
den tid som angetts i operatörernas kunderbjudande och krav på att 
operatörerna ska göra riskanalyser. Förändringarna innebär att PTS nu 
har ett bättre underlag och verktyg för att följa upp och bedriva tillsyn. 
 

 PTS har sedan den 1 mars 2018 tagit emot en ökad mängd frågor och 
klagomål gällande Postnords nya rutiner för att hantera tull, moms och 
avgifter i samband med hantering av postförsändelser som skickats från 
länder utanför EU. PTS kunde under våren 2018 konstatera att 
klagomål inkomna till myndigheten angående hantering av tull och 
avgifter i en hög grad rörde dels Postnords tillförlitlighet vad gäller 
leveranstider, dels Postnords klagomålshantering. PTS inledde därför 
två tillsynsärenden för att undersöka om Postnord brutit mot några av 
de krav som postoperatörer i Sverige är skyldiga att leva upp till. Det 
första tillsynsärendet rör tillförlitligheten i Postnords hantering av 
försändelser med varor från länder utanför EU efter att nya rutiner 
infördes den 1 april 2018, det andra rör Postnords hantering av 
klagomål avseende försändelser med varor från länder utanför EU.2 
PTS konstaterar att Postnord har vidtagit och planerar att vidta ett 
antal åtgärder för att komma till rätta med problemen. Trots åtgärderna 

                                                 
1 Se vidare i tillståndsvillkor för Postnord, dnr 17-3548 och tillståndsvillkor för Bring Citymail, dnr 18-
2520. 
2 Se dnr 18-6797 och dnr 18-6798. 
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kvarstår vissa problem, varför PTS fortsätter att utöva tillsyn i ärendena 
under 2019. 
 

 PTS inledde tillsyn i september 2017 med anledning av anmälningar 
som rörde inställda utdelningsturer hos Postnord.3 Syftet med tillsynen 
var att kontrollera att Postnord uppfyller kraven i postlagen 
(2010:1045) och i Postnords tillståndsvillkor att en insamling och en 
utdelning av postförsändelser upp till 20 kg ska göras varje helgfri 
måndag till fredag. Efter redovisningar från Postnord kan PTS 
konstatera att Postnord vidtagit ett flertal åtgärder samt att Postnord 
enligt PTS bedömning höjt sin kapacitet för att upprätthålla en daglig 
insamling och utdelning sedan sommaren 2017. Ärendet avslutades 
därför under november 2018. 

1.1.2 PTS arbete relaterat till EU:s förordning om 
gränsöverskridande paketleveranstjänster 

EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster4 trädde i kraft i 
maj 2018 och innebär, med vissa undantag5, att företag som samlar in, sorterar, 
transporterar eller delar ut paket blir skyldiga att från och med 2019 årligen 
rapportera in information om sin paketverksamhet till PTS. 

PTS har under hösten 2018 genomfört en inventering av de företag på 
paketmarknaden som berörs av EU-förordningen. För att förenkla för berörda 
företag att lämna rätt uppgifter och fullgöra sina skyldigheter har PTS 
genomfört riktade informationsinsatser, bl.a. i form av ett 
informationsseminarium. PTS har även förberett för att ta emot och hantera de 
uppgifter som kommer att samlas in i enlighet med EU-förordningen. 

1.1.3 Ändrade tillståndsvillkor beaktar totalförsvarets behov av 
posttjänster 

PTS har fört in en ny bestämmelse i samtliga postoperatörers tillståndsvillkor 
som anger att tillståndshavaren ska beakta totalförsvarets behov av posttjänster 
(försändelser upp till 20 kg) under höjd beredskap. Någon närmare 
specifikation av vad kravet innebär har PTS inte angett då frågan ännu inte är 
utredd. Däremot har myndigheten förbehållit sig rätten att göra en ändring i 
villkoret under beslutets giltighetstid vilket ger PTS möjlighet att med kort 

                                                 
3 Se dnr 17-8889. 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande 
paketleveranstjänster. 
5 Se artikel 4.6 och 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 
om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 
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varsel ålägga en eller flera postoperatörer skyldigheter i syfte att kunna 
tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap. 

1.1.4 Utökad funktionalitet i tjänsten portofri befordran av 
blindskriftsförsändelser utan kvittens 

PTS har i ett samarbete med Synskadades Riksförbund, Myndigheten för 
tillgängliga medier och tjänsteleverantören Postnord Sverige AB arbetat fram 
en gemensam plan inför lansering av en utökad funktionalitet i tjänsten för 
portofri befordran av blindskriftsförsändelser. Lanseringen sker tidigast i april 
2019. 

1.1.5 PTS insatser inom uppdraget att tillhandahålla särskilda 
posttjänster för personer med funktionsnedsättning 

PTS har i uppdrag att tillhandahålla särskilda posttjänster för personer med 
funktionsnedsättning: 

PTS har av Postnord upphandlat den särskilda posttjänsten Portofri befordran 
av blindskriftsförsändelser. Tjänstens målgrupp är personer som är blinda, 
synskadade, samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att 
läsa skrift som är tryckt på papper. Tjänsten innebär att målgruppen 
kostnadsfritt kan skicka blindskriftsförsändelser upp till 7 kg (exempelvis 
talböcker, taltidningar och material i punktskrift). Även bibliotek och 
organisationer som har blivit godkända av PTS, har rätt att skicka 
blindskriftsförsändelser kostnadsfritt till sina låntagare/medlemmar i 
målgruppen. 

Under 2018 minskade det totala antalet blindskriftsförsändelser med ca 12 
procent i jämförelse med 2017. PTS anser att en successivt minskad 
användning är förväntad eftersom personer med funktionsnedsättning i allt 
högre grad konsumerar media digitalt. 

PTS har av Postnord upphandlat en särskild posttjänst för personer utanför 
tätort som på grund av ålder (fyllda 80 år) eller en varaktig 
funktionsnedsättning inte kan hämta sin post vid ordinarie utdelningsställe, till 
exempel vid en lådsamling. Tjänsten innebär att posten delas ut till 
tomtgränsen eller i undantagsfall vid boningshuset. Samtliga personer i 
hushållet måste uppfylla dessa kriterier för att kunna ha möjlighet att få 
tjänsten. 
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Tabell 1; Volymer Särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 

  År 2018 År 2017 År 2016 
Åtgärd  Antal (ca) Antal (ca) Antal (ca) 

Befordran av 
blindskriftsförsändelser 

522 071  
försändelser 

595 733  
försändelser 

665 548  
försändelser 

Posttjänster för personer 
utanför tätort som på grund av 
ålder eller funktionsnedsättning 
inte kan ta sig till ordinarie 
utdelningsställe 

1 200 användare 1 128 användare 1 719 användare 

 

 
Tabell 2; Kostnader per tjänst Särskilda tjänster för personer 

med funktionsnedsättning 

 År 2018 År 2017 År 2016 

Åtgärd  Kostnad (tkr) Kostnad (tkr) Kostnad (tkr) 
Befordran av blindskriftsförsändelser 

Lämnade bidrag 11 433 12 033 13 065 

Förvaltningskostnader 159 533 159 
Total kostnad inkl. OH 11 592 12 565 13 224 
Posttjänster för personer utanför tätort som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe  
Lämnade bidrag 8 242 10 520 11 178 

Förvaltningskostnader 13 15 141 

Total kostnad inkl. OH 8 255 10 535 11 319 

 

1.1.6 PTS hantering av uppdraget obeställbara brev 

PTS har i uppdrag att hantera obeställbara brev, med andra ord brev som av 
någon anledning inte kan delas ut till angiven mottagare. Uppdraget omfattar 
såväl expediering 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 något under 2018 
till 325 432 stycken (341 674) samtidigt som den totala brevmängden i landet 
minskar. Antalet obeställbara brev har därmed minskat med ca 5 procent 
mellan åren 2017 och 2018.  
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Den främsta orsaken till att brev blir obeställbara är fortfarande att många 
adresser är felaktiga samt att breven saknar uppgift om vem som är avsändare. 

Tabell 3; Volymer Obeställbara brev 

 

Tabell 4; Kostnader Obeställbara brev 

 

1.2 Väl fungerande konkurrens 

Mål: Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas 
av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för 
konsumenter.  

Målbeskrivning: Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras 
genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i form av 
flaskhalsar, t.ex. tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan ge aktörer 
marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott investeringsklimat. PTS 
ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
konkurrens som leder till prisvärda tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark 
innovationskraft. PTS insatser ska vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som 
behövs och avreglering ska ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. 
Genom tillsyn av det EU-gemensamma regelverket om nätneutralitet värnar PTS ett öppet 
internet.  

1.2.1 Nya tillståndsvillkor för postoperatörerna 

PTS har under året utfärdat nya tillståndsvillkor för landets postoperatörer. En 
viktig utgångspunkt i konkurrenshänseende är att säkerställa att villkoren 

                                                 
6 Antalet inkomna brev avser alla obeställbara brev som inkommer till PTS från samtliga postoperatörer. 
7 Antalet uppklarade brev avser de brev där PTS antingen har lyckats hitta avsändaren genom 
undersökning av innehållet i brevet eller genom att matcha en inkommen anmälan om ett saknat brev 
med ett brev som har arkiverats hos PTS. 

Volymer Obeställbara brev 2018 2017 2016 

Antal inkomna brev6 325 432 341 674 367 727 

Antal uppklarade/spårade brev7 77 065 86 799 89 233 

Kostnader Obeställbara brev 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH (tkr) 8 810 8 510 8 659 
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medger likartade förutsättningar för operatörerna. Till exempel har utökade 
krav på tillförlitlighet i brevdistributionen införts på ett likartat sätt för de två 
större aktörerna Postnord och Citymail. 

Vidare slår de nya tillståndsvillkoren för Postnord (dnr 17-3548) fast det 
fortsatta behovet att reglera hur Postnord i egenskap av tillhandahållare av den 
samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla postlagens krav på att 
prissättningen ska vara kostnadsorienterad, icke-diskriminerande och öppen 
för insyn. Ett nytt krav som PTS har infört är att Postnord i god tid (senast 30 
dagar innan förändring) ska informera om kommande förändringar av priser 
och villkor. 

1.3 Konsumenträttigheter 

Mål: Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 
tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val. 

Målbeskrivning: Konsumenterna ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i det 
digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de köper och få det de 
har köpt. Förtroendet för operatörer och tjänster ska öka. När konsumenterna är 
välinformerade och känner tillit till marknaden skapas dessutom en efterfrågan som 
stimulerar leverantörerna till tjänsteutveckling och konkurrens, vilket i sin tur leder till en 
kontinuerlig, positiv marknadsutveckling. PTS ska se till att de konsumentskyddande 
reglerna i bl.a. lagen om elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera 
konsumenter samt samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra 
branschaktörer.  

1.3.1 PTS hantering av inkomna klagomål avseende posttjänster 

Användarnas klagomål till operatörerna och till PTS ger viktig information om 
hur postmarknaden fungerar och hur väl posttjänsterna motsvarar användarnas 
behov och förväntningar. Under 2018 har antalet förfrågningar8 som inkommit 
till PTS minskat jämfört med föregående år och under året har PTS tagit emot 
1 996 förfrågningar9. Det kan jämföras med 2 554 förfrågningar under 2017, 
2 520 förfrågningar under 2016 och 850 stycken året dessförinnan.  
Av antalet inkomna förfrågningar 2018 klassificerades 1 826 som klagomål eller 
synpunkter medan resterande andel utgjordes av övriga frågor. 
 

                                                 
8 Förfrågningar är myndighetens samlingsbegrepp för inkomna telefonsamtal, brev och e-post från 
postanvändare. Dessa är kategoriserade som klagomål, synpunkter eller annat. Cirka 90 procent av 
förfrågningarna till myndigheten utgörs av klagomål och synpunkter. 
9 Enligt statistik från enhetens klagomålssystem. 
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Den vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att de har 
uppmärksammat brister i postutdelningen eller brister i något led av 
paketdistributionen. Problemen med postutdelningen handlar främst om 
försändelser som av något skäl inte kommit fram alls, att de delats ut för sent 
eller att mottagaren av misstag fått någon annans brev. När det gäller klagomål 
på paketdistribution har klagomålen under 2018 till stor del gällt brister i 
Postnords hantering av postförsändelser som har skickats från länder utanför 
EU. 

Majoriteten av de förfrågningar som har inkommit till PTS avser Postnord men 
PTS får även in förfrågningar som rör Citymail och andra postoperatörer. 

Tabell 5; Volymer Konsumentklagomål 
 

 

 

Tabell 6; Kostnader Konsumentklagomål 

 

 

1.4 Internationellt arbete 

PTS har i uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i 
verksamheten inom världspostföreningen (UPU) samt att delta i det europeiska 
samarbetet kring regleringsfrågor t.ex. inom ramen för European Regulators 
Group for Post (ERGP) som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen.  

PTS arbete i UPU 

PTS strävar efter att svenska ståndpunkter ska få så stort genomslag som 
möjligt i det internationella arbetet. 2018 hölls den andra extra ordinarie 
världspostkongressen någonsin. De beslut som fattades av kongressen ligger 
till övervägande delen i linje med de svenska ståndpunkterna. 

Förslaget om reformeringen av UPU antogs som förväntat utan närmare 
diskussion. Sverige gav i sammanhanget sitt stöd för ett förslag om att 
säkerställa rotation i Postal Operations Council (POC) genom att minst en 
tredjedel av länderna i rådet skall förnyas i varje kongresscykel. Detta förslag 
antogs av kongressen. Vad avser finansieringen av UPU:s verksamhet antogs 

Volymer Konsumentklagomål 2018 
 

2017 
 

2016 
 

Antal förfrågningar  1 996 2 554 2 520 

Kostnader Konsumentklagomål 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH  956 1 303 1 275 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 28 

 

ett förslag som en rad europeiska länder, däribland Sverige, uttalat sitt stöd för 
och som innebär att alternativa finansieringsmodeller skall utredas ytterligare 
varefter förslag ska presenteras på den ordinarie världspostkongressen 2020. 
Som ett led i att lösa underskotten i finansieringen av pensionsåtagandena för 
UPU:s personal antogs förslag om en rad åtgärder för att stabilisera läget, av 
vilka inledandet av förhandlingar om överförandet av pensionsåtagandena till 
det FN gemensamma Joint Staff Pension Fund är det mest långsiktiga. 
Kongressen hade också att ta ställning till förändringar i UPU:s 
produktportfölj. Sverige och bl.a. övriga nordiska länder har varit starkt emot 
förslaget att göra spårbarhet till en obligatorisk tjänst. Vid behandlingen av 
förslaget om förändringar av UPU:s produktportfölj avslogs förslaget i den 
delen medan övriga förslaget antogs av kongressen.  

PTS arbete inom ERGP 

Brevmarknaden präglas av stadigt sjunkande volymer medan det är stark 
tillväxt på paketmarknaden. Det är tydliga indikationer på att användarnas 
behov av posttjänster har förändrats och att de avviker allt mer från vad som 
säkerställs genom nuvarande postdirektiv (97/67/EG) från 1997 och som i 
väsentliga delar tar sin utgångspunkt i förhållandena i början av 1990-talet. Det 
är därför angeläget att driva på och understödja arbetet med ett nytt 
postdirektiv som säkerställer en grundläggande postservice som bättre svarar 
mot användarnas verkliga behov och samtidigt ger utrymme för anpassningar 
på nationell nivå. Det sistnämnda är inte minst viktigt mot bakgrund av att 
medlemsländerna skiljer sig väsentligt mer åt idag än när nuvarande EU- 
direktiv utarbetades. Inom ramen för ERGP har PTS ingått i en arbetsgrupp, 
Implementation and evolution of USO, som under året utarbetat en rapport 
om utvecklingen inom postsektorn och dess påverkan på regleringen. 
Rapporten kommer att vara ett väsentligt underlag för det ställningstagande till 
översynen av regelverket på postområdet som ERGP enligt förslaget till 
arbetsprogram för nästa år ska presentera under första halvåret 2019. 

PTS har fortlöpande lämnat synpunkter på förslag till EU-förordning om 
gränsöverskridande paketleveranser och tillhörande implementeringsakter. I 
väsentliga avseenden har det bidragit till att förtydliga och förenkla det 
förfarande som nu är i kraft.  
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Tabell 7; Kostnader Internationellt arbete posttillsyn 

                                                 
10 Prestationens kostnader innehåller medlemsavgift till UPU enligt följande: 2018 ingår 6 031 tkr, 2017 
ingår 5 721 tkr, 2016 ingår 5 676 tkr. 

Kostnader Internationellt arbete 
posttillsyn 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH10 7 804 7 592 7 380 
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2 Elektronisk kommunikation 

Analys av marknadsutvecklingen 
PTS har i uppgift att beskriva och analysera utveckling och resultat inom 
marknaden för elektronisk kommunikation, och rapportera detta till 
regeringen. Detta görs bl.a. genom rapporter och kartläggningar som publiceras 
på PTS webbplats och statistikportal. Nedan följer ett antal rapporter och 
kartläggningar som genomförts under 2018 (i urval):  

 Svensk telekommarknad (PTS-ER-2018:16) är en insamling av 
operatörsdata som tjänar till att följa utvecklingen inom marknaden för 
elektronisk kommunikation 

 Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband (PTS-ER-2017:21) 
beskriver prisutvecklingen i Sverige för bredband och telefoni 

 PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning (PTS-ER-2018:7) 
beskriver och följer utvecklingen av tillgången till bredband. 
Beskrivningen baseras på en geografisk kartläggning. 

 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi (PTS-ER-2018:8) ger 
en prognos över hur utvecklingen för it- infrastruktur kan komma att 
se ut i förhållande till regeringens mål inom bredbandsstrategin. 

Rapporterna och kartläggningarna har ett brett användningsområde för såväl 
interna som externa intressenter. Som exempel på detta kan nämnas att 
uppgifter om volymer och intäkter används internt som grund för 
myndighetens reglerande arbete, och att PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning används som underlag för att på både nationell, 
regional och lokal nivå kunna kartlägga behov av bredbandsutbyggnad. 
Sammantaget har detta arbete till effekt att bredbandsutbyggnaden främjas 
genom att kunskap upparbetas och sprids, såväl inom myndigheten som till 
regering, riksdag och övriga offentliga och privata intressenter inom 
bredbandsområdet. Detta leder till att dessa aktörer kan fatta välgrundade 
beslut vid t.ex. fördelning av stöd, affärsplanering, utbyggnad av infrastruktur 
och vid genomförande av kartläggningar av framtida utbyggnadsbehov. 
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Tabell 8; Kostnader Rapporter inom marknadsanalys och 
statistik 

 
Rapporten om svenskarnas användning av internet (PTS Individundersökning) 
genomförs vartannat år och kostnaderna för denna varierar därefter.  
 
PTS har under 2018 medverkat i Nordic-Baltic Working Group on Statistics 
(Nordstat), en arbetsgrupp där representanter för regleringsmyndigheterna i 
Norden och Baltikum ingår. Gruppen arbetar med harmonisering av 
internationell statistik över elektroniska kommunikationstjänster. Under året 
var PTS ordförande i Nordstat och hade därmed huvudansvaret för gruppens 
gemensamma rapport, The Nordic-Baltic Telecom Market som publicerades på 
PTS statistikportal i juni. PTS har under 2018 medverkat i IKT-nätverket. 
Syftet är kvalitetssäkring, kunskapsutbyte och nätverkande mellan myndigheter 
om undersökningar inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) 
Deltagarna i nätverk är representanter från runt femton myndigheter och 
stiftelser. På nätverksträffarana diskuterar deltagarna sina senaste rapporter, 
undersökningar, definitioner och teman inom statistik och 
undersökningsmetodik. Nätverket träffas två gånger per år. Internetstiftelsen 
IIS och Statistiska Centralbyrån (SCB) har under åren varit sammankallande. 
Nätverket har funnits i över tio års tid.  

2.1 Utbyggda nät 

Mål: Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång till 
de tjänster som normalt efterfrågas. 

Målbeskrivning: Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 enligt regeringens 
bredbandstrategi. Tillgång till bredband behövs för ett sammanhållet land där alla i 
samhället kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Alla användare ska dessutom kunna 
ta del av de tjänster som normalt efterfrågas. För att detta ska vara möjligt måste de fasta 
och mobila näten vara väl utbyggda och ha tillräcklig kapacitet. PTS bidrar till bättre 
förutsättningar för investeringar i utbyggnad av infrastrukturen. Det sker genom att 
myndigheten bland annat bevakar och analyserar marknaden, främjar utbyggnaden genom 
information, utbildning och samverkan, verkar för en väl fungerande konkurrens samt 
tilldelar radiospektrum. 

Rapporter (Kostnad inkl. OH) 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnader Prisrapporten 106 349 429 
Kostnader Svensk Telemarknad 1 601 1 662 1 704 
Kostnader Rapport om svenskarnas 
användning av telefoni och internet 

204 831 2 
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2.1.1 Tilldelning av radiospektrum i 450 MHz-bandet 

Utmaningarna i bredbandsutbyggnaden finns framförallt i glesbygd. Här är låga 
frekvensband betydelsefulla för att bidra till god yttäckning och därmed även 
för att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster. Befintligt tillstånd i 
450 MHz-bandet, som upphör i början på mars 2020, används idag av 
operatören Nettett Sverige AB för många samhällskritiska tjänster samt för 
andra tjänster som kräver god täckning över stora landområden.  

Den 13 september 2017 publicerade PTS en allmän inbjudan till ansökan av 
radiosändare i frekvensblock om 10 MHz (2×5 MHz) inom frekvensutrymmet 
452,5–457,5/462,5–467,5  MHz. Tilldelningen skulle genomföras som en 
andraprisauktion med slutna bud i en budrunda. Detta innebär att intressenter 
lämnar in ett bud och den som lämnat in högst bud vinner men behöver bara 
betala det näst högsta budet. Två ansökningar kom in till PTS inför auktionen i 
februari 2018. Vid budöppning konstaterades att vinnande bud om drygt 91 
miljoner kronor kom från Nettett Sverige AB. PTS tilldelade därför ett tillstånd 
att använda radiosändare i frekvensutrymmet 452,5-457,5/462,5–467,5  MHz 
till Nettett Sverige AB med en auktionslikvid på drygt 40 miljoner. Tillståndet 
gäller från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044 med 
tillståndskrav på 5 Mbit/s nedlänkshastighet och 128 kbit/s upplänkshastighet, 
vilket möjliggör tillhandahållande av telefoni, på 80 procent av ytan i varje län. 

Med denna tilldelning har PTS säkerställt en kontinuitet i användningen av de 
tilldelade frekvenserna i 450 MHz-bandet. Vidare är PTS bedömning att 
tilldelningen kommer att bidra till god täckning i glesbygd av mobilt bredband 
samt bidra till att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster. 

2.1.2 Tilldelning av radiospektrum i 700 MHz-bandet 

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige sätter upp bl.a. mobilitetsmålet att 
hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. 
Mobilitetsmålet ska svara mot den förväntade efterfrågan som finns på trådlöst 
bredband för människor och saker utanför hemmet eller arbetet och där man 
normalt befinner sig. 

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr 2017/89911 från den 17 
maj 2017 ska EU:s medlemsstater senast den 30 juni 2020 tillåta att 
frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz-bandet) används för trådlösa 
bredbandstjänster enligt de harmoniserade tekniska villkor som fastställts av 
kommissionen i enlighet med art. 4 i radiospektrumbeslutet. Regeringen 
beslutade den 1 juni 2017 att sändningsutrymmet i 700 MHz-bandet, förutom 
703-713 MHz och 758-768 MHz, efter den 31 oktober 2017 är tillgängligt för 
andra ändamål än marksänd tv.  
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Den 4 juli 2018 publicerade PTS en allmän inbjudan till ansökan av 
radiosändare inom det tillgängliga frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet för att 
tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster.  

Totalt omfattade auktionen 60 MHz, fördelat på ett tillstånd med täckningskrav 
om 20 MHz (2×10 MHz), och två tillstånd om vardera 10 MHz (2×5 MHz) i den 
del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk samt fyra tillstånd om 
vardera 5 MHz i nedlänksdelen.  
 
Tilldelningen för sex av tillstånden har genomförts genom en spektrumauktion. 
Utöver dessa har ett tillstånd tilldelats med villkor om täckning och utbyggnad. 
Detta har gjorts genom ett kombinerat urvalsförfarande där bud upp till och 
med det fastställda takbeloppet om 300 miljoner kronor utgjort bindande 
villkor om täckning och utbyggnad och som inte betalats in som auktionslikvid. 
Utbyggnaden för detta tillstånd ska enligt villkoren förbättra utomhustäckning 
för tal- och datatjänster om minst 10 Mbit/s där konsumenter normalt 
befinner sig. Därmed förväntas tilldelningen bidra till att regeringens 
mobilitetsmål uppfylls.  

Tre ansökningar kom in till PTS och samtliga godkändes. Efter avslutad 
spektrumauktion tilldelade PTS tillstånd till Telia Sverige AB (ett tillstånd om 
2x10 MHz FDD med täckningskrav) och Net4Mobility HB (två tillstånd om 
2x5 MHz FDD vardera). Hi3G Access AB vann inget tillstånd i 
auktionen. Sammanlagda vinnande bud blev 2 824 594 446 kronor. De fyra 
tillstånden om vardera 5 MHz i nedlänksdelen förblev osålda. 

2.1.3 Samverkan och dialog kring hinder för utbyggnad av bredband 

PTS har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och 
avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnat ett antal konkreta 
åtgärdsförslag för att effektivisera bredbandsutbyggnaden. Inom ramen för det 
arbetet identifierades hinder att anlägga fiber längs Sveriges länsvägar i 
processen för tillstånd enligt väglagen. Trafikverkets nuvarande principer 
tillåter inte alternativa anläggningstekniker än att gräva i ytterslänt. Detta är ett 
hinder som behöver tas om hand för att takten på den fortsatta 
bredbandsutbyggnaden i Sverige ska kunna upprätthållas. PTS inrättade av den 
anledningen ett forum kallat ”Kvalitetsrådet” för Trafikverket, branschen och 
dess underleverantörer i syfte att diskutera hur alla aktörer kan bidra till att 
göra hanteringen av tillstånd enligt väglagen så smidig och effektiv som möjligt.  

PTS föreslog inom ramen för regeringsuppdraget att Trafikverket skulle få ett 
mer proaktivt ansvar för att främja bredbandsutbyggnaden samt att utreda och 
föreslå hur bredbandsinfrastruktur kostnadseffektivt och säkert kan anläggas i 
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eller i direkt anslutning till vägen. Trafikverket har nu fått i uppdrag av 
regeringen att bland annat utreda användningen av alternativa 
anläggningstekniker i syfte att främja utbyggnad av bredband i glesbygd. 

2.1.4 Utbildning i bredbandsfrågor för kommuner 

Kommuner har i många sammanhang identifierats som nyckelaktörer för att nå 
regeringens mål för bredbandsutbyggnaden. PTS har under 2018 genomfört 
utbildningsinsatser för att höja kompetensen i bredbandsfrågor hos kommuner 
i syfte att stärka kommunernas förutsättningar att främja 
bredbandsutbyggnaden. PTS har genomfört utbildningar under sju tillfällen i 
13 län för sammanlagt 148 kommuner/länsstyrelser. Efter genomförda 
utbildningar har kompetensen hos kommunala bredbandssamordnare höjts i 
frågor om bl.a. marknadskunskap, teknik och robusthet.  

2.2 Tillförlitlighet och säkerhet 

Mål: Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. 

Målbeskrivning: Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer 
innebär att behoven av och därmed kraven på säkra nät och tjänster ökar. Användare vill 
kunna utnyttja möjligheterna med elektronisk kommunikation och samtidigt undvika de 
negativa konsekvenser som kan uppstå vid brister i nät och tjänster. Nät och tjänster ska ha 
en så hög säkerhet och robusthet att användarna anser att de är tillförlitliga. Problem 
relaterade till säkerhet och integritet ska minska. För att uppnå detta arbetar PTS med 
reglering, tillsyn och främjande såsom robusthetshöjande åtgärder och samverkan.  

2.2.1 PTS arbete med säkerhetsskydd 

Tillsyn av operatörers systematiska säkerhetsskyddsarbete 

PTS har granskat hur ett antal operatörer identifierar och dokumenterar 
behovet av säkerhetsskydd samt vilka processer och rutiner de använder för 
sitt arbete med säkerhetsanalyser. 

Tillsynen har gett PTS information om operatörernas processer och rutiner 
samt om pågående och planerade säkerhetsåtgärder. Den fördjupade 
kunskapen kommer att ligga till grund för myndighetens fortsatta arbete på 
området.  

2.2.2 PTS insatser inom totalförsvarsarbetet 
Civilt försvar 

Under 2015 beslutade regeringen att statliga myndigheter ska återuppta en 
sammanhängande planering för totalförsvaret. PTS har under 2018 fokuserat 
på att ta fram en plan för myndighetens krigsorganisation och att kartlägga 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 35 

 

myndighetens behov av fredstida arbetsinsatser så att krigsorganisationen ska 
kunna verka i händelse av höjd beredskap (beskrivs i kapitel 4.1.1). 
Myndigheten har även arbetat med att sammanställa en samlad bild av sektorn 
för elektronisk kommunikationsförmåga att upprätthålla sin verksamhet i krig. 
Resultatet av detta arbete har kommunicerats till Försvarsmakten och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Därutöver har PTS 
samverkat med Försvarsmakten, MSB, sektorns aktörer och aktörer i andra 
berörda sektorer, exempelvis energisektorn och den finansiella sektorn, i syfte 
att kartlägga totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer, att 
identifiera beroenden mellan sektorer och att identifiera och genomföra 
robusthetshöjande åtgärder för att stärka förmågan att upprätthålla sina 
verksamheter i krig.  

Planering för höjd beredskap  

PTS har under 2018 arbetat med myndighetens planering för höjd beredskap, 
vilket omfattar att formera myndighetens krigsorganisation och dess 
verksamhet vid höjd beredskap. Inom ramen för det arbetet har PTS 
genomfört krigsplacering av delar av myndighetens personal.  

Myndighetens arbete vid höjd beredskap ska, så långt det är möjligt, bygga 
vidare på de processer som myndigheten använder i sin krisorganisation. För 
att tydliggöra detta samband har PTS under hösten 2018 även sett över sin 
krisplan. 

Robusthetsåtgärder 

För att öka robustheten i näten har PTS bland annat delfinansierat 
omförläggning av kanalisation under vattendrag istället för på broar. 
Klimatförändringar ökar sannolikheten för höga flöden och vid t.ex. ett 
dammbrott riskerar broar att förstöras. Broar bedöms även vara viktiga militära 
mål. Åtgärden stärker därigenom robustheten utifrån både kris- och höjd 
beredskapsperspektiv. 

PTS har även delfinansierat redundanssatsningar och andra 
förstärkningsåtgärder för vitala delar av telekommunikationsnät. Dessa åtgärder 
stärker robustheten i näten såväl vid kris som vid höjd beredskap. 

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept framtaget av branschen och 
PTS gemensamt. Syftet är att ge tydlig vägledning till den som vill bygga eller 
ställa krav på robusta och driftsäkra fibernät. Inom konceptet är det även 
möjligt att certifiera såväl personer som företag, som kvalitetsbevis på att man 
uppfyller och arbetar enligt Robust fiber. Arbetet styrs genom ett 
förvaltningsråd, i vilket PTS deltar. Under året har en fortsatt ökning skett av 
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mängden certifierade företag och personer. En ytterligare utveckling av 
konceptet Robust fiber har påbörjats med målet att även skapa ett koncept för 
robust digital infrastruktur som omfattar såväl fastighetsnät som radionät. 

Utbildning och övningar 

PTS har under 2018 genomfört flera utbildningar riktade till sektorn för 
elektronisk kommunikation. Avsikten har varit att utbilda sektorns aktörer i 
bland annat de legala förutsättningar som råder vid höjd beredskap, men även 
vad som gäller vid otydliga och odefinierade situationer, så kallade gråzoner. 
PTS har tillsammans med Svenska kraftnät även tagit fram krisutbildningar.  

Arbetet med att planera den PTS-ledda övningen Telö19 samt 
Totalförsvarsövning 2020 har påbörjats. Syftet med de kommande övningarna 
är bland annat att öva PTS krigsorganisation och sektorn elektronisk 
kommunikation. 

Under 2018 har PTS deltagit i flera övningar anordnade av andra 
organisationer. Syftet med deltagandet har varit att stärka arbetsformerna, 
etablera samverkan mellan olika sektorer samt dra lärdomar inför sektorns 
kommande övning Telö19. PTS har bland annat deltagit i 
samverkansfältövningar och samverkansplaneringsövning för att stärka 
totalförsvarsplaneringsarbetet. PTS har även deltagit i MSB:s 
samverkansövning, SAMÖ, med fokus på kunskapshöjning inom civilt försvar, 
och informationssäkerhetsövningen, NISÖ, med syfte att ge privata och 
offentliga aktörer möjlighet att öva tillsammans, och därigenom stärka 
samhällets samlade förmåga att hantera it-relaterade samhällsstörningar, när 
aktörerna snabbt behöver samordna sig för att kunna vidta relevanta åtgärder. 

Redovisning av diverse uppdrag i regleringsbrev för 2018 

I PTS regleringsbrev för 2018 framgår att myndigheten särskilt ska prioritera 
följande områden:  

- Planering till stöd för Försvarsmakten under höjd beredskap  
- Stärka arbetsformer 
- Planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad 

ledningsplats 
- Översyn av tillämpbarhet och behov av ändringar i författningar. 
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Nedan beskrivs vilka åtgärder som genomförts. 

Planering till stöd för Försvarsmakten under höjd beredskap 
PTS har tagit fram en samlad bild av sektorn för elektronisk kommunikations 
förmåga att upprätthålla sin verksamhet i krig, vilket nämnts ovan. I detta 
arbete har samverkan med Försvarsmakten varit en viktig del. Planeringen 
påverkar de robusthetshöjande åtgärder som genomförs, hur utbildningar och 
övningar utformas samt hur samverkan och stärkta arbetsformer ytterligare kan 
förbättras mellan sektorn, PTS och Försvarsmakten. 

Stärka arbetsformer 
PTS arbetar kontinuerligt tillsammans med sektorn för att stärka 
arbetsformerna inom sektorn och mellan sektorns aktörer och myndigheten. 
Behovet av att stärka arbetsformerna tydliggjordes ytterligare i samband med 
de erfarenhetsseminarier och utvärderingar som PTS genomfört tillsammans 
med den nationella telesamverkansgruppen (NTSG), efter sommarens insatser 
med de omfattande bränder som rasade på flera ställen i Sverige.    

Genom PTS satsningar på Navet, en tjänst för snabb och aktuell information 
om driftstörningar i telenäten, har PTS förbättrat möjligheten för de 
krishanterande myndigheterna att få tydliga lägesbilder vid driftsstörningar. 
Detta möjliggör bättre beslutsunderlag vilket underlättar planering och 
genomförande av åtgärder. Störningsinformation som publiceras i Navet 
skickas till viktiga samhällsaktörer som räddningstjänst och länsstyrelser. 

Alternativ ledningsplats 
PTS har krigsplacerat sin personal under året samt tagit fram myndighetens 
plan för höjd beredskap, vilket nämnts ovan. Krigsplaceringen och plan för 
höjd beredskap är dimensionerande för planeringen av en alternativ 
ledningsplats. Inom ramen för arbetet med plan för höjd beredskap har 
planering av en alternativ ledningsplats påbörjats. 

Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar 
PTS har under 2018 uppdaterat föreskrifterna PTSFS 1995:1. Bestämmelserna 
har framför allt ändrats vad gäller vilka som omfattas av föreskriften. 

Användningen av de 10 miljoner kronor som tillförts myndigheten för att förstärka 
totalförsvaret 
Det ökade anslaget har möjliggjort för PTS att under året utöka 
personalstyrkan som arbetar med civilt försvar och totalförsvarsplanering. Den 
utökade personalstyrkan har gjort att arbetet med totalförsvar och 
säkerhetsskydd, vilket beskrivs ovan, har kunnat bedrivas i avsevärt större 
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utsträckning än innan. Resurserna har främst använts för att koordinera 
myndighetens arbete med totalförsvarsplanering, att stärka upp arbetet med 
utbildning och övning, för analysarbete inom informationssäkerhet och 
säkerhetsskydd samt för externt kompetensstöd för specifika 
robusthetsåtgärder inom elektronisk kommunikation. Myndigheten har också 
förstärkt sitt interna arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd 
vilket skapar förutsättningar för myndighetens arbete med civilt försvar. 

2.3 Begränsade resurser 

Mål: Radiospektrum och andra begränsade resurser förvaltas så att 
samhällsnyttan maximeras över tid.  

Målbeskrivning: Begränsade resurser som radiospektrum, nummer och adresser är vitala 
för att elektroniska kommunikationstjänster ska kunna fungera. Radiospektrum är också 
en viktig resurs för många andra tillämpningar än elektroniska kommunikationstjänster. 
Behovet av planering för att tillgodose allas behov av radiospektrum i samhället ökar och det 
är viktigt att resurserna nyttjas så effektivt som möjligt. Detta gäller även för nummer och 
adresser. Genom styrning av och tydlighet kring förvaltning, förädling, tilldelning och tillsyn 
av resurserna verkar PTS för att över tid maximera samhällsnyttan. För att uppnå detta för 
radiospektrum är möjligheten till delad användning och så få begränsande villkor som möjligt 
viktiga principer inom tillståndsgivningen.  

2.3.1 Kommande 5G-tilldelningar 

PTS har tagit fram en 5G-spektrumplan för Sverige som beskriver hur 
radiospektrum kan göras tillgängligt för att möjliggöra 5G i landet. Detta har 
gjorts i enlighet med grundläggande utgångspunkter för initial utveckling och 
utbyggnad av 5G, angivna bland annat i Europeiska kommissionens 5G action 
plan som pekar ut tidslinjer och i RSPG-Opinion Strategic roadmap towards 
5G for Europe, som pekar ut både tidslinjer och frekvensband.   

PTS har under 2018 tilldelat tillstånd i 700 MHz-bandet, vilket beskrivs i 
avsnitt 2.1.2. 

Under året har PTS även genomfört förstudier för framtida tilldelningar av 
frekvenser för frekvensbanden 2,3 GHz, 3,4-4,2 GHz och 24,25-27,5 GHz. 
Målet är att frekvensutrymme i dessa band tillgängliggörs för 5G-utbyggnad 
från år 2020 och att det därmed möjliggör att Sverige fullföljer Europeiska 
kommissionens 5G Action Plan. Förstudierna avser samhällsnyttoberäkningar 
av kollektiva nyttigheter och analys av efterfrågan och behov av frekvenser för 
5G, vilka ligger till grund för PTS beslut om kommande tilldelningar av 
radiospektrum. 
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2.3.2 Tilldelning av tillstånd för radiosändare 

PTS har under 2018 handlagt 11034 tillståndsärenden för radiosändare och för 
frekvensblock, bland annat inom områdena fast radio, rundradio, landmobil 
radio, maritim radio, luftfartsradio, jordstationer och amatörradio vilket är en 
ökning med 14 procent jämfört med 2017. Detta tillsammans med arbete som 
genomförts under 2018 för att öka säkerheten har resulterat i att den 
genomsnittliga handläggningstiden ökat. Därutöver har PTS under 2018 
handlagt förlängningar av 24920 tillstånd, vilket har skett genom en ny 
automatiserad stödprocess. 

PTS arbete med att handlägga tillståndsärenden innebär att tillståndshavare fått 
möjlighet att kommunicera via radiobaserade tekniker i enlighet med sina 
behov och enligt PTS villkor för att åstadkomma en effektiv användning av 
radiospektrum. PTS tillståndsgivning för radiosändare och 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. 

 

Figur 1; Antal avslutade tillståndsärenden 
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Figur 2; Genomsnittlig handläggningstid i dagar 

Tabell 9; Kostnader Radiotillstånd 

Kostnader Radiotillstånd 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 30 160 30 163 29 884 

 

2.3.3 Störningsfri radiomiljö 

För att radioanvändare ska ges en så rimligt störningsfri radiomiljö som möjligt 
bedriver PTS tillsyn inom spektrumområdet. Under 2018 har 199 
störningsutredningar hanterats. Av dessa rörde 20 ärenden störningar i 
samhällsviktiga nät och radionavigeringstjänster, vilka av PTS hanteras med 
prioritet. En stor del av dessa störningar har gällt störningar från 
ljudradiosändare som inte har följt tillståndsvillkoren. PTS har här vidtagit olika 
åtgärder som t.ex. underrättelser och vitesförelägganden för att 
tillståndshavarna ska följa tillståndsvillkoren. Övriga utredningar har till största 
delen omfattat radiostörningar för mobiltelefoni och mobilt bredband.  
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Figur 3; Volym och handläggningstid för utredningar av störd 
radiokommunikation 

Tabell 10; Kostnader Radiotillsyn 

Kostnader Radiotillsyn 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 11 665 12 585 11 967 

 

PTS bedriver marknadskontroll, vilket innebär kontroll av produkter där 
radioutrustning ingår. Syftet är att upptäcka produkter som inte uppfyller 
väsentliga egenskapskrav enligt harmoniserade standarder för att därigenom 
minska risken för framtida radiostörningar.  

Under 2018 har 74 produkter kontrollerats avseende administrativa och 
tekniska krav. Av dessa uppvisade 11 tekniska brister och 44 administrativa 
brister. Av dessa har fem produkter dragits bort från marknaden efter beslut 
från PTS. Information kring marknadskontroll av produkter med 
radioutrustning har under året genomförts genom egna och 
myndighetsöverskridande seminarier samt även genom konsumentinriktad 
information i sociala medier. 
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Figur 4; Antal kontrollerade utrustningar samt resultat av PTS 
marknadskontroll 

Tabell 11; Kostnader Marknadskontroll 

Kostnader Marknadskontroll 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 5 266 5 808 4 912 
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2.4 Fungerande konkurrens 

Mål: Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post 
kännetecknas av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och 
valmöjlighet för konsumenter.  

Målbeskrivning: Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras 
genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i form av 
flaskhalsar, t.ex. tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan ge aktörer 
marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott investeringsklimat. PTS 
ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
konkurrens som leder till prisvärda tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark 
innovationskraft. PTS insatser ska vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som 
behövs och avreglering ska ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. 
Genom tillsyn av det EU-gemensamma regelverket om nätneutralitet värnar PTS ett öppet 
internet.  

2.4.1 Ny kalkylmodell för en framtidsäker prisreglering 

PTS styrelse fattade i september 2018 beslut om att från den 1 oktober tillämpa 
en ny kalkylmodell (BULRIC) för att fastställa relevanta priser inom ramen för 
myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet samt att 
långsiktigt bedöma investeringskostnaderna för att digitalisera Sverige.  
När marknaden utvecklas och de regulatoriska förutsättningarna förändras 
ställs nya krav på kalkylmodellen som behöver mötas. Den nya kalkylmodellen 
tar höjd för detta och blir på så sätt framtidssäker och kan användas för olika 
uträkningar vid fastställande av effektiva kostnader för bl.a. fast bredband i 
hela eller delar av landet. 

I två sedan tidigare fattade skyldighetsbeslut anges att de reglerade 
kostnadsresultat, (priser), som nu tillämpas ska uppdateras i samband med att 
en ny kalkylmodell har tagits fram av PTS. Det gäller dels marknaden för lokalt 
tillträde (tillträde till koppar), dels marknaden för fast samtalsterminering. PTS 
styrelse har därför i september fattat ändringsbeslut (dvs. ändring av gällande 
prisskyldigheter) för de aktuella marknaderna. De nya reglerade priserna gäller 
från första oktober 2018. 

PTS har under 2018 analyserat bredbandsmarknaderna, dvs. lokalt respektive 
centralt tillträde till nätinfrastruktur. PTS har under sommaren samrått 
marknadsavgränsningar, trekriterietest och SMP-bedömning, och konstaterar 
att Telia Company AB (Telia) har en sådan särställning på marknaden för lokalt 
tillträde till nätinfrastruktur att det motiverar en fortsatt reglering. När det 
gäller centralt tillträde till nätinfrastruktur, konstaterar PTS att 
konkurrenssituationen är fortsatt god och att en fortsatt förhandsreglering av 
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lokalt tillträde torde vara tillräcklig för att säkerställa en effektiv konkurrens på 
slutkundsmarknaderna. PTS analyser av bredbandsmarknaderna kommer att 
samrådas med marknaden och Konkurrensverket, notifieras till kommissionen 
och därefter fastställas av PTS styrelse under 2019. 

PTS har under 2018 också startat analyserna kring marksänd analog ljudradio 
och marksänd fri-tv samt marknaderna för samtalsterminering i individuella 
allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt och samtalsterminering i 
individuella mobiltelefonnät. Även dessa analyser kommer under 2019 
samrådas med marknaden och Konkurrensverket, notifieras till kommissionen 
och därefter fastställas av PTS styrelse. 

Tabell 12; Kostnader SMP-arbete 
 

 

 

Analyser av de marknader som kommissionen pekat ut som aktuella för 
förhandsreglering sker i cykler där PTS ska fastställa eventuellt behov av 
reglering senast vart tredje år. 

Under 2018 har PTS analyserat samtliga reglerade relevanta marknader. 
Analyserna av marknaderna för lokal och centralt nätinfrastrukturtillträde 
påbörjades hösten 2016 och beräknas avslutas under 2019. Analyserna kring 
marksänd analog ljudradio och marksänd fri-tv samt marknaderna för 
samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast 
anslutningspunkt och samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät har 
påbörjats under 2018, med avsikten att de ska avslutas under 2019. 
Sammantaget förbrukar SMP-analyserna mer resurser 2018 än 2017, då fler 
resurskrävande projekt bedrivs parallellt. 

2.4.2 Tillsyn internationell roaming 

Att kunna ringa, sms:a och surfa till samma villkor som hemma syftar till att 
underlätta människors rörlighet inom EU samtidigt som borttagandet av 
roamingavgifter ska ske på ett för operatörerna hållbart sätt. 
Det nya roamingregelverket trädde i kraft 15 juni 2017 och PTS har sedan dess 
arbetat med att säkerställa att operatörerna följer de regler som gäller och även 
informerar sina kunder och PTS på det sätt som regelverket ställer upp. PTS 
tillsyn har under året resulterat i ett antal frivilliga rättelser och ett föreläggande 
på området. 

Kostnader SMP-arbete 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 19 329 15 551 10 744 
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2.4.3 Tillsyn utbyggnadslagen 

Syftet med tillsyn avseende reglerna i utbyggnadslagen är att nå den effekt som 
den nya lagen önskar uppnå, dvs. sänkta kostnader för utbyggnad av bredband 
för att fler i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband.  

Under hösten 2017 inledde PTS den första tillsynen av utbyggnadslagens 
bestämmelser. Den ena tillsynen som har avsett hur Telia följer lagens krav om 
att ta emot och besvara en begäran om tillträde, har avslutats i maj 2018 med 
ett beslut om föreläggande. 

Den andra tillsynen som också inleddes under 2017 har riktats mot fem 
kommunala stadsnät och har avsett skyldigheten för offentliga organ och 
nätinnehavare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras helt 
eller delvis med offentliga medel att informera om kommande och/eller 
pågående bygg- och anläggningsprojekt.  

Under hösten 2018 har PTS inlett ny tillsyn av offentliga organ och deras 
skyldighet att informera om kommande och/eller pågående bygg- och 
anläggningsprojekt. Tillsynen beräknas pågå under våren 2019. Syftet med den 
nya tillsynen är dels att följa upp hur och om utbyggnadslagens bestämmelser 
efterlevs, dels att använda tillsyn som en informationskanal. 

Tabell 13; Kostnader Tvistlösning 

 

 

PTS har under 2018 bedrivit tillsyn av de skyldigheter som myndigheten har 
beslutat om för de företag som har ett märkbart marknadsinflytande på en eller 
flera av de marknader som EU-kommissionen har definierat. Tillsynen har 
bedrivits såväl planlagt som händelsestyrt. På de marknader där en skyldighet 
att hålla ett visst pris gäller har PTS genomfört pristillsyn.  

På bredbandsmarknaderna, främst grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur, har PTS tillsyn berört bl.a. skyldigheterna för Telia att 
tillhandahålla driftsäkra och funktionella stödsystem och operatörsbyten. 
Bredbandsutbyggnaden har under de senaste åren framförallt koncentrerats till 
enfamiljshus. En naturlig följd av detta är att det också är på det området som 
tillsynen av Telias skyldigheter har varit mest intensiv. De tillträdande 
operatörerna har ökat sin efterfrågan på att hyra förbindelser i Telias fibernät 
till enfamiljshus. PTS bedömer att myndighetens reglering och aktiva tillsyn har 

Kostnader Tvistlösning 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 205 362 87 
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varit av betydelse för den positiva utvecklingen. Fler konsumenter har nu 
möjlighet att byta operatör och får därmed tillgång till ett större utbud av 
prisvärda tjänster från fler leverantörer. 

Den 1 december 2016 upphörde den tidigare regleringen av Telias priser på 
fibertillträde att gälla, och en ny skyldighet om ekonomisk replikerbarhet 
trädde i kraft. Den innebär att Telia ska tillämpa en prissättning som 
säkerställer att den som köper en grossisttjänst ekonomiskt kan replikera de 
mest relevanta produkterna på slutkundsmarknaden. Syftet är att tillträdande 
operatörer som är lika effektiva som Telia också har möjlighet att konkurrera 
med Telia slutkundstjänster när de hyr en fiber från Telia.  

Det är viktigt att Telia genom sin prissättning inte hindrar andra operatörer 
från att konkurrera om att erbjuda bredbandstjänster till konsumenterna. Detta 
är en förutsättning för att PTS ska kunna avstå från att reglera Telias fiberpriser 
och för att kunna säkerställa långsiktigt effektiv konkurrens som leder till bättre 
utbud och lägre priser, vilket gynnar konsumenterna. 

PTS har utöver tillsyn på bredbandsmarknaderna också bedrivit tillsyn på 
marknaderna för fast och mobil terminering samt broadcasting. PTS har även 
bedrivit tillsyn över anmälningsplikten. 

Tabell 14; Kostnader Marknadstillsyn 

 

 

Ett skäl för att kostnaderna för tillsyn varierar beror på ändringar i de regelverk 
som tillsynen utgår ifrån. Grossistmarknaden för lokalt tillträde till 
nätinfrastruktur fick en ny reglering 2015 och under 2017 ökade tillsynen med 
hänsyn till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, den så 
kallade utbyggnadslagen. PTS konkurrensavdelning genomförde samma år en 
omorganisation som samlade ansvaret för mycket av tillsynen på en nybildad 
enhet. 2018 sjönk kostnaderna något. Till viss del beroende på färre ärenden än 
förväntat.  

Kostnader Marknadstillsyn 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 2 354 3 514 2 588 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 47 

 

2.5 Konsumenträttigheter 

Mål: Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 
tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val. 

Målbeskrivning: Konsumenterna ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i det 
digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de köper och få det de 
har köpt. Förtroendet för operatörer och tjänster ska öka. När konsumenterna är 
välinformerade och känner tillit till marknaden skapas dessutom en efterfrågan som 
stimulerar leverantörerna till tjänsteutveckling och konkurrens, vilket i sin tur leder till en 
kontinuerlig, positiv marknadsutveckling. PTS ska se till att de konsumentskyddande 
reglerna i bl.a. lagen om elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera 
konsumenter samt samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra 
branschaktörer.  

2.5.1 Konsumenträttsnätverk för telekomfrågor 

PTS har under de senaste åren haft ett återkommande årligt möte med de 
andra nordiska ländernas regleringsmyndigheter, för att diskutera 
konsumenträttsfrågor på marknaden för elektroniska kommunikationer. Det är 
ett användbart forum att diskutera likheter som finns på marknaden för 
elektroniska kommunikationer och kunna hitta gemensamma åtgärder vid 
gemensamma problem på marknaden. I forumet har bland annat diskuterats 
åtgärder som vidtagits med anledning av TSM-förordningen. Nordiska mötet 
kommer från och med 2019 att bjuda in de Baltiska länderna. 

2.5.2 ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” 

Under året har PTS arbetat med att tillgängliggöra resultatet i undersökningen 
”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. I undersökningen ingår 
många personer ur målgrupper som sällan eller aldrig blir tillfrågade att delta i 
enkätundersökningar, till stor del på grund av att dessa inte kan nås via, eller 
kan svara på, mer traditionella undersökningsmetoder. Resultaten är därför 
unika och tillför ytterligare kunskap till de etablerade undersökningar som 
belyser svenskarnas internetvanor.  

Att sprida kunskap och probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat 
till tillgänglighet och digital inkludering är en viktig del i PTS arbete. Med 
finansiering från PTS har organisationen Begripsam tagit fram en webbplats 
för att tillhandahålla data från undersökningen. Webbplatsen uppfyller 
tillgänglighetskraven i webbriktlinjerna, WCAG 2.0 och den kommande ISO-
standarden General Guidelines on Cognitive Accessibility. Tjänsten är öppen 
för alla och kostnadsfri att använda. 
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2.5.3 Konsumenttillsyn 

För en välfungerande konkurrens är det en förutsättning att konsumenterna är 
välinformerade och medvetna om sina rättigheter så att de kan fatta 
välgrundade beslut om sina avtal och abonnemangsformer. PTS prioriterar 
därför att säkerställa att konsumenternas rättigheter är väl tillgodosedda genom 
att bedriva tillsyn och andra förebyggande åtgärder som bidrar till att ge 
konsumenterna ökade möjligheter att bedöma olika erbjudanden och till att 
öka konsumenternas förtroende för branschen.  

Under 2018 har PTS bedrivit en planlagd tillsyn gentemot 12 operatörer om 
information vid ändring i avtal. Såvitt PTS kan konstatera följer de granskade 
operatörerna 5 kap. 16 § LEK. Syftet med 5 kap. 16 § LEK är att abonnenten 
ska ha möjlighet att bedöma huruvida en villkorsändring medför positiva eller 
negativa effekter för abonnenten, och ha möjlighet att byta operatör eller 
abonnemang om abonnenten inte kan acceptera de föreslagna ändringarna. 
Bestämmelsen bidrar således till att skapa konsumenter som kan fatta aktiva 
och välinformerade val om vilket marknadserbjudande som bäst passar den 
enskilda konsumentens behov. Detta bidrar till förutsättningar för 
kundrörlighet på marknaden vilket är en viktig förutsättning för en väl 
fungerande konkurrens. Därför är det viktigt att operatörerna utformar sina 
underrättelser utifrån ett målgruppsperspektiv, dvs. med ett 
abonnentperspektiv, så att abonnenten kan såväl förstå och bedöma ändringen, 
som förstå vilka möjligheter som finns om ändringen är negativ för denne. PTS 
kan av utredningen dra slutsatsen att majoriteten av de tillsynade operatörerna 
såvitt myndigheten kan bedöma underrättar sina abonnenter om kommande 
villkorsändringar i enlighet med 5 kap. 16 § LEK. Även om flera operatörer i 
sina villkor uttrycker att endast negativa ändringar ger abonnenten rätt att säga 
upp avtalet tycks de i praktiken tillämpa regeln på samma sätt som PTS föreslår 
i sina allmänna råd. PTS kan emellertid konstatera att, även då underrättelsen 
sker i enlighet med 5 kap. 16 § och PTS allmänna råd, så skulle de överlag 
kunna vara tydligare ur ett slutanvändarperspektiv. Totalt har 18 
tillsynsärenden inletts under 2018. 

Tabell 15; Kostnader Konsumenttillsyn 

 

 
 

 
Kostnadsförändring mellan 2017 och 2018 går att härleda till att PTS har lagt 
mer tid på tillsynsinsatser mot operatörer 2018, jämfört med 2017. 

Kostnader Konsumenttillsyn 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH 1 429 912 330 
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2.5.4 Konsumentklagomål 

PTS sammanställer konsumentklagomål som kommer in till myndigheten och 
publicerar klagomålsstatistik på årsbasis. De fem vanligaste klagomålen 2018 
har handlat om nummer, avbrott, kopparnätets avveckling, täckning och 
samhällsomfattande tjänster (SOT). 

Tabell 16; Volymer Konsumentklagomål 
 

 

 

Tabell 17; Kostnader Konsumentklagomål 

 

 

 
Det totala antalet klagomål som myndigheten hanterat under året uppgår till 
1 110 stycken. Detta kan jämföras med 1 241 klagomål för 2017. Detta är en 
minskning med cirka 11 procent. PTS tips- och klagomålsfunktion har under 
åren 2016-2018 motsvarat ungefär en heltidstjänst. Kostnadsförändringarna 
mellan åren beror bl.a. på att det är olika personer som delar på ansvaret för 
funktionen.  
 
2.5.5 Samhällsomfattande tjänster 

PTS har i uppdrag att säkerställa tillgången till samhällsomfattande tjänster 
(SOT) för de hushåll och fasta verksamhetsställen som inte kan få tillgång till 
dessa tjänster genom erbjudanden på marknaden.  

PTS upphandlar inom ramen för arbetet med SOT telefoni till stadigvarande 
hushåll och fasta verksamhetsställen som tidigare haft telefoni men nu saknar 
det. För närvarande har sju hushåll/företag en upphandlad lösning. 
Upphandlingarna har haft som effekt att PTS under året tillgodosett behovet 
av telefonimöjligheter på de platser där marknaden inte förmår verka och 
således säkerställt tillgången till den samhällsomfattande tjänsten för 
slutanvändarna. 

Volymer Konsumentklagomål 2018 
 

2017 
 

2016 
 

Antal klagomål  1 110  1 241 1 437 

Kostnader Konsumentklagomål 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH  904 746 870 
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Tabell 18; Kostnader Upphandling av telefoni 

 

 

 

Kostnaderna för upphandlad telefoni var högre för 2018 än 2017, vilket 
framför allt beror på att vissa kostnader avseende 2019 fakturerades och 
bokfördes på 2018.  

2.5.6 Främjande av bredbandsutbyggnad i hela landet 

PTS ska genom information, utbildning och samverkan verka för att främja 
bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Arbetet ska bidra till att regeringens och 
EU:s mål på bredbandsområdet nås. Främjandeaktiviteter under 2018 (i urval): 
 PTS har bidragit till ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd 

till bredbandsutbyggnad genom att bistå myndigheter som är huvudmän 
för befintliga bredbandsstöd, samt genom att tillhandahålla forum för 
informationsspridning och kompetensutveckling. 

 PTS har fortsatt att tillhandahålla e-tjänster inom bredband, exempelvis 
Bredbandskartan, och uppdaterat denna med ny data.  

 PTS anordnar ett nätverk för myndigheter vars arbete har betydelse för 
bredbandsutbyggnaden. Under året har PTS genomfört två möten där olika 
aktörer bjudits in. PTS har under hösten 2018 arbetat med planering för att 
fortsätta utveckla nätverket.  

 PTS är i samarbete med Bredbandsforum utsedd kontaktpunkt för 
Broadband Competence Office (BCO) i Sverige. BCO:er, som är ett 
initiativ från EU kommissionen, har i syfte att ge vägledning i frågor om 
bredband till olika nationella och regionala aktörer.  
 

Tabell 19; Kostnader Samverkansgrupp länssamverkan bredband 

 

 

  

Kostnader Upphandling av telefoni 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Lämnade bidrag 223 168 108 
Förvaltningskostnader 10 224 37 
Total kostnad inkl. OH  233 393 145 

Kostnader Samverkansgrupp 
länssamverkan bredband 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnad inkl. OH  327 510 681 
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Tabell 20; Bredbandsfrämjande åtgärder 

 

 

 
 

 

Arbetet med främjandet av bredband kan variera i omfattning beroende på 
inriktning under året, vilket gör att kostnaderna för länssamverkan bredband 
och uppföljning av stödmedelsfördelning kan variera något mellan åren. För 
rapporten uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi, har en ny modell 
för beräkning av kostnaden för framtida fiberutbyggnad tagits fram under 
2018, vilket lett till ökade kostnader. 
 
2.5.7 Samhällsomfattande tjänster för personer med 

funktionsnedsättning 

Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att även personer med 
funktionsnedsättning ska ha tillgång till vissa viktiga kommunikationstjänster 
på likvärdiga villkor och i samma utsträckning som andra. PTS har regeringens 
uppdrag att upphandla sådana tjänster om marknaden inte uppfyller dessa 
behov.  
 
För närvarande upphandlar PTS följande fyra tjänster inom området 
elektronisk kommunikation: 
 

 118 400. Nummerupplysningstjänsten 118 400, som endast är avsedd 
för privat bruk, erbjuder nummerupplysning med framkoppling för 
personer som på grund av synnedsättning, blindhet annan 
funktionsnedsättning, eller beroende på andra särskilda behov inte kan 
söka efter nummer i kataloger, på internet eller som inte kan ringa 
avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida 
behov. Användningen har ökat något jämfört med året innan (ca 2 
procent).  

 Teletal. Den samtalsförmedlande tjänsten Teletal gör det möjligt för 
personer som har svårförstått tal eller behöver samtalsstöd att ringa till 
varandra eller till personer som använder svenskt tal. En tolk, som kan 
tyda svårförstått tal, ger stöd i form av förtydliganden, minnesstöd eller 

                                                 
11 Jämförelseåren 2016 och 2015 har räknats om då prestationen omvärderats. 

Bredbandsfrämjande åtgärder 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Kostnader Uppföljning av stödmedelsfördelning 
och utveckling inom it-infrastrukturområdet11 

1 636 1 822 
 

2 003 

Kostnader PTS mobiltäcknings- och 
bredbandskartläggning 

1 556 1 444 1 434 

Kostnader Uppföljning av regeringens 
bredbandsstrategi 

1 468 566 180 
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anteckningsstöd under telefonsamtal. Det kan röra sig om privata 
samtal eller samtal med skolan, myndigheter, företag, m.fl. Under 2018 
hanterades i genomsnitt 15 694 samtalsminuter per månad i tjänsten. 
Samtalstid och antal samtal till tjänsten varierar vanligtvis något från år 
till år, men ökningen kan ha sin orsak i att vi blir allt fler äldre i Sverige, 
vilket medför att fler personer har behov av tjänsten.  

 Bildtelefoni.net. Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net gör 
det möjligt för personer som använder svenskt teckenspråk och 
personer som använder svenskt tal att ringa till varandra, samt att få 
samtal distanstolkade. Det kan röra sig om privata samtal eller samtal 
med skolan, myndigheter, företag, m.fl. Användandet av tjänstens egna 
mobilappar, webbapp och Skype har under 2018 minskat från att i 
januari utgöra 31 procent av totalt antal inkommande videosamtal till 
att i december utgöra 30 procent. Den minskade användningen kan 
antas bero på att tjänsten inte längre kan nås via Skype.  

 Texttelefoni.se. Den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se gör 
det möjligt för personer som använder skriven svenska och personer 
som använder talad svenska att ringa till varandra. Det kan röra sig om 
privata samtal eller samtal med skolan, myndigheter, företag, m.fl. Såväl 
analoga som digitala texttelefoner kan nyttjas och det är även möjligt 
att ringa via webbapp och mobilappar. Under 2018 var den 
genomsnittliga användningen av Texttelefoni.se 106 978 
samtalsminuter per månad. Användningen har fortsatt att minska 
jämfört med 2017 vilket kan antas bero på att det finns alternativa sätt 
att kontakta myndigheter och företag, såsom mejl, chatt, med mera. 
Tjänsten är dock fortfarande en viktig samhällsomfattande tjänst för att 
målgruppen ska kunna ringa textsamtal och bli uppringda.  

 
PTS löpande uppföljning av tjänsterna i form av användarråd, 
uppföljningsmöten med leverantörer och insamling av statistik om 
servicenivåer, indikerar att brukarna är nöjda med tjänsterna, har nytta av dem 
och att de bidrar till ökad självständighet. 
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Tabell 21; Volymer per tjänst för personer med 
funktionsnedsättning 

 

* Från år 2018 anges genomsnittligt antal samtalsminuter per månad 

  

                                                 
12 Antal samtal/månad under 2016 har korrigerats jämfört med årsredovisningen 2016. I årsredovisningen 
2016 angavs 21 303 samtal/månad.  
13 Värden för 2016 har uppdaterats i jämförelse med årsredovisningen 2016 på grund av skrivfel. Värden 
2016 var 13 500 samtal/mån. 

 Tjänster År 2018 År 2017 År 2016 
Åtgärd  Antal (ca) Antal (ca) Antal (ca) 

118 400 14 710 reg. 
användare 
(per dec.) 
Genomsnitt 
48 746 
samtal/mån 

16 704 reg. 
användare (per 
dec.) 
Genomsnitt 
47 609 
samtal/mån 

16 260 reg. 
användare (per 
dec.) 
Genomsnitt 
48 931 
samtal/mån 

Teletal  15 694 * 3 189 samtal/mån 
 

3 001 samtal/mån 
 

Bildtelefoni.net 114 306 * 21 968  
samtal/mån 

21 64012 samtal/ 
mån 

Texttelefoni.se13  106 978 * 12 961 
samtal/mån 
 

13 508 samtal/ 
mån 
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Tabell 22; Totala kostnader Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 

Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning  

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

118 400 
Lämnade bidrag 4 106 4 037 4 280 
Förvaltningskostnader 143 133 66 
Total kostnad inkl. OH  4 250 4 170 4 346 
Teletal 
Lämnade bidrag 3 988 4 351 4 780 
Förvaltningskostnader 96 200 169 
Total kostnad inkl. OH  4 084 4 551 4 950 
Bildtelefoni.net 
Lämnade bidrag 43 670 39 782 35 520 
Förvaltningskostnader 15 93 113 
Total kostnad inkl. OH  43 685 39 875 35 633 
Texttelefoni.se 
Lämnade bidrag 12 935 13 043 14 090 
Förvaltningskostnader 411 522 71 
Total kostnad inkl. OH  13 346 13 564 14 161 
Total kostnad inkl. OH 65 365 62 160 59 090 

 

2.5.8 Tjänster för personer med funktionsnedsättning och 
regeringens jämställdhetspolitiska mål 

Under 2018 har PTS haft i uppdrag att för första gången redovisa hur den 
verksamhet som finansieras av anslaget för särskilda tjänster till personer med 
funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska 
mål. PTS har tagit hjälp av en expert på jämställdhetsfrågor för att utföra en 
jämställdhetskartläggning av de tjänster och projekt som PTS finansierar samt 
ge förslag på hur PTS kan arbeta vidare med dessa frågor. Resultatet visar bl.a. 
att det generellt sett finns en överrepresentation av kvinnor när det gäller 
nyttjandet av de samtalsförmedlande tjänster som PTS upphandlar, samt att de 
också är mer nöjda med tjänsterna. När det gäller sökande till 
projektfinansiering inom ramen för innovationstävlingar utgör 
kvinnodominerade grupper den minsta kategorin och överlag söker de lägre 
belopp än mansdominerade grupper och grupper med jämn könsfördelning. 
För att PTS bättre ska kunna bedöma vilka åtgärder som myndigheten kan 
komma att behöva vidta, behövs ytterligare statistiska underlag.  
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2.6 Internationellt arbete 
2.6.1 ITU:s fullmaktskonferens 

PTS har representerat Sverige i förberedelsearbete inför och i genomförandet 
av Internationella teleunionens (ITU) fullmäktigkonferens 2018 (PP-18). PTS 
har inför PP-18 deltagit i bl.a. expertgruppen för ITR och i ITU:s 
rådsarbetsgrupper samt inom det europeiska förberedelsearbetet inom CEPT. 
PTS arbete har syftat, och bidragit till, att få gehör för svenska ståndpunkter i 
ITU. Viktiga frågor som diskuterades på konferensen var cybersäkerhet, 
internets styrning och reglering av OTT. 

2.6.2 Internationell harmonisering 

I strävan att säkerställa att studier och beslut inom de internationella 
organisationerna (ITU, RSPG, RSC, ETSI och CEPT ECC) så långt som 
möjligt är i enlighet med svenska intressen deltar PTS i arbetet med 
internationell harmonisering. Under 2018 har detta arbete fokuserats på 
områdena mobiltelefoni och mobilt bredband (IMT, inklusive 5G), 
kortdistansutrustning (SRD) och det så kallade ”Internet of Things” (IoT). 
Utöver dessa områden deltar PTS aktivt i arbetet med intelligenta 
transportsystem (ITS) i 5,9 GHz-bandet, möjlig utökning av RLAN (ex. WiFi) 
till den nedre halvan av 6 GHz-bandet och frekvenser för framtida system för 
tågkommunikation. 
 
Inom ramen för det internationella arbetet med harmonisering av 
radiospektrum har PTS särskilt fokuserat på svenska intressen gällande 
frekvensbehov för 5G. Bland annat har PTS inom ITU och CEPT ECC aktivt 
bidragit till arbetet med tekniska studier av användning av 5G i olika 
frekvensband inför ITU:s världsradiokonferens 2019. 
 
PTS har under 2018 även bedrivit ett aktivt arbete i Radio Spectrum Policy 
Group (RSPG) där PTS innehar ordförandeposten. PTS har även haft 
ordförandeskapet i arbetsgruppen för 5G inom RSPG och där aktivt bidragit 
till utformning av RSPG 5G Opinion. 
 
PTS deltar därutöver aktivt i arbetet med harmonisering av radioutrustning 
genom standardisering, både internationellt och nationellt. Arbetet har 
bedrivits i syfte att säkerställa innehållet i harmoniserade standarder i enlighet 
med radioutrustningsdirektivet och att standarder blir ändamålsenliga för den 
pågående utvecklingen av mobilradioteknologin 5G, exempelvis 3GPP:s 
specifikation 5G New Radio för att möta kraven för standarden IMT 2020. I 
syfte att förenkla implementering av 5G behövs nya standarder och även 
anpassningar av existerande standarder för 5G där t.ex. teknologier för 
störningsbegränsning behöver läggas till för frekvensband som delas med 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 56 

 

andra radioanvändningar. PTS har därför aktivt deltagit både inom den globala 
organisation som ansvarar för mobilradioteknologistandarder, 3GPP, och den 
organisation som överför dessa internationella standarder till europeiska 
produktstandarder, ETSI.  
 

ITU PP 

PTS har representerat Sverige i förberedelsearbete inför och i genomförandet 
av ITU:s fullmaktskonferens, ITU PP-18.  

Förberedelserna inför PP-18 har till stor del skett i sex regionala organisationer 
– en för Amerika, en för Afrika, en för Asien, en för östra Östeuropa och 
norra Asien, en för arabiska länder i mellan östern och norra Afrika samt en 
för Europa. Dessa grupper har tagit fram ett stort antal förslag som diskuterats 
under PP-18. PTS har deltagit i det Europeiska förberedelsearbetet. Därutöver 
har PTS inför PP-18 deltagit i bl.a. expertgruppen för ITR och i ITU:s 
rådsarbetsgrupper. 

PP-18 genomfördes i Dubai, Förenade Arabemiraten, den 29 oktober till den 
16 november 2018. Vid PP-18 valdes ITU:s nya ledning (generalsekreterare, 
ställföreträdande generalsekreterare samt tre direktörer för radio-, 
standardiserings- och utvecklingssektorn), de 12 medlemmarna i Radio 
Regulations Board samt 48 medlemmar till Council. Vidare beslutade PP-18 
om ITU:s verksamhet och budget för perioden 2020-2023. På konferensen 
förhandlades ett stort antal förslag från andra regioner om att expandera ITU:s 
arbete på nya områden som OTT, AI, ”Big Data”, cybersäkerhet samt en 
eventuell översyn av ITR.  

PTS arbete har syftat, och bidragit till, att få gehör för svenska ståndpunkter i 
ITU. Det har framförallt handlat om att fokusera ITU:s arbete till ett begränsat 
antal områden och undvika överlapp med arbete som redan görs i andra 
organisationer med andra grupper. Resultatet från PP-18 var i huvudsak i linje 
med svenska ståndpunkter. 

2.6.3 Berec 

PTS har deltagit aktivt inom Berecs olika arbetsgrupper men också deltagit i 
diskussioner inom Berec kring EECC samt stött samarbetet mellan Berec och 
regleringsmyndigheterna i det östra partnerskapet (EaPeReg). Under 2018 har 
PTS genom GD Dan Sjöblom varit en vice ordförande i Berec. I december 
2018 valdes Dan Sjöblom till ordförande för Berec under 2020, vilket innebär 
ett stort engagemang även under 2019. 
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2.6.4 Exportstrategin 

PTS har inom ramen för Sveriges exportstrategi deltagit i olika aktiviteter, 
såsom konferenser i Sverige, Exportrådets verksamhet samt 
Näringsdepartementets arbete med en Joint Working Group med Indien. PTS 
bedriver ett omfattande arbete som relaterar till utvecklingsfrågor, något som 
bedöms ha ett värde för svensk export. Syftet med PTS arbete i dessa delar har 
varit att bidra till exportstrategins mål om en ökad svensk export.  

När det gäller utvecklingsfrågor bedriver PTS tillsammans med SPIDER vid 
Stockholms universitet ett SIDA-finaniserat, flerårigt projekt om 
kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från länder i Afrika. PTS deltar 
också i viss utsträckning inom utvecklingsarbete inom ITU. 

2.6.5 Övrigt internationellt arbete 

EU-direktiven/koden 

I september 2016 lade EU-kommissionen fram sitt förslag till reviderat 
ramverk för reglerna på marknaden för elektronisk kommunikation (European 
electronic communications code, EECC). I juni 2018 nåddes en politisk 
överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen 
om EECC. EECC innehåller bl.a. uppdaterade regler för hur 
regleringsmyndigheterna ska arbeta med SMP och konsumentskyddsregler, hur 
myndigheterna ska arbeta tillsammans och inom Berec. Dessutom finns 
bestämmelser kring spektrumhantering, något som tidigare inte funnits på EU-
nivå.  

PTS har bidragit med analyser, underlag och personella resurser till 
Näringsdepartementet i förhandlingarna av EECC och därefter med underlag 
till den svenska implementeringen. PTS har även deltagit i Berecs och RSPG:s 
arbete med EECC. PTS arbete har syftat, och bidragit till, att få gehör för 
svenska ståndpunkter i förhandlingarna samt att få en så bra nationell 
implementering som möjligt. PTS har i övrigt deltagit aktivt och konstruktivt 
för att svenska ståndpunkter ska få största möjliga genomslag i internationella 
organisationer såsom ITU, Berec, OECD osv.   
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3 Grundläggande betaltjänster 

3.1 Tillgång och tillförlitlighet 

Mål: Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och grundläggande 
betaltjänster. 

Målbeskrivning: Det är viktigt att PTS värnar om en tillförlitlig posttjänst då det även 
i det digitala samhället kommer att finnas användare som skickar brev med varor och 
använder sig av brevet som meddelandeform. Det ska vara tydligt vad användarna kan 
förvänta sig av posttjänsterna, att operatörerna hanterar breven på ett sätt så att de levereras 
säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt tid. Det är även viktigt att samhällets övergång 
till digital kommunikation sker på ett hållbart sätt. Motsvarande kan i många delar sägas 
om grundläggande betaltjänster. Inom postområdet genomför PTS tillsynsinsatser, tar fram 
effektivare och tydligare tillståndsvillkor och verkar för andra förändringar i regelverket. 
Inom grundläggande betaltjänster genomför PTS främjandeinsatser och fördelar medel för 
bl.a. ombud och samverkansarbeten. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och 
arbetar för effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering. 

3.1.1 Regionala stöd- och utvecklingsinsatser 

PTS har i uppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och 
genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till 
grundläggande betaltjänster.14 
 
Under året har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 18 länsstyrelser. Dessa 
bidrag har bland annat medfört att det i 13 län finns 38 statligt finansierade 
betaltjänstombud som kan erbjuda kontantuttag, betalningsförmedling 
och/eller möjlighet att deponera dagskassor. Ombuden bidrar exempelvis till 
att drygt 48 000 personer i genomsnitt får cirka 20 km kortare distans till 
närmaste servicepunkt för kontantuttag15. Vidare finansierar bidraget regionala 
processledare i 19 län för arbete med insatser, utvecklingsprojekt och 
främjandearbete, för att främja tillgången till grundläggande betaltjänster. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljats särskilda medel för den så kallade 
Stödsamordningsfunktionen som hanterar länsgemensamma frågor.  

Utöver att stödja länsstyrelserna i enlighet med uppdraget har PTS inom sitt 
främjandearbete haft särskilt fokus på att bevaka och sprida kunskap om 
konsekvenserna av den snabba digitaliseringen inom betalområdet, däribland 
hur den minskade kontantanvändningen allt mer begränsar de kommersiella 
förutsättningarna att upprätthålla infrastrukturen för kontanta och manuella 
                                                 
14 Mer information om PTS arbete med grundläggande betaltjänster finns i PTS årliga återrapportering i 
februari till Näringsdepartementet, dnr 18-355 
15 Baserat på underlag från Tillväxtverkets databas, Pipos Betalanalys. 
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betaltjänster. PTS har under året haft återkommande dialog med 
värdetransportbolag, uttagsautomatbolag och tillhandahållare av 
ombudslösningar kring utvecklingen och har i olika skrifter och i kontakter 
med departement och myndigheter arbetat aktivt för att sprida kunskap om 
den ökade sårbarheten inom den kontantbaserade och manuella 
betalinfrastrukturen och vilka konsekvenser det får för de grupper som är 
beroende av denna service.  
 
PTS har också arbetat med att inhämta kunskap om behov och hinder hos 
grupper som har problem med betaltjänster och har särskilt belyst behovet av 
ökade insatser för digital delaktighet och för ökad tillgänglighet i digitala 
betaltjänster. PTS kan också konstatera att ovan nämnda informationsinsatser 
lett till att andra myndigheter och aktörer kontaktar PTS för att ta del av 
myndighetens kunskap inom området och att PTS rapporter och skrifter 
citeras och används av andra myndigheter och aktörer i olika sammanhang.  
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4 Organisationsutveckling 

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

Målbeskrivning: Avgörande för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt 
är att myndigheten har allmänhetens förtroende och uppfyller de mål, lagar och regler som 
gäller för myndigheten. PTS arbetar därför för att vara en effektiv myndighet med ordning 
och reda i beslutsprocesser och ekonomi. Bland annat ska våra beslut vara rättssäkra och av 
hög kvalitet. Vår omvärld ändras snabbt och PTS behöver vara väl rustad för att hela tiden 
hantera nya utmaningar. PTS ska därför vara en transparent myndighet som har en god 
dialog med intressenter och samverkar med andra myndigheter. PTS processer är under 
ständig utveckling och i vårt arbete med att skapa förnyelse är digitala verktyg särskilt 
betydelsefulla. Medarbetarna är PTS viktigaste tillgång och myndigheten arbetar därför 
aktivt med att rekrytera rätt kompetens och ha rätt medarbetare på rätt plats samt med att 
vara en förebild vad gäller mångfald och jämställdhet. Medarbetarna erbjuds en arbetsmiljö 
som verkar för ett högt eget inflytande, goda personliga utvecklingsmöjligheter samt balans i 
livet. 

4.1 Välskött myndighet och attraktiv arbetsplats 
PTS ska vara en myndighet som kännetecknas av hög rättssäkerhet samt 
ordning och reda. För att uppnå det målet ska PTS interna arbete vara 
myndighetsmässigt och drivas i enlighet med grundläggande 
förvaltningsrättsliga principer.  

Åtgärder som vidtagits under 2018 (i urval):  

 Utökad anslutning har skett mot Statens servicecenter avseende 
leverantörsfaktureringsprocessen, betalningar och anläggningsregister. 

 Under året har PTS utvecklat, kvalitetssäkrat och riskvärderat ett antal 
verksamhetsprocesser. PTS har vidtagit ett antal säkerhetshöjande 
åtgärder under året. Åtgärderna har avsett både den fysiska säkerheten 
och it-säkerheten.  

 PTS har genomfört ett flertal insatser för att öka tillgängligheten på 
myndighetens webbplatser och e-tjänster i enlighet med 
tillgänglighetslagen.  

 Myndigheten har utvecklat personuppgiftsarbetet för att efterleva 
GDPR-lagen samt infört inloggning i enlighet med eIDAS. 

 Under året har PTS bl.a. lanserat ett nytt webbdiarium, en ny 
statistikportal och hemsida med tillhörande bloggfunktionalitet. 
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 För verksamhetssystemen har funktionalitet för automatförlängning av 
tillstånd för radiosändare tillkommit liksom ett handläggningsstöd för 
det nya uppdraget inom bredbandsutbyggnad/samhällsomfattande 
tjänster 

 Myndigheten har utarbetat en strategi och målbild för det fortsatta 
digitaliseringsarbetet. 

Myndighetens bedömning är att de åtgärder som genomförts under året har 
bidragit till att PTS präglas av hög rättssäkerhet och ordning och reda. 

4.1.1 Krigsplacering av personal 

PTS har, vilket nämnts i kapitel 2.2.2, krigsplacerat personal utifrån 
funktionerna i krigsorganisationen. Berörd personal har meddelats att de är 
krigsplacerade på myndigheten.  

Uppdraget om krigsplacering har krävt betydande arbete med 
informationsinsamling, samverkan med andra myndigheter samt stora interna 
kommunikationsinsatser eftersom detta är nya frågor för myndigheten. 

4.1.2 Mångfald 

Under 2018 har PTS ledningsgrupp antagit en mångfaldsstrategi utifrån de 
definierade drivkrafter som PTS har för arbetet med mångfald. Dessa 
drivkrafter arbetades fram under workshops med avdelnings- och enhetschefer 
samt fackliga företrädare under föregående år.  

Samtliga prioriterade aktiviteter i strategin har under året genomförts. 
Aktiviteterna utgör även myndighetens aktiva åtgärder i enlighet med 
diskrimineringslagen. PTS har också under året implementerat nya rutiner 
enligt ändringar i diskrimineringslagstiftningen genom att lägga till 
diskrimineringsaspekten i rutinerna kopplat till det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Andra aktiviteter som prioriterats och genomförts inom ramen för 
mångfaldsstrategin är en genomgång av PTS rekryteringsprocess utifrån ett 
inkluderingsperspektiv. PTS har låtit en extern part granska 
rekryteringsprocessen, vilket har resulterat i en rapport som belyser styrkor och 
förbättringsförslag i myndighetens nuvarande process. Utifrån det kommer ett 
arbete påbörjas för att göra rekryteringsprocessen ännu mer inkluderande, 
vilket är en förutsättning för mångfald.   

Utifrån regeringsuppdrag att PTS ska anordna praktik för nyanlända 
arbetssökande har myndigheten under året tagit emot en praktikant som har 
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gått ”snabbspår för samhällsvetare”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan 
Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet.  

Årligen deltar PTS i Nyckeltalinstitutets mätningar kring attraktiv 
arbetsgivarindex och jämställdhetsindex. Även i år hamnar PTS på en första 
plats i kategorin om jämställdhet, där 242 organisationer mäts. Att PTS 
fortsätter att hamna i topp, trots ökad konkurrens i form av fler organisationer 
som mäts, visar på att myndighetens arbete är framgångsrikt och hållbart över 
tid. Mätningen baseras på flera olika nyckeltal men resultatet speglas även i den 
faktiska könsfördelningen på myndigheten där PTS chefer och ledningsgrupp 
är jämställda grupper. Könsfördelningen över hela myndigheten är också 
relativt jämn med 56 procent kvinnor och 44 procent män. 

Resultatet i mätningen av attraktiv arbetsgivarindex visar att PTS har klättrat ett 
antal placeringar från föregående år. I år landar myndigheten på en sjätte plats 
av 241 deltagande organisationer i jämförelse med en 14:e plats föregående år. 
Främst beror det på att medarbetares kompetensutveckling har ökat. Resultatet 
ligger i linje med PTS strävan att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare. 

4.1.3 Rekryteringsläge och personalrörlighet 

PTS har under 2018 utökat antalet anställda, till stor del beroende på att 
myndigheten under året har fått nya uppdrag som kräver fler resurser. Under 
året har 33 medarbetare rekryterats, varav 15 kvinnor och 18 män. 

Generellt har det varit ett bra söktryck från kvalificerade sökande till 
utannonserade tjänster men i förhållande till tidigare år har PTS upplevt att det 
är svårt att rekrytera vissa specialistkompetenser, i synnerhet tekniska sådana. 

Under året har 26 medarbetare avslutat sin anställning varav tre 
pensionsavgångar. Personalrörligheten för året blev 8,3 procent. 
Avgångssamtal genomförs med samtliga som lämnar sin anställning och i stort 
sett alla är nöjda eller mycket nöjda med tiden på PTS. 

4.1.4 Rörlighet i staten 

Under 2018 har styrelsen för Rörlighet i staten beslutat att godkänna tre 
ansökningar till att delta i programmet. Rymdstyrelsen, Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd samt Karolinska institutets administrativa och 
tekniska avdelningar ingår i programmet från och med 1 januari 2019. 
Näringsdepartementet har valt att lämna programmet den 31 december 2018.  
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Under hösten har även en ny samordnare för programmet rekryterats som 
tillträder 1 januari 2019 eftersom förordnandet på två år för den tidigare 
samordnaren löpte ut sista december 2018. 

Samarbetets syfte är att möjliggöra kompetensutveckling över 
myndighetsgränserna för såväl medarbetare som chefer. I år har totalt 458 
medarbetare haft möjligheten att delta i någon av Rörlighet i statens aktiviteter, 
allt ifrån att prova på arbete på en annan myndighet till att delta i professionella 
nätverk, mentorskaps- eller ledarutvecklingsprogram.  
 
PTS har ett internt mål om att minst 20 procent av medarbetarna ska delta i 
aktiviteter inom Rörlighet i staten, vilket har uppnåtts även i år. 76 medarbetare 
har deltagit i aktiviteterna, vilket är 24 procent av myndighetens medarbetare. 
Av dessa är 65 procent kvinnor och 35 procent män. Det visar på att 
myndighetens deltagande i programmet uppnår syftet att bredda 
medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling. 

4.1.5 Elektroniska fakturor 

En elektronisk faktura (e-faktura) är en faktura som skickas eller tas emot i 
elektronisk form. E-fakturor skapas och skickas mellan två parters system och 
kan behandlas automatiskt16. 

Sedan december 2017 kan PTS bland annat erbjuda e-fakturor via 
internetbanken. PTS skickar årligen ca 30 000 fakturor till privatpersoner. 
Andelen av dessa som har anslutit sig till denna tjänst under 2018 uppgår till 
9,3 procent. Information om att PTS har möjlighet att erbjuda e-faktura via 
internetbanken finns på myndighetens webbplats.   

I år mottogs ca 72 (71) procent av PTS leverantörsfakturor som e-fakturor. En 
fördel för PTS med att både kunna skicka och ta emot e-fakturor är en lägre 
kostnad vid hantering samt effektivisering, eftersom risken för avvikelser i 
samband med betalning av fakturor blir lägre jämfört med manuell hantering. 

4.1.6 Rättslig kvalitetssäkring  

PTS är en myndighet som kännetecknas av hög rättssäkerhet samt ordning och 
reda. Myndigheten har ett rättssekretariat som bidrar till verksamheten med 
rättslig kvalitetssäkring och ser till att myndigheten uppfyller sina kvalitativa 
mål. Det säkerställer att de beslut som myndigheten tar fram är väl utredda och 
rättsligt hållbara. Detsamma gäller de regler som tas fram. Under året som gått 
har PTS särskilt arbetat med att färdigställa interna riktlinjer för föreskrifter 
och e-postriktlinjer. Detta för att säkerställa kvalitén på föreskrifter och 
                                                 
16 En pdf faktura räknas exempelvis inte som e-faktura då den kräver manuell behandling  
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allmänna råd och för att garantera en för myndigheten gemensam och korrekt 
hantering av e-post. PTS har även genomfört en intern utbildning av 
myndighetens jurister och en intern satsning på information kring statlig 
värdegrund.  

Föregående års omorganisation av rättssekretariatet har bidragit till att höja 
effektiviteten samt öka kvalitén och hållbarheten i PTS arbete. Att det rättsliga 
stödet håller en god kvalité återspeglas i bl.a. myndighetens processer som 
hanteras av såväl rättssekretariat som sakavdelning och där de flesta av 
myndighetens beslut som överklagas vinner laga kraft utan att ha ändrats av 
domstol. Myndigheten har under året även arbetat fram ett förslag för bättre 
regler på området elektronisk kommunikation och regler om hur 
robusthetsmedel får fördelas. Detta för att bidra till ett effektivt regelverk på 
området och hållbarhet i PTS arbete då bestämmelser i relevanta delar 
saknades.  

PTS bedömning är att myndigheten hanterar förvaltningsrättsliga frågor 
korrekt, följer statlig värdegrund och förvaltningsrättsliga principer. Relevanta 
styrdokument, exempelvis delegationsordning, finns och uppdateras 
kontinuerligt. 

4.1.7 Nya krav på kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingslagen  

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga 
villkor. Det gäller om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet 
av kontraktet. Om arbetet utförs i Sverige ska villkoren om lön, semester och 
arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra 
länder ska villkoren omfatta ILO:s kärnkonventioner om förbud mot 
barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och rätten till föreningsfrihet och 
kollektiva förhandlingar. 

I vissa branscher är risken för oskäliga arbetsvillkor större än andra, t.ex. inom 
städ- och taxibranschen. Då PTS upphandlar inom områden med risk för 
oskäliga arbetsvillkor samlar vi in kunskap om branschen för att bedöma om 
det finns behov av arbetsrättsliga villkor, och tar sedan hjälp av det stöd som 
Upphandlingsmyndigheten erbjuder i form av bl.a. metoder för 
behövlighetsbedömning och mallar för arbetsrättsliga villkor enligt 
kollektivavtal. 

4.1.8 PTS arbete med dataskyddsförordningen 

EU:s dataskyddsförordning som innebär väsentliga förändringar avseende 
personuppgiftshanteringen trädde i kraft i maj 2018. Under 2018 har 
myndigheten konkret arbetat med implementeringen av denna och dess 
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praktiska effekter. Ett dataskyddsprojekt på PTS som involverat samtliga 
avdelningar och som syftat till att säkerställa att myndigheten uppfyller 
dataskyddsförordningen och den kompletterande svenska 
dataskyddslagstiftningens bestämmelser har under året avslutats. Ett 
dataskyddsombud har tillsatts.  

4.1.9 PTS arbete i sociala medie-kanaler 

Som ett led i arbetet att vara transparent och ha en god dialog med intressenter 
har PTS intensifierat arbetet med sina sociala mediekanaler Facebook, Twitter 
och Linkedin. I många fall har PTS inlägg bidragit till dialog inom 
målgrupperna och mellan målgrupperna och PTS. Tydliga målsättningar med 
närvaron i sociala medier har varit att synliggöra och stödja arbetet med 
myndighetens fokusområden, samt att bredda bilden externt av vad 
myndigheten gör. En uppföljning av publicerade inlägg visar att önskad 
fördelning mellan inlägg om fokusområden och inlägg som breddar bilden av 
myndigheten uppnåtts under året.    

Antalet följare av PTS på Twitter, Facebook och Linkedin uppgick i år till        
6 553, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med 2017. Det ena delmålet 
för 2018 var att antalet följare skulle uppgå till 6 000, vilket därmed är nått. Det 
andra delmålet var att räckvidden för PTS kommunikation på Twitter, 
Facebook och Linkedin i år skulle öka i medeltal med 50 procent. 
Medelräckvidden per vecka 52 var ca 24 100 (11 500), vilket innebär att även 
detta delmål är uppnått. Ett stadigt ökande antal PTS följare och gillare i 
sociala kanaler indikerar att fortsatta satsningar på området har potential att 
bidra ytterligare till målets uppfyllelse. 
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5 Ekonomi 

5.1 PTS totalt 
PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag från 
regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Stockholms universitet (SU). De bidrag som PTS lämnar finansieras med 
anslag och bidrag 

Verksamhetsområden Anslag Avgifter Bidrag 

Elektronisk kommunikation 
 

22:2:1 
22:2:2 
22:2:4 
22:2:5 
02:01:018 

LEK, RED, 
eIDAS, 
Utbyggnadslagen 
 

Regeringen, SU, 
MSB, 
samarbetsprojekt 
inom staten RIS 

Post 22:2:1 
22:2:2 

Postlagen  

 Grundläggande betaltjänster 22:2:3   

 

Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter17 

Verksamhetsintäkter 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Totala anslagsintäkter *) 104 017 89 779 75 731 

Totala övriga intäkter 305 482 287 736 286 031 

Totala intäkter 409 498 377 515 361 762 

Totala kostnader 396 057 384 863 357 780 

Saldo 13 442 -7 349 3 983 

*) Jämförelsetal 2017 har korrigerats 

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2018 till 396 mnkr (385 mnkr). Det är 
en ökning med 11 mnkr. Förklaringen är att personalkostnaderna har ökat med 
11 mnkr med anledning av att medelantal anställda uppgår till 314 jämfört med 
304 föregående år.  

Att intäkterna ökat med 32 mnkr jämfört med 2018 beror till stor del på ökade 
anslagsintäkter där anslagsfinansierad verksamhet inom elektronisk 
kommunikation ökat med 14 mnkr. Även avgiftsintäkterna har ökat med 12,5 

                                                 
17 Summa övriga intäkter motsvarar intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkt av bidrag, 
förvaltning samt finansiella intäkter i resultaträkningen 
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mnkr där den största enskilda förklaringen är att avgiften för utbyggnadslagen 
ökat med 5,1 mnkr. Ökningen beror på att avgiften för 2018 tagits ut för hela 
året medan för 2017 togs avgift ut endast för del av året.  

Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag 

Lämnade bidrag intäkter 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Totala Anslagsintäkter 286 265 193 954 229 296 
Totala Bidragsintäkter 5 316 0 0 
Totala kostnader 291 581 193 954 229 296 

Saldo 0 0 0 

PTS lämnade bidrag uppgick till 292 mnkr (194 mnkr), en ökning med 
98 mnkr jämfört med 2017. Den väsentliga förändringen (86 mnkr) är 
hänförbar till förseningar i ett antal projekt under 2017 inom Krisberedskap då 
antalet lämnade bidrag var mycket lägre än normalt.   

5.2 Ekonomiskt utfall för Post 

Verksamhetskostnader och intäkter 

Post 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Avgiftsintäkter18 31 280 30 312 29 914 
Anslagsintäkter19 992 548 225 
Övriga intäkter 423 247 234 
Verksamhetskostnader  31 999 31 593 30 065 
Saldo 695 -486 307 

 
På grund av postoperatörernas ökade kvalitetsproblem, stora arbetsinsatser 
avseende postregelverkets framtida utformning nationellt och internationellt 
samt tilltagande fokus på beredskapsfrågor har myndighetens arbete på 
postområdet vuxit i omfattning sedan 2016 med bland annat högre 
lönekostnader som följd.  

  

                                                 
18 Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt 
förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 
19 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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Lämnade bidrag 
Postmarknad  2018 

(tkr) 
2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Intäkt anslag lämnade bidrag 19 676 22 553 24 243 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag20 19 676 22 553 24 243 

Saldo 0 0 0 

Lämnade bidrag har minskat med 2 877 tkr. Minskningen beror både på 
minskat antal blindskriftsförsändelser och på minskade kostnader för den 
särskilda posttjänst PTS upphandlar för personer utanför tätort som på grund 
av ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe.  

5.3 Ekonomiskt utfall för Elektronisk kommunikation 

Totala verksamhetskostnader och intäkter 

Elektronisk kommunikation 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Avgiftsintäkter 21 259 697 248 178 249 471 
Anslagsintäkter22 100 655 86 687 71 139 
Övriga intäkter23 14 043 8 982 6 409 
Verksamhetskostnader 361 649 350 709 323 343 

Netto 12 668 -6 862 3 676 

                                                 
20 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning. 
21 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, lagen 
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, lag (2016:561) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) samt radioutrustningslag 
(2016:392) och som finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och 
telestyrelsens verksamhet. Intäkten kopplat till eIDAS har bokförts som intäkt mot anslag 02:18:1 ap 8 
Gem.e-förv.proj – Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster. Kostnader inom området eIDAS 
mot anslag 02:18:1 ap 8. 
22 Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: 
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster 
för personer med funktionsnedsättning, anslag 22:2:5 ap 1 Del till Post- och telestyrelsen, anslag 22:2:5 ap 
2 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen, anslag 
22:2:4 ap 1 Informationsteknik – del till Post- och telestyrelsen samt anslag 02:18:1 ap 8 Gem. E-förv.proj 
– Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster. 
23 Den bidragsfinansierade verksamheten finansieras via bidrag från via Stockholms universitet rörande 
ett kapacitetsbyggnadsprojekt i Afrika, uppdrag från MSB (2017-3104) rörande att etablera program för 
totalförsvarsplanering, uppdrag att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen (Fi 
2017/03084/DF), regeringsuppdrag avseende vägledning tekniker (N2018/01206/D), regeringsuppdrag 
avseende nyttomodell för bredband (N2018/00883/D), regeringsuppdrag avseende kommunernas toller 
på bostadsmarknaden och undantag från lokaliseringsprincipen (N2018/00882/D), regeringsuppdrag 
avseendekartläggning av hinder för utbyggnad av bredband (N2018/00881/D) samt via 
samarbetsprojektet Rörlighet i staten (RIS). 
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Verksamhetskostnaderna har ökat med 10 940 tkr. Det beror främst på att 
anslagsfinansierad verksamhet har ökat med 14 mnkr och på att kostnaderna 
inom den avgiftsfinansierade verksamheten minskat med 6,2 mnkr.  

När det gäller den anslagsfinansierade verksamheten har PTS fått nya uppdrag 
2018. PTS har fått medel för att höja nivån för funktionell tillgång till internet 
där kostnaderna för administration av uppdraget uppgått 5,4 mnkr. PTS har 
även fått utökade anslag för arbete med ny säkerhetsskyddslag samt 
genomförande av NIS-direktivet24 där PTS utsetts till tillsynsmyndighet för 
digital infrastruktur och digitala tjänster. Kostnaderna för detta uppgår till 10,7 
mnkr. 

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten beror minskningen huvudsakligen 
på att lönekostnaderna sjunkit under året. Då PTS fått flera nya 
anslagsfinansierade uppdrag enligt ovan har verksamheten inom dessa 
områden prioriterats. 

Lämnade bidrag 

Elektronisk kommunikation
  

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Intäkt anslag lämnade bidrag 249 985 152 688 191 208 
Intäkt bidrag lämnade bidrag 5 316 0 0 
Summa intäkter 255 301 152 688 191 208 
Summa kostnader25 255 301 152 688 191 208 

Saldo 0 0 0 

Lämnade bidrag har ökat med 102 613 tkr. PTS lämnade bidrag uppgick till 
292 mnkr (194 mnkr), en ökning med 98 mnkr jämfört med 2017. Den 
väsentliga förändringen (86 mnkr) är hänförbar till förseningar i ett antal 
projekt under 2017 inom Krisberedskap då antalet lämnade bidrag var mycket 
lägre än normalt.   

Resterande beror huvudsakligen på ökat arbete med innovationstävlingar. 

                                                 
24 NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen 
25 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, 
anslag 22:2:5 ap1 del till Post- och telestyrelsen, anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm – Tillgängliga 
elektroniska kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen samt via bidrag från MSB enl 
överenskommelse dnr 2018-01281. 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 70 

 

5.4 Ekonomiskt utfall för Grundläggande betaltjänster 

Totala verksamhetskostnader och intäkter 
Grundläggande betaltjänster 2018 

(tkr) 
2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Anslagsintäkter26 2 370 2 544 4 368 
Övriga intäkter 38 17 5 
Verksamhetskostnader 2 408 2 561 4 372 

Saldo 0 0 0 

 
Under 2018 har PTS arbete med grundläggande betaltjänster inriktats på dialog 
och samverkan med andra myndigheter och organisationer samt stöttat 
riksbanksutredningen samt e-krona projektet. Kostnaderna har minskat med 
drygt 100 tkr.   

Lämnade bidrag 
Grundläggande betaltjänster 2018 

(tkr) 
2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Intäkter anslag lämnade bidrag 16 605 18 713 13 845 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 27 16 605 18 713 13 845 

Saldo 0 0 0 

Då 1,6 miljoner kronor av summan för 2017 års bidrag avsåg kostnader för 
2016 samt att länsstyrelserna har återbetalat cirka 1 miljon avseende arbetet 
under 2017 har kostnaderna i realiteten ökat med knappt 500 tkr. Detta kan 
förklaras med att två nya ombud etablerats och länens arbete med digital 
delaktighet inom betaltjänster har ökat något under året. 

  

                                                 
26  Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster del Post- och 
telestyrelsen. 
27 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster - del till Post- och 
telestyrelsen 
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5.5 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Budget enligt regleringsbrev för 2019 

Avgifter som disponeras (tkr) 

Verksamhet Resultat 
t.o.m. 
2016 

Resultat 
2017 

Budget 
intäkter 
2018 

Utfall 
intäkter 
2018 

Budget 
kostnad 
2018 

Utfall 
kostnad 
2018 

Budget 
resultat 
2018 

Utfall 
resultat 
2018 

Ack. 
Res UB 
2018 

Elektronisk 
kommunikation 

45 801 -6 416 238 000 237 863 248 000 229 772 -10 000 8 091 47 476 

Post 806 -486 31 500 31 280 33 000 30 585 - 1 500 695 1 014 

R&TTE/Radio
-utrustning 

2 637 176 9 000 9 235 10 500 9 870 -1 500 -635 2 178 

Elektroniska  
signaturer/ 
Betrodda 
tjänster 

0 0 50 25 50 25 0 0 0 

Utbyggnadslag -5 078 -622 13 000 12 575 11 000 7 284 2 000 5 291 -409 

Summa 44 165 -7 349 291 550 290 977 302 550 277 536 -13 000 13 442 50 258 

 

5.5.1 Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat per 
verksamhetsområde (tkr) 

2018 
 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

36 497 259 697 246 951 12 747 49 244 

Post  319 31 280 30 585 695 1 014 
Summa PTS 36 816 290 977 277 536 13 442 50 258 

 

2017 
 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

43 360 248 178 255 040 -6 862 36 497 

Post  806 30 312 30 798 -486 319 
Summa PTS 44 165 278 490 285 838 -7 349 36 816 
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2016 
 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
Elektronisk 
kommunikation  

39 686 249 471 245 795 3 676 43 360 

 Post  498 29 914 29 607 307 806 

Summa PTS 40 183 279 384 275 402 3 983 44 165 

5.5.2 Avgiftsuttag 2018 

Enligt PTS regleringsbrev för 2018 ska myndigheten i årsredovisningen 
redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka PTS tar ut 
avgifter för att bedriva sin verksamhet. Uppgifterna om PTS avgiftsuttag 2018 
redovisas i nedanstående tabeller. Angivna paragrafer hänvisar till förordning 
(2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. 

Avgifter som tas ut med stöd av postlagen (2010:1045) 

Avgift 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Tak 
(tkr)  

Tillsyn 22 831 21 603 20 830 28 000 
Obeställbara brev 8 449 8 709 9 083 10 000 
Totalt 
postverksamhet 

31 280 30 312 29 914  

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

Avgift 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Tak  
(tkr) 

Anmälningspliktiga  107 336 105 314 106 663 140 000 
Nummer 22 609 21 831 21 425 30 000 
Summa  129 945 127 145 128 088 140 000 

Radiotillstånd 106 689 104 321 113 593 120 000 
Handläggning 1 228 174 141 Saknas 
Radiocertifikat28 0 0 0 1 per st 
Totalt elektronisk 
kommunikation 

237 863 231 640 241 822  

                                                 
28 Med stöd av 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) och 3 kap. 12 
c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) beslutade PTS den 22 mars 2017 (dnr 
17-2758) att till Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) delegera myndighetsuppgiften att 
anordna kunskapsprov för användning av amatörradiosändare, utfärda bevis (amatörradiocertifikat) 
om godkända avlagda prov för användning av amatörradiosändare och att tilldela anropssignaler. 
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Avgifter som tas ut med stöd av radioutrustningslag (2016:392) 

Avgift 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Tak 
(tkr) 

Marknadskontroll 9 235 9 087 7 642 10 000 
Totalt radioutrustning 9 235 9 087  7642  

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för 
utbyggnad av bredbandsnät 

Avgift 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Tak 
(tkr) 

Tvistlösning och tillsyn 12 575 7 427 0 25 000 
Totalt utbyggnad av 
bredbandsnät 

12 575 7 427 0 -- 

Avgifter som tas ut med stöd av lag (2016:561) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. 

Avgift 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Tak 
(tkr) 

Tillsyn 25 25 7 25 per styck 
Totalt betrodda 
tjänster 

25 25 7  

 

  

Totalt avgiftsintäkter 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

290 977 278 490 279 384 
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5.6 Avgifter som inte disponeras 
 

Avgifter som inte disponeras (tkr) 
 
Verksamhet Budget 

intäkter 
Utfall 
intäkter 

Budget 
kostnader 

Utfall 
kostnader 

Budget 
resultat 

Utfall 
resultat 

Totalförsvar 100 000 99 365 100 000 136 320 0 -36 955 
Summa 100 000 99 365 100 000 136 320 0 -36 955 
Övriga inkomster       

Obeställbara brev 500 446 - - - - 
Auktionsinkomster  4 772 - - - - 

Ackumulerat avgiftsöverskott för Totalförsvar är -29,3 mnkr vid utgången av 
2018. 
 
I PTS regleringsbrev (RB) 2018 står att ”avgiftsuttaget för att finansiera 
åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och 
påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk 
kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 mnkr”. Avgifterna 
fastställs i förhand i PTS avgiftsföreskrift och beräknas utifrån årsomsättningen 
i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Vid fastställande av 
avgiftsföreskrifter säkerställer PTS att summan av avgifterna inte överstiger 
den storlek på avgiften som regeringen fastställt. Detta sker genom att PTS 
prognosticerar operatörernas anmälningspliktiga omsättning.  
 
PTS får årligen ett anslag på 100 mnkr som får användas för åtgärder för att 
skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i 
fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Som anslagsposten är beskriven i 
RB ska anslaget täcka kostnader för de åtgärder PTS genomför som både avser 
skydd vid påfrestningar i fredstid men även för skydd vid höjd beredskap. 
Beredskapsavgiften ska däremot endast täcka kostnader för åtgärder i fredstid.  
 
När det gäller området Totalförsvar är det oklart om PTS har full 
kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Myndigheten för en dialog med 
Näringsdepartementet i frågan. 
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5.7 Väsentliga uppgifter 

 
2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

2015 
(tkr) 

2014 
(tkr) 

      
Låneram i Riksgäldskontoret      

Beviljad i regleringsbrev 25 000 25 000 35 000 45 000 60 000 

Utnyttjad 10 845 10 247 7 210 9 129 11 129 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret      

Beviljad i regleringsbrev under året maximalt 

Utnyttjad 

37 000 

0 

37 000 

0 

37 000 

0  
37 000 

0 

37 000 

0 

Räntekonto      

Ränteintäkter - - - - 363 

Räntekostnader 500 461 591 238 0 

      
Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453      

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

Utfall 99 365 99 882 97 505 96 677 92 273 

      
Övriga inkomster inkomsttitel 2811,  

Obeställbara brev 

     

Budget i regleringsbrev 500 500 500 500 500 

Utfall 446 502 534 543 511 

Övriga inkomster inkomsttitel 2811,      

Auktionsinkomster 

Budget i regleringsbrev 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Utfall 4 772 0 100 050 0 0 

Övriga inkomster inkomsttitel 2811,  

Övriga inkomster29 

     

Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Utfall 0 368 16 844 8 339 210 

Avgiftsinkomster som disponeras av PTS      

Budget i regleringsbrev 291 550 293 515 285 515 283 715 279 010 

Utfall 290 977 278 490 279 384 285 702 270 608 

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1      

Beviljad i regleringsbrev 1 261 855 843 825 8191 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:1:1      

Förvaltningsutgifter  2 498 468 597 87 537 

 

                                                 
29 Posten övriga inkomster utgörs av under året återbetalda lämnade bidrag som finansieras av 
anslagsmedel som PTS inte längre disponerar. 
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 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

2015 
(tkr) 

2014 
(tkr) 

Anslagskredit, UO 22, 2:2:1      

Beviljad i regleringsbrev 4 208 4 208 4 208 4 148 3 818 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:2:1      

Särskilda samhällsåtaganden  2 702 10 776 6 973 8 068 7 663 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1      

Tilldelat i regleringsbrev 200 000 200 000 190 000 170 000 197 000 

Utfall 104 205 176 602 189 971 167 280 86 493 

Anslagskredit, UO 22, 2:3:3      

Beviljad i regleringsbrev 1 006 946 1 008 1 005 1 050 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:3:3      

Grundläggande betaltjänster 14 563 10 280 15 387 12 349 16 305 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:3:3      

Tilldelat i regleringsbrev 45 000 36 000 36 000 36 000 55 000 

Utfall 39 285 31 269 42 079 32 751 17 192 

Anslagssparande, UO 22, 2:4:1      

Informationsteknik 633 1 716 203 462 247 

Anslagskredit, UO 22, 2:5:1      

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

Utnyttjad 0 0 0 96 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:5:1      

Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

kommunikation 

7 270 43 591 7 684 0 

0 

2 612 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1      

Tilldelat i regleringsbrev 245 000 240 000 95 000 95 000 95 000 

Utfall 220 962 229 926 80 107 71 393 40 810 

Anslagskredit, UO 22, 2:5:2      

Beviljad i regleringsbrev 1 380 780 780 784 3 300 

Anslagssparande, UO 22, 2:5:2      

Elektronisk kommunikation – tillgängliga 

elektroniska kommunikationer – del till PTS 

16 906 1 449 2 841 1 800 11 553 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2      

Tilldelat i regleringsbrev 5 000 5 000 15 000 15 000 20 000 

Utfall 190 0 89 49 150 

Anslagssparande, UO 02, 1:18:8      

Gem. E-förv. Projekt-Viss hantering eIDAS 1 068 26 127   



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 77 

 

 

                                                 
30 Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. upphandling samhällsåtagande 
31 Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. avskrivningar 

 2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

2015 
(tkr) 

2014 
(tkr) 

Personal      

Antal årsarbetskrafter 274 268 260 247 244 

Varav kvinnor 146 141    

Varav män 128 127    

Medeltal anställda 314 304 294 283 279 

Varav kvinnor 175 167    

Varav män 139 137    

Driftkostnad exkl. upphandling 

samhällsåtaganden30 

    

 

per årsarbetskraft  1 299 1 260 1 224 1 199 1 260 

Driftkostnad inkl. upphandling 

samhällsåtaganden31 

     

per årsarbetskraft 1 427 1 418 1 356 1 383 1 390 

Statskapital utan avkastningskrav      

Statskapital IB 85 85 85 85  85  

Föregående års avskrivning invärderade 

tillgångar 

0 0 0 0 0 

Årets anskaffning konst från Statens konstråd 0 0 0 0 0 

Statskapital UB 85 85 85 85 85 

Balanserad kapitalförändring      

Balanserad kapitalförändring IB 43 686  38 766 13 206 15 662 26 001 

Föregående års kapitalförändring enligt RR -7 095 4 920 25 559 -2 456 -10 339 

Balanserad kapitalförändring UB 36 591 43 686 38 766 13 206 15 662 

Årets kapitalförändring      

Kapitalförändring anslag/uppbörd 74 253 938 -1 526 -391 

Kapitalförändring avgiftsfinansierad 

verksamhet 

13 442 -7 349 3 983 27 085 -2 064 

Årets kapitalförändring 13 515 -7 095 4 920 25 559 -2 456 



Årsredovisning 2018 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 78 

 

6 Finansiell redovisning 

6.1 Resultaträkning 

  2018 2017 
  (tkr) (tkr) 
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag (02:01:18, 22:2:1, 22:2:2, 22:2:3, 22:2:4, 
22:2:5) 

1 104 017 89 779 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 300 729 285 916 
Intäkter av bidrag, förvaltning 3 4 059 1 740 
Finansiella intäkter 4 694 80 
Summa  409 498 377 515 
    
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -270 649 -258 880 
Kostnader för lokaler  -22 282 -22 301 
Övriga driftkostnader 6 -97 999 -98 804 
Finansiella kostnader 7 -600 -918 
Avskrivningar och nedskrivningar  -4 527 -3 960 
Summa  -396 057 -384 863 
    
VERKSAMHETSUTFALL  13 442 -7 349 

    
Uppbördsverksamhet 8   
Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS  104 657 101 006 
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamheten 

 -104 584 -100 753 

Saldo  74 253 
    
Transfereringar 9   
Medel från statens budget för finansiering av bidrag  286 265 193 954 
Medel från myndigheter för finansiering av bidrag  5 316 0 
Lämnade bidrag  -291 581 -193 954 
Saldo  0 0 
    
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 13 515 -7 095 
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6.2 Balansräkning 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 
    TILLGÅNGAR  (tkr) (tkr) 
Immateriella anläggningstillgångar    
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

 0 0 

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 0 0 
    Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet  166 137 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  11 532 11 086 
Summa materiella anläggningstillgångar 11 11 698 11 223 
    Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 12 24 029 8 078 
Fordringar hos andra myndigheter 13 10 390 10 067 
Övriga kortfristiga fordringar 14 2 550 831 1 275 
Summa fordringar  2 585 250 19 419 
    Periodavgränsningsposter 15   
Förutbetalda kostnader  26 803 25 965 
Upplupna bidragsintäkter  67 301 
Övriga upplupna intäkter  693 835 
Summa periodavgränsningsposter  27 563 27 101 
    Avräkning med statsverket 16 43 881 39 274 
    Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 53 511 58 913 
Kassa, postgiro och bank  0 0 
Summa kassa och bank  53 511 58 913 
    SUMMA TILLGÅNGAR  2 721 903 155 930 
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31 
Myndighetskapital  (tkr) (tkr) 
Statskapital 18 85 85 
Balanserad kapitalförändring 19 36 591 43 686 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 13 515 -7 095 
Summa myndighetskapital 20 50 191 36 676 
    Avsättningar 21   
Avsättningar för pensioner  1 126 390 
Övriga avsättningar  4 408 5 081 
Summa avsättningar  5 535 5 471 
    Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 22 10 845 10 247 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 10 922 16 606 
Leverantörsskulder 24 53 432 60 017 
Övriga kortfristiga skulder 25 4 248 4 141 
Summa skulder m.m.  79 448 91 011 
    Periodavgränsningsposter 26    
Upplupna kostnader  25 034 21 958 
Oförbrukade bidrag  1 460 644 
Övriga förutbetalda intäkter  2 560 235 171 
Summa periodavgränsningsposter  2 586 729 22 773 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  2 721 903 155 930 
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6.3 Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet 

  2018 2017 
  (tkr) (tkr) 
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av avgifter och andra ersättningar  296 198 281 387 
Intäkter av bidrag  105 55 
Finansiella intäkter  -280 -30 
Summa  296 024 281 412 
    
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal  -206 015 -213 426 
Kostnader för lokaler  -13 564 15 894 
Övriga driftkostnader  -58 339 55 059 
Finansiella kostnader  -597 918 
Avskrivningar och nedskrivningar  -4 066 3 464 
Summa  -282 582 288 761 
    
VERKSAMHETSUTFALL  13 442 -7 349 
    
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  13 442 -7 349 
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6.3.1 Redovisning mot anslag 

Anslag  (a= ramanslag) Not Ingående 
överförings-
belopp 

Årets 
tilldelning enl. 
regleringsbrev 

Omdisponerat 
anslagsbelopp 

Indragning Totalt 
disponibelt 
belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-
belopp 

Utgiftsområde 02, Samhällsekonomi och finansförvaltning        
02:1:18 Myndigheten för digital förvaltning (a) 

      
  

 

ap. 8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende 
betrodda tjänster (a) 

27 26 4 000 
  

4 026 -2 958 1 068 

Utgiftsområde 22, Kommunikationer          
22:2:1 Post- och telestyrelsen (a) 

      
  

 

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter (a) 

 
468 48 540 

  
49 008 -46 510 2 498 

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

      
  

 

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning (a) 

 
10 776 140 278 

 
-10 776 140 278 -137 576 2 702 

22:2:3 Grundläggande betaltjänster (a) 
      

  
 

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (a) 28 10 280 33 537 
 

-10 280 33 537 -18 974 14 563 

22:2:4 Informationsteknik och telekommunikation (a) 
      

  
 

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen 
(a) 

 
1 716 19 500 

 
-1 716 19 500 -18 867 633 

22:2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation (a) 

      
  

 

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen (a) 
 

43 591 100 000 
  

143 591 -136 320 7 270 

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen 
(a) 

29 1 449 46 014 
 

-1 449 46 014 -29 108 16 906 

 
Summa anslag 

 
68 306 391 869 

 
-24 221 435 954 -390 315 45 639 
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Redovisning mot inkomsttitlar (tkr)        

Nomenklatur   Not Beräknat  Utfall    

 Benämning   i regleringsbrev  inkomster   
9453 011 Totalförsvar   100 000  99 365   

       

2811 241 Obeställbara brev 500  446 

        

2811 241 Övriga inkomster  0     

        
2811 011 Auktionsinkomster PTS  0  4 772   
  14      
SUMMA    8   104 584   
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6.3.2 Återrapportering av finansiella villkor (tkr) 

 

 

  
NÄRINGSDEPARTEMENTET     
Utgiftsområde 22 Kommunikationer     
Nomenklatur Benämning  Högsta belopp i 

regleringsbrev 
 Utfall 

      
22:2:1:1 Ramanslag:     
 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter     
 Paketleveranstjänster  2 500  819 
      
22:2:2:1 Ramanslag:       
 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning   3 000  364  

Not 30 

Särskilda utredningar 
 
Projektbidrag   10 000  27 

      
22:2:3:3 Ramanslag:     
 Grundl. Betaltj. – del till Post- och Telestyrelsen  300  300 
 Tillväxtverket     
      
22:2:5:1 Ramanslag     
Not 31 Del till Post- och Telestyrelsen     
 Kostnader för administration av anslagspostens åtgärder  4 800  0 
22:2:5:2 Ramanslag     
 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer     
 Kostnader för bredbandskoordinatorer  21 000  20 140 
 Varav kostnader för administration av dessa åtgärder  3 000  2 143 
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 Insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster  2 014  639 
 Varav kostnader för underhåll av Webbportal  200  155 
      
 Åtgärder inom samhällsomfattande tjänster  20 000  5 234 

 
Administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja 
bredbandsutbyggnad  3 000  2 873 

      
22:2:4:1 Ramanslag     
 Informationsteknik – del till PTS     
      
 Bredbandsforums kansli  7 500  7 366 
 Samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet  2 000  1 906 
 Digitaliseringsrådets kansli  10 000  9 595 
 Summa utgiftsområde 22  86 114  49 263 
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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  
     

2019   
  

2020  2021- 
  

22:2:2:1 Ramanslag:     
    

   

Not 30 
Ersättning för särskilda tjänster för personer 
med funktionsnedsättning 

 200 000 176 602 104 205 74 927 19 778 9 500 

22:2:3:3 Ramanslag  

Tilldelad 
bemyndiganderam  

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtagande per 31 
december 

Utestående åtagande fördelning per år 

  
  

 
  

2019 2020 2021- 

 Grundl. Betaltj. - del  till Post- och telestyrelsen  45 000 31 269 39 285 19 614 16 212 3 458 

22:2:5:1 Ramanslag  

Tilldelad 
bemyndiganderam  

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtagande per 31 
december 

Utestående åtagande fördelning per år 

 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
  

   

2019 2020 2021- 

 Kommunikation – del till PTS  245 000 229 926 220 962 68 756 69 757 82 450 

22:2:5:2 Ramanslag  

Tilldelad 
bemyndiganderam  

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtagande per 31 
december 

Utestående åtagande fördelning per år 

 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
  

   

2019 2020 2021- 

Not 29 

Kommunikation – Elektronisk komm- 
Tillgängliga elektroniska kommunikationer -
del till Post- och telestyrelsen  

 5 000 0 176 176 0 0 

 SUMMA BEMYNDIGANDEN  495 000 437 797 364 628 163 473 105 747 95 408 
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7 Tilläggsupplysningar 

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. 

Nya redovisningsprinciper 
Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet har periodiserats utifrån 
den tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 

Brytdag 
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med 
brytdagen 2019-01-04. 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.  
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Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstyp Tid 

Datorprogram och licenser   3 år 

Övriga immateriella tillgångar 3-5 år 

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 100 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 
I förhållande till fjolårets siffror kan vi se en ökning av den totala 
sjukfrånvaron, vilket vi ser allvarligt på. Av de långtidssjukskrivna är det ca 
hälften som beror på faktorer som vi som arbetsgivare inte kan påverka. Den 
andra hälften utgörs av stressrelaterade faktorer, kopplat till både arbets- och 
privatlivet.  

Ökningen har skett trots att vi arbetar proaktivt för att motverka ohälsa på 
arbetsplatsen samt tidigt i rehabiliteringen är aktiva i det enskilda fallet. Till 
exempel har vi under året genomfört en satsning på ett program som syftar till 
ökad upplevd effektivitet och välmående. Satsningen har hittills nått ut till ca 
200 medarbetare spritt över hela myndigheten. 

Uppföljningar av sjukfrånvaro, övertid och flextid genomförs regelbundet. 
Uppföljning sker också av myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete och 
säkerställer att rutiner och processer efterföljs i verksamheten. Nyanställda 
erbjuds ergonomigenomgångar - liksom övriga medarbetare vid behov. 
Myndigheten arbetar även aktivt med friskvård genom förmåner och en aktiv 
friskvårdsförening.  
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Tabell 23; Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

   2018 2017  

  Totalt 4,0 3,2  

  Kvinnor 5,4 4,0  

  Män 2,4 2,3  

      

  Åldersgruppen 29 år och yngre*    

      

  Åldersgruppen 30-49 år 3,3 2,4  

      

  Åldersgruppen 50 år och äldre 5,4 4,7  

* Sjukfrånvaron särredovisas inte för denna grupp då uppgifterna kan härledas till enskilda individer 

 
Tabell 24; Andel sjukfrånvaro i procent som varat 

sammanhängande i 60 kalenderdagar eller mer 

    2018 2017 

 Totalt 58,9 56,4 
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7.4 Notförteckning 
1) Intäkter av anslag 

Posten intäkter av anslag inkluderar anslag hänförbara till såväl förvaltning, 
funktionsnedsatta, grundläggande betaltjänster, samhällets krisberedskap, 
samhällsomfattande tjänster och bredbandskoordinatorer, informationsteknik 
samt eIDAS. 

Anslag Intäkt 
2018 
(tkr) 

Intäkt 
2017 
(tkr) 

2202001 001 Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter 

46 477 28 598 

2202002 001 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 

7 451 11 704 

2202003 003 Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen 2 370 2 544 

2202005 001 Del till Post- och telestyrelsen 15 005 23 069 

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

10 889 6 462 

2202004 001 Informationsteknik – del till PTS 18 867 14 338 

0201018 008 Gem. E-förv.proj – Viss hantering eIDAS 
avseende betrodda tjänster (ram) 

2 958 3 064 

Summa intäkt av anslag 104 017 89 779 

Se även not 27-31. 

2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar  

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Offentligrättsliga avgifter 290 977 278 490 
Intäkter av avgifter enligt 4 § 4 697 2 379 
Fakturerade kostnader 4 506 4 505 
Övriga ersättningar 549 485 
Realisationsvinst 0 57 
Summa/Utgående balans 300 729 285 916 
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3) Intäkter av bidrag, förvaltning 

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Nystartsstöd 105 55 
Kapacitetsbyggandeprojekt Afrika 766 492 
RiS (Rörlighet i Staten) Kansli 843 627 
Förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen 84 427 
Vägledning tekniker 200 0 
Stadsnätuppdraget - undantag från lokaliseringsprincipen 500 0 
Regeringsuppdrag processer och PBL 500 0 
RU nyttomodell för bredband 1 000 0 
Etablera program för totalförsvarsplanering 60 139 
Summa Utgående balans 4 059 1 740 

 

Samtliga bidragsintäkter är från andra statliga myndigheter. Ökningen, 2 319 
tkr, jämfört med föregående år beror främst på ökat antal bidragsfinansierade 
uppdrag. 

4) Finansiella intäkter 

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Ränteintäkter, lån 54 35 
Valutakursvinster 640 44 
Summa Utgående balans 694 269 

 
5) Kostnader för personal   

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

 
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m. 

 
-167 069 

 
-159 961 

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. -93 804 -89 702 
Övriga kostnader för personal -9 777 -9 216 
Summa/Utgående balans -270 649 -258 880 
Varav arvoden till ej anställd personal exkl. sociala avgifter -260 -280 
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Personalkostnaderna har ökat med 5% under perioden. Det beror på att 
nivåhöjningen om 2,2% i lönerevisionen per 2018-01-01 har fått full effekt 
samt en ökning med 6 årsarbetskrafter sedan 2017. 

6) Övriga driftkostnader 

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster) -49 116 -53 716 
Medlemsavgifter -19 726 -19 894 
Datatjänster -15 600 -11 048 
Tele, post och kommunikation -3 054 -3 418 
Resor och transporter -5 249 -5 212 
Varor och korttidsinventarier -2 323 -2 305 
Övrig driftkostnader (inkl. befarade kundförluster) -2 931 -3 212 
Summa/Utgående balans 
 

-97 999 -98 804 

7) Finansiella kostnader 
 2018 

(tkr) 
2017 
 (tkr) 

Räntekostnader räntekonto RGK -500 -461 
Räntekostnader skattekonto 0 0 
Övriga räntekostnader -1 -2 
Valutakursförluster -25 -371 
Övriga finansiella kostnader -73 -83 
Summa/Utgående balans -600 -918 

 
8) Uppbördsverksamhet 

Övriga intäkter som inte disponeras av PTS 

Inkomsttitel 9453, totalförsvar 2018 
 (tkr) 

2017 
 (tkr) 

Offentligrättsliga avgifter  99 439 100 046 
Konstaterade förluster i uppbördsverksamhet -74 -163 
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 9453, totalförsvar 99 365 99 882 

Intäkter som ej redovisas mot inkomsttitel, totalförsvar 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Periodiserade intäkter 0 -450 
Befarade förluster i uppbördsverksamheten 74 704 
Summa intäkter ej redovisat mot inkomsttitel, totalförsvar 74 253 
Summa intäkter som inte disponeras, totalförsvar 99 439 100 136 
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Inkomsttitel 2811, övriga inkomster 2018 
 (tkr) 

2017 
 (tkr) 

Övriga intäkter, kontanta medel obeställbara brev  446 502 
Övriga intäkter, auktionsinkomster 4 772 0 
Återbetalning av bidrag redovisat mot inkomsttitel 0 368 
Summa intäkter som inte disponeras, övriga 
inkomster 

5 218 870 

Summa intäkter som inte disponeras av PTS 104 657 101 006 

 
Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet som genomfördes 2018 
har periodiserats utifrån den tidsperiod som respektive spektrumutrymme 
nyttjas. Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten uppgår 
till -104 584 tkr. Saldot i uppbördsverksamheten på 74 tkr utgörs av minskade 
befarade kundförluster i uppbördsverksamheten.  

9) Transfereringar 

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Utgiftsområde 22   
2:2.1 Ersättning, särskilda tjänster funktionsnedsättning 
2:2.3 Grundläggande betaltjänster 
2:5.1 Åtgärder för att skydda elektronisk kommunikation 
2:5.2 Tillgänglighet elektronisk kommunikation 

-130 125 
-16 605 

-121 315 
-18 220 

-117 798 
-18 713 
-39 341 
-18 103 

Bidragsfinansierade transfereringar -5 316  
Summa/Utgående balans - 291 581 -193 954 

 

Lämnade bidrag har ökat med 97 626 tkr jämfört med tidigare år. Ökningen 
beror främst på förseningar i ett antal projekt under 2017 inom Krisberedskap 
då antalet lämnade bidrag var mycket lägre än normalt.   

10) Årets kapitalförändring 

 2018 
(tkr) 

2017 
 (tkr) 

Avgiftsfinansierad verksamhet  13 442 -7 349 
Periodiseringar i uppbördsverksamhet 74 253 
Summa/Utgående balans 13 515 -7 095 
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11) Anläggningstillgångar  

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2018-12-31 
(tkr) 

2017-12-31 
(tkr) 

Anskaffningsvärde IB 41 908 41 908 

Anskaffningsvärde UB 41 908 41 908 

Ackumulerade avskrivningar IB -41 908 -41 434 

Omklassificering 0 5 

Årets avskrivning 0 -479 

Ackumulerade avskrivningar UB -41 908 -41 908 

BOKFÖRT VÄRDE 0 0 
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Förbättringsutgifter på annans fastighet 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Anskaffningsvärde IB 9128 9 128 

Årets anskaffningar 89 0 

Anskaffningsvärde UB 9 217 9 128 

    

Ackumulerade avskrivningar IB -8 991 -8 931 

Årets avskrivning -60 -61 

Ackumulerade avskrivningar UB -9 051 -8 991 

BOKFÖRT VÄRDE 166 137 
 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
2018-12-31 

 (tkr) 
2017-12-31 

 (tkr) 

Anskaffningsvärde IB 72 365 64 728 

Årets anskaffningar 4 913 8 024 

Avgår anskaffningsvärde försäljning 0 -387 

Anskaffningsvärde UB 77 278 72 365 
 
Ackumulerade avskrivningar IB -61 279 -58 240 

Omklassificering  -5 

Årets avskrivningar -4 467 -3 421 

Avgår ackumulerade avskrivningar försäljning 0 387 

Ackumulerade avskrivningar UB -65 745 -61 279 

BOKFÖRT VÄRDE 11 532 11 086 

 
Beviljad låneram uppgår till 25 000 tkr. Bokfört värde på samtliga 
anläggningstillgångar, exkl. konst 85 tkr, uppgår till 11 613 tkr per 2018-12-31.  

 
12) Kundfordringar 

Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 26 690 tkr (10 791 tkr) varav 
osäkra kundfordringar uppgår till 2 660 tkr (2 713 tkr).  
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13) Fordringar hos andra myndigheter 

 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Kundfordringar hos andra myndigheter 2 382 1 384 
Fordran ingående moms 7 881 8 648 
Övriga inomstatliga fordringar 127 35 

Summa fordringar hos andra myndigheter 10 390 10 067 

 
14) Övriga kortfristiga fordringar  

 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Fordringar anställda 19 52 
Rikskuponger 1 945 442 
Uppbördsfordringar, utomstatliga, totalförsvar 2 548 620 610 
Övriga fordringar 246 171 

Summa övriga kortkortfristiga fordringar 2 550 831 1 275 

 
Den kraftiga ökningen av övriga kortfristiga fordringar beror på att PTS under 
2018 genomfört två spektrumauktioner som totalt resulterat i 
uppbördsfordringar om 2 564 761 tkr.  Obetalda uppbördsfordringar uppgår 
på balansdagen till 2 548 772 tkr (835 tkr), varav 152 tkr (226 tkr) är osäkra. 
Uppbördsfordringarna avseende spektrumauktionerna är reglerade i januari 
2019. Saldo avseende rikskuponger har ökat eftersom löneavdrag från och med 
mars 2018 sker i efterskott. Övriga fordringar avser ej utnyttjat 
investeringsbidrag från hyresvärden. 
 
15) Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Internationella medlemsavgifter 19 750 18 851 
Förutbetalda nyttjanderätter 4 644 4 822 
Övriga förutbetalda kostnader 2 108 2 291 
Summa förutbetalda kostnader 26 803 25 965 
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Upplupna bidragsintäkter 2018-12-31 
(tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 67 301 
Summa upplupna bidragsintäkter 67 301  

  

Övriga upplupna intäkter 2018-12-31 
(tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Upplupna avgiftsintäkter 693 835 
Upplupna uppbördsintäkter  0 
Summa övriga upplupna intäkter 693 835 

 
16) Avräkning med statsverket 

Uppbörd 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans -1 169 -998 
Redovisat mot inkomsttitel -104 584 -100 753 

Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande 
flöde 

116 781 100 582 

Skulder avseende Uppbörd 11 029 -1 169 
   
Anslag i icke räntebärande flöde 2018-12-31 

 (tkr) 
2017-12-31 

 (tkr) 
Ingående balans 36 641 48 438 
Redovisat mot anslag 343 804 255 135 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som 
betalats från icke räntebärande flöde 

-356 668 -266 932 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 23 778 36 641 
   
Anslag i räntebärande flöde 2018-12-31 

 (tkr) 
2017-12-31 

 (tkr) 

Ingående balans -468 -597 
Redovisat mot anslag 46 510 28 644 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto 48 540 -28 516 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 
 

-2 498 -468 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans 158 204 
Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln 

-33 -46 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

124 158 
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Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i 
Riksbanken 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans 4 113 941 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 151 959 143 620 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -384 511 -306 799 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 239 887 166 350 
Övriga fordringar på statens centralkonto i 
Riksbanken 

11 448 4 116 

   
Summa utgående balans Avräkning med statsverket 43 881 39 274 

 
17) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 2018-12-31 

(tkr) 
2017-12-31 

 (tkr) 
   
Anslagssparande 2 498 468 

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 50 258 36 816 

Oförbrukade/upplupna bidrag 1 393 343 
-Kortfristiga fordringar -82 203 -49 293 
-Kortfristiga skulder 81 565 70 579 
Summa 53 511 58 913 

 
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 

 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans 43 686 38 766 
Föregående års kapitalförändring -7 095 4 920 
Utgående balans 36 591 43 686 
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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 
2017 

85 44 165 -479 -7 095 36 676 

Rättelser/ändrade 
principer 

0 0 0 0 0 

Ingående balans 
2018 

85 44 165 -479 -7 095 36 676 

Föreg. års 
kapitalförändring 
Årets 
kapitalförändring 

 
0 
 

0 

 
-7 349 

 
253 

 
7 095 

 
13 515 

 
0 
 

13 515 
Summa årets 
förändring 

0 -7 349 253 20 610 13 515 

Utgående balans 
2018 

85 36 816 -226 13 515 50 191 

 
21) Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående avsättning 390 207 
Årets pensionskostnad 1 042 262 
Årets pensionsutbetalningar -305 -80 
Utgående avsättning 1 126 390 

 

Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående avsättning 5 081 4 813 
Årets avsättning 497 482 
Årets upplösning -1 170 -214 
Utgående avsättning 4 408 5 081 
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Övriga avsättningar utgörs i sin helhet av avsättning för lokalt 
omställningsarbete. Under 2019 beräknas ca 240 tkr att disponeras inom ramen 
för projektet Rörlighet i staten. 

22) Lån i Riksgäldskontoret  

 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Ingående balans 10 247 7 210 
Nyupptagna lån 5 206 6 943 
Årets amortering -4 608 - 3 906 
Utgående balans 10 845 10 247 

 
Beviljad låneram uppgår till 25 000 tkr. 

Att utestående lån avviker mot bokfört värde på anläggningstillgångar beror på 
att anskaffningar/avskrivningar under december inte ingår i låneregleringen för 
2018. 

23) Kortfristiga skulder hos andra myndigheter 

 2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Leverantörsskulder, inomstatliga 5 749 11 720 
Arbetsgivaravgifter 4 557 4 443 
Utgående mervärdesskatt 616 443 
Utgående balans 10 922 16 606 

 

24) Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder har minskat med 6 585 tkr jämfört med föregående år.  En 
förklaring är att leverantörsskulder i SCR flödet avseende samhällsåtagande och 
försvar har minskat 

25) Övriga kortfristiga skulder 

Balansposten utgörs till övervägande del av kortfristig skuld för personalens 
källskatt.   
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26) Periodavgränsningsposter 

 
Upplupna kostnader 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Upplupna löneskulder 20 642 18 711 
Övriga upplupna kostnader 4 392 3 247 
Summa upplupna kostnader 25 034 

 
21 958 

 
Oförbrukade bidrag 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Oförbrukade bidrag, inomstatliga 1 460 644 
Summa oförbrukade bidrag 1 460 644 

 
Övriga förutbetalda intäkter 2018-12-31 

 (tkr) 
2017-12-31 

 (tkr) 
Förutbetalda auktionsintäkter 2 559 989 

 

Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga 246 171 
Summa övriga förutbetalda intäkter 2 560 235 171 

 

Oförbrukade bidrag är i sin helhet från annan statlig myndighet och förväntas 
tas i anspråk inom följande tidsintervall: 

 
 

2018-12-31 
 (tkr) 

2017-12-31 
 (tkr) 

Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas) 572 644 
Mer än tre månader till ett år 889  
Summa oförbrukade bidrag 1 460 644 

 

27) Myndigheten för digital förvaltning (02:1:18:8) 

Tilldelningen av medel har ökat med ca 1 mnkr jämfört med 2017. Till följd av 
vakanser har arbetet med eIDAS delvis prioriterats ner under 2018. 

28) Grundläggande betaltjänster – del till Post- och Telestyrelsen (22:2:3:3) 

Tilldelningen av medel har ökat med ca 2 mnkr jämfört med 2017 samtidigt 
som förbrukningen har minskat med 2 mnkr. Anslagssparandet uppgår till 14 
563 tkr.  
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En av orsakerna till anslagssparandet är att arbetet med att etablera 
ombudslösningar för grundläggande betaltjänster tar tid och bör ses på lång 
sikt. Ett annat problem är att det kan vara svårt att hitta en lokal aktör som vill 
ta på sig ansvaret att vara ombud för grundläggande betaltjänster. Många 
aktörer oroar sig för den ökade rånrisken om de får mer kontanter i sin 
verksamhet, och andra har problem med att avsätta den tid som rollen kräver. 
Det är med andra ord inte en självklarhet att en lösning kommer till stånd bara 
för att det finns möjlighet till finansiering. 
 
29) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - 
del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:2) 

Anslagsposten får bland annat användas till de åtgärder inom 
samhällsomfattande tjänster som krävs för genomförandet av en höjd nivå för 
funktionell tillgång till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Den låga 
förbrukningen av anslaget under 2018 har två huvudsakliga anledningar. En 
anledning är att uppdraget har implementerats under året med framtagande av 
system och förberedelser inför kommunikationsinsatser m.m. En annan är att 
målgruppen inte nås med PTS ordinarie kommunikationskanaler. 

Det låga utnyttjandet av bemyndiganderamen beror på att det under 2018 inte i 
någon större omfattning har upphandlats nya ersättningslösningar från PTS.  

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

Finansiellt villkor avseende projektbidrag har endast utnyttjats med 27 tkr då 
det saknats utrymme inom årets disponibla medel. 

Det låga utnyttjandet av bemyndiganderamen beror på att nya fleråriga avtal 
för flera av tjänsterna kommer att tecknats först kommande år.  

31) Del till Post- och Telestyrelsen, Kostnader för administration av 
anslagspostens åtgärder (22:2:5:1) 

Finansiellt villkor har inte utnyttjats då förvaltningsanslaget har nyttjats i första 
hand. 
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8 Uppgifter om PTS styrelse 

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 2018 (kr). 

Namn Funktion Lön/arvode och 
skattepliktiga 
ersättningar (kr) 

Kristina Alsér Ledamot 26 004 
Markus Bylund Ledamot 26 004 
Carl Cederschiöld Ledamot 26 004 
Pia Gruvö Ledamot 26 004 
Åke Hedén Ordförande 49 992 
Therese Mattsson Ledamot 26 004 
Gunilla Nordlöf Ledamot 26 004 
Dan Sjöblom Generaldirektör 

och ledamot 
1 635 358 

Jens Zander Ledamot 26 004 
 

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 

Kristina Alsér Tillväxtverkets styrelse 
Linköpings universitet 
Arkitektbolaget AB 
Mercatus Engineering AB 
Entreprenörinvest AB 
Familjen Kamprads Stiftelse 

Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 

Markus Bylund - - 
Carl Cederschiöld AB Stockholmshem Ledamot 



Årsredovisning 2018 

 

 

 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 105 

 

Pia Gruvö - - 
Åke Hedén Almi Företagspartner AB 

Grimaldi Industri AB 
Vencap Industrier AB 
Plockmatic International AB 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Therese Mattsson Tullverkets insynsråd (t.o.m. 20180531) 
Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 
Samverkansrådet mot terrorism 
Samverkansrådet mot grov organiserad 
brottslighet 
Kustbevakningens insynsråd 
(t.o.m.20180531) 
Kustbevakningens insynsråd (fr.o.m. 
20180601) 
Arbetsgivarverkets styrelse 

Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
 
Ledamot 
 
Ordförande 
 
Ledamot 

Gunilla Nordlöf Stockholms universitet 
SU Holding AB 
SU Inkubator AB 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Dan Sjöholm Arbetsgivarverkets styrelse Suppleant 
Jens Zander J Zander Communication AB Ordförande 
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Redovisade regeringsuppdrag 2018 

Nedan listas de uppdrag som PTS redovisat till regeringen under 2018: 

Januari 

 Nyttan av användning av bredbandstjänster ur ett 
konsumentperspektiv - 31 jan (2018 N2017/04378/D) 

 Medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för 
Östersjöregionen - 31 jan (N2016/00262/ITP) 

Februari 

 Föreslå en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen - 
15/2 (Fi2017/03084/DF) 

 Grundläggande betaltjänster - 23/2 (RB17) 
 Stärkt säkerhetsskyddsarbete - 22/2 (RB17) 
 Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings 

och samverkansorgans rapportering av hur arbetet med att främja 
bredbandsutbyggnaden i länet har genomförts - 28/2 (RB 2017) 

 Planering för det civila försvaret - redovisas i årsredovisningen för 2018 
(planeringsanvisningar Ju2015/00054/SSK) 

Mars 

 Redovisa tillgången till samtliga bredbandsstöd - 16/3 och 30/9 (RB17) 
 Förenkla för företag - 1/3 (N2014/5377/ENT) 
 Tillhandahålla ett kansli för Digitaliseringsrådet samt redovisa 

medelsanvändningen för kansliet - 31/3 (N2017/01901/D) 
 Tillhandahålla ett sekretariat för regionala bredbandskoordinatorer 

samt fördela medel - 26/3 (N2016/08066/D) 
 Som bevakningsansvarig myndighet bedöma informationssäkerheten i 

egna verksamheten - 1/3 (Ju2017/05787/SSK) 
 Ersättning för förlorade telefonimöjligheter - 31/3 (RB 2017) 
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April 

 Redovisa medelsanvändning uppdraget om förvaltningsmodell för 
skyddade it-utrymmen – 1/4   (Fi2017/03084/DF) 

 Leda en samverkansgrupp för arbete med it-infrastruktur -  30/4 (RB 
2017) 

 Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor 
som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad - 30/4 (RB17) 

 Uppföljning och analys rörande posttjänster - 16/4  (RB18) 
 Tillhandahålla ett kansli för Bredbandsforum samt redovisa 

medelsanvändningen för kansliet - 30/4  (RB17) 
 Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning – 

1/4  (A2017/00238/A och A2018/00925/A) 
 Praktikplatser för nyanlända i Sverige – 1/4  (Fi2016/oo386/ESA och 

Fi2018/01701/ESA) 
 Moderna beredskapsjobb i staten – 3/4  (RB18) 
 Medverka i det regionala tillväxtarbetet under 2014-2020  - 27/4 

(N2014/2501/RT) 

Maj 

 Säkerställa systematiskt arbete inom informationssäkerhet och 
säkerhetsskydd - 31/5 och 31/12  (N2017/05879/D) 

 Beskriva arbetet som operatörer och andra intressenter bedriver för att 
säkerställa tillförlitliga elektroniska kommunikationer - 30/5  (RB18) 

Juni 

 Vägledning för webbutveckling  -30/6  (Fi2016/04541/EF) 
 Kommunernas roll på bredbandsmarknaden - 30/6  (N2017/04500/D 

och N2018/00882/D) 
 Kartlägga hinder för bredbandsutbyggnad och lämna förslag till 

effektivare processer - 15/6  (N2017/04036/D och 2018/00881/D) 

September 

 Redovisa tillgången till samtliga bredbandsstöd - 16/3 och 30/9 (RB17) 
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Oktober 

 Följa upp befordringskravet inom den samhällsomfattande tjänsten 
inom postområdet -15/10  (RB18) 

 Risk- och sårbarhetsanalys - 31/10  (Förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap) 

December 

 Säkerställa systematiskt arbete inom informationssäkerhet och 
säkerhetsskydd - 31/5 och 31/12  (N2017/05879/D) 

 Krigsplacering av personal i år för 2018 – klart senast 31/12, redovisas 
i årsredovisningen för 2018 (RB18) 

 Förstudie rörande internetombud i vård och omsorg - 31/12 
(N2018/00718/D) 
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Förkortningar 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 
Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar utveckling 
Berec Body of European regulators for electronic communications (sv. 

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation) 

Coreper Ständiga representanternas kommitté. I Coreper samlas de 
ständiga representanterna för EU-ländernas regeringar. 

CEPT La Conférance des administrations des post et 
télécommunications (CEPT är en europeisk 
samarbetsorganisation inom post och telekommunikation) 

CEPT ECC Electronic Communications Committee, en kommittée inom 
CEPT ansvarig för radio- och telekommunikation  

DIO Driftinformation mellan operatörer 
DSM Digital Single Market (sv. digitala inre marknaden) 
ECC Electronic Communication Committee (sv. elektroniska 

kommunikationskommittén) 
EECC European electronic communications code (sv. europeisk kodex 

för elektronisk kommunikation)  
ERGP European Regulators Group Post (sv. Europeiska gruppen av 

tillsynsmyndigheter för posttjänster) 
ETSI European Telecommunications Standards Institute (sv. 

Europeiska institutet för telestandarder) 
EU Europeiska unionen 
GLU Gemensam Lägesuppfattning  
IIS Internetstiftelsen i Sverige 
IMT International Mobile Telecommunications (IMT är en samling 

rekommendationer/standarder för mobiltelefoni framtagna inom 
ITU)  

IoT Internet of Things (sv. sakernas internet) 
IP Internet Protocol (sv. internetprotokoll) 
ITK Nätverk för informations- och kommunikationsteknik 
ITR International Telecommunication Regulations (sv. ITU:s 

internationella telereglemente) 
ITS Intelligent Transport Systems (sv. intelligenta transportsystem) 
ITU International Telecommunication Union (sv. Internationella 

teleunionen) 
ITU-D ITU Telecommunication Development Sector (sv. 

Internationella teleunionens utvecklingssektor) 



Årsredovisning 2018 

 

 

 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 111 

 

JO Justitieombudsmannen 
JK Justitiekanslern 
JWG Joint Working Group (sv. gemensam arbetsgrupp) 
LEK Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation 
MoU Memorandum of Understanding 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
NISÖ Nationell informationssäkerhetsövning 
NMI Nöjd medarbetarindex 
NTSG Nationella Telesamverkansgruppen 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
OTT ”over-the-top”, tjänster på Internet som använder operatörernas 

infrastruktur (främst Facebook). 
RSC Radio Spectrum Committee (sv. Radiospektrumkommittén) 
RSPG Radio Spectrum Policy Group (sv. gruppen för 

radiospektrumpolitik) 
SAMÖ Samverkansövning 
SCB Statistiska Centralbyrån 
SOT Samhällsomfattande tjänster 
SMP Significant Market Power (sv. betydande marknadsinflytande) 
SPIDER The Swedish Program for ICT in Developing Regions, vid 

Stockholms universitet (ett flerårigt projekt om 
kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från länder i 
Afrika) 

SRD Short Range Devices (sv. kortdistansutrustning) 
Telö17/19 Teleövning 2017/2019 
TFÖ2020 Totalförsvarsövning 2020 
TSM Telecom Single Market 
UPU Universal Postal Union (sv. Världspostföreningen) 
WTDC World Telecommunication Development Conference (sv. 

Internationella teleunionens utvecklingssektors världskonferens) 
 

 

 


