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Post- och telestyrelsen 

Generaldirektören har ordet 

År 2021 blev det andra året där samhället och följaktligen även Post- och 

telestyrelsens (PTS) verksamhet präglades av coronapandemin på flera sätt.  

I början av året rapporterade PTS ett regeringsuppdrag där myndigheten belyser den 

digitala omställningen som skett till följd av pandemin inom en rad olika viktiga 

samhällsområden. Därefter deltog PTS i arbetet med att på regeringens uppdrag 

föreslå en digital kraftsamling — ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges 

digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet. 

De erfarenheter vi dragit pekar på att vi är mitt uppe i en digital strukturomvandling 

som har potential att medföra stora positiva samhällsförändringar. För att tillvarata 

denna potential möts den snabba utvecklingen med en mängd initiativ, såväl på 

nationell nivå som på EU-nivå. Dessa påverkar på ett genomgripande sätt de 

marknader PTS följer och arbetar med och omfattar allt från främjande- och 

strategiarbete till analys, ekonomiskt stöd och reglering. 

Coronapandemin har accelererat denna utveckling, och många av de initiativ som 

tagits runt om i världen kopplade till återhämtning från pandemin rör just digitalisering 

och hållbarhet. PTS är en av många aktörer som har centrala roller i digitaliseringen. 

Vi ser att digital delaktighet för alla blir allt viktigare, men även utvecklad samverkan 

med andra, såväl myndigheter som andra intressenter, nationellt och internationellt.  

PTS har under 2021 förberett sig för att möta den ökande komplexitet och de nya 

krav vi ställs inför. Under året har vi förankrat ett nytt arbetssätt i organisationen och 

förberett flytten till ett nytt huvudkontor där detta arbetssätt kan realiseras fullt ut. Min 

förhoppning är att mer samarbete i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö ska göra oss 

bättre rustade att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar. 

Vi fortsätter också arbetet med den digitalisering av PTS som pågår, med syfte att 

öka intern effektivitet och skapa större värde för våra intressenter. 

För att kunna möta utmaningarna framöver behöver PTS även fortsätta att bredda 

och stärka sin specialistkompetens, bland annat inom cyber- och 

säkerhetsområdena, inom data- och AI samt inom samverkan och kommunikation. 

Dan Sjöblom 

Generaldirektör  
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VIKTIGA INSATSER OCH HÄNDELSER 

Här redovisas några insatser och händelser som myndigheten bedömer har varit 

betydelsefulla under 2021. 

• PTS redovisade regeringsuppdraget att kartlägga de främsta hoten mot och risker för 

elektroniska kommunikationsnät (I2020/01087/D). I uppdraget fördjupade och 

vidareutvecklade PTS den nationella 5G-riskanalys som tidigare lämnats till EU-

kommissionen, samt gjorde en bedömning av de åtgärder som beskrivs i EU:s 

verktygslåda för 5G-säkerhet. 

• Under året har PTS tillsammans med MSB, FRA, FMV, Försvarsmakten, 

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten fortsatt att fördjupa sin samverkan på 

cybersäkerhetsområdet inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret med 

fokus på att skapa förutsättningar för centrets långsiktiga utveckling. 

• PTS har bildat en ny avdelning för att hantera ett kraftigt ökat bredbandsstöd. Under 

året har PTS tilldelat stödsökande nätbyggare totalt 1 532 miljoner kronor. Förutom 

tilldelning har PTS följt upp de projekt som beviljades stöd 2020. PTS har även 

säkerställt att bredbandsstödet tagit höjd för att ingå som en del i Sveriges 

återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. 

• I januari 2021 slutförde PTS processen med att tillgängliggöra frekvenser i 2,3 och 3,5 

GHz-banden. Auktionerna genomfördes 19 januari 2021 och slutligt beslut om 

tilldelning av tillstånd och fastställande av tillståndsvillkor fattades den 20 januari 2021. 

I fråga om vissa tillståndsvillkor till skydd för Sveriges säkerhet överklagades PTS 

beslut av Huawei Technologies Sweden AB. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog i 

dom den 22 juni 2021 överklagandet. Domen har överklagats till Kammarrätten i 

Stockholm. 

• PTS ska övervaka att vissa kreditinstitut efterlever kraven att tillhandahålla platser för 

konsumenter att ta ut kontanter och för företag att sätta in dagskassor i betryggande 

utsträckning i hela landet. De nya skyldigheterna trädde i kraft den 1 januari 2021 och 

PTS har under året vid två tillfällen samlat in och granskat uppgifter om samtliga 

kontantställen i Sverige.  

• Digitaliseringen av myndigheten har fortsatt med bland annat nytt system för att 

ansöka om och hantera bredbandsstöd, nytt intranät, e-tjänster och ett nytt 

dokumenthanteringssystem. Det digitala systemstödet för handläggningen av 

tillståndsärenden inom radio har utvidgats under året och hanterar fler kategorier än 

tidigare. Med det nya handläggningsstödet effektiviseras handläggningen samtidigt 

som risken för felskrivningar minskar. 

• Under hela 2021 har förberedelser pågått inför flytt av PTS huvudkontor från 

Valhallavägen 117 till Hälsingegatan 38. Själva flytten genomfördes under december, 

men innan dess planerades, upphandlades och färdigställdes det nya kontoret för att 

ge bästa möjliga förutsättningar för PTS. Det nya kontoret är utrustat med ett nytt 

klientnätverk som, tillsammans med det nya datacenter som togs i bruk i början av 

året, ger en betydligt högre it-, informations- och driftssäkerhet för myndigheten.  
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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 (se www.pts.se).  

  

https://www.pts.se/
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En beskrivning av PTS och myndighetens 
styrning 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk 

kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar 

telekommunikationer, it och radio. PTS arbetar även med tillgång till grundläggande 

betaltjänster. Arbetet sker genom tillsyn och beslut utifrån de bestämmelser som 

reglerar verksamheten. Därutöver bedriver PTS ett omfattande främjandearbete, där 

myndigheten agerar och påverkar genom att analysera och beskriva marknaden, 

informera, föra dialog och samverka. 

Organisation 

PTS är en myndighet under Infrastrukturdepartementet och som leds av en styrelse 

tillsatt av regeringen. Generaldirektören är den verkställande chefen för 

verksamheten. Verksamheten är uppdelad i tre divisioner, med underliggande 

avdelningar och enheter, och en stab. Ledningsgruppen består av generaldirektören 

och samtliga divisionschefer. 

Politiska mål, 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. 
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• 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. 

Regeringens digitaliseringsstrategi För ett hållbart digitaliserat Sverige, anger 

inriktningen för digitaliseringspolitiken. För att nå det övergripande målet att Sverige 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter fokuserar 

regeringen på strategins fem delområden: digital kompetens, digital trygghet, digital 

innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Under delmålet Sverige ska ha bredband i världsklass (inom delområde digital 

infrastruktur), anger regeringen, genom sin bredbandsstrategi Sverige helt 

uppkopplat 2025, ett antal kvantitativa mål för bredbandsutbyggnaden.  

PTS är sektors- och tillsynsmyndighet inom områdena elektronisk kommunikation 

och post.  

Utifrån de uppdrag som PTS har av regeringen genom instruktion 1 och regleringsbrev 

har PTS formulerat en vision och övergripande mål. Visionen uttrycker ett önskvärt 

tillstånd i framtiden och är vägledande för myndigheten. PTS vision är att: 

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

PTS har sju övergripande mål. De sju målen bryter ner visionen och tydliggör med 

myndighetens egna ord de uppdrag som PTS har. De omfattar hela PTS verksamhet 

och anger en riktning för vart myndigheten vill:  

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

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

                                                        
1 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
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PTS styrning 

Kostnaden för myndighetens verksamhet 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 radioanvändning. Till 

detta kommer anslag och bidrag för att finansiera åtgärder inom bland annat robust 

kommunikation, grundläggande betaltjänster och tjänster för personer med 

funktionsnedsättning. 

PTS långsiktiga strategiska planering inför 2021 omfattade myndighetens arbete med 

omvärldsanalys, övergripande mål och fokusområden.  

PTS verksamhetsplan och budget är ledningens instrument för att under ett givet år 

styra och följa verksamheten. 

Resultatredovisningens struktur 

Resultatredovisningens indelning 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 

• PTS som myndighet och Agenda 2030 

Det internationella arbetet samt upphandling av samhällsåtaganden beskrivs för 

tydlighetens skull inte under egna huvudrubriker, utan under huvudrubrikerna Post 

respektive Elektronisk kommunikation. I resultatredovisningen följer PTS upp 

övergripande mål och aktiviteter som valts ut som de mest väsentliga att redovisa. 

Fördelning av kostnader för PTS resultatindikatorer 

Kostnaderna för resultatindikatorerna tas fram via begreppet Verksamhet i PTS 

objektplan. Direkta kostnader kan därför hämtas direkt från redovisningen. Nyckel för 

fördelning av OH (overhead) är direkt lön och inkluderar även övriga intäkter. Vid 

framtagandet av 2021 års resultatindikatorer har dock fem stycken fått hanteras via 

manuella beräkningar för nedlagd tid. Resultatindikatorns totala kostnad inklusive OH 

kan inte sökas fram i redovisningssystemet utan tas fram separat.  
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1. Post 

1.1 Tillgång och tillförlitlighet 

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

Målbeskrivning: Det är viktigt att PTS värnar om en tillförlitlig posttjänst som 

motsvarar samhällets behov då det även i det digitala samhället kommer att finnas de 

som använder sig av brevet som meddelandeform. En ökad e-handel leder också till 

att fler paket och brev med varor distribueras. Det ska vara tydligt vad som kan 

förväntas 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. Inom 

postområdet utfärdar PTS tillstånd och genomför tillsynsinsatser. Myndigheten ser 

också kontinuerligt över behovet av effektivare och tydligare reglering såsom 

föreskrifter, tillståndsvillkor, allmänna råd och verkar för andra förändringar i 

regelverket. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar för 

effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering. 

Samlad bedömning: Under 2021 har PTS bevakat marknadsutvecklingen och låtit 

genomföra användarundersökningar i syfte att undersöka hur väl den 

samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov. Myndigheten har 

även genomfört tillsynsinsatser gällande kvalitetsfrågor på marknaden samt även 

tillhandahållit tjänsterna portofri befordran av blindskriftsförsändelser och särskild 

posttjänst utanför tätort vilket har bidragit till måluppfyllelsen. PTS bedömning är att 

den samhällsomfattande posttjänsten uppfyller samhällets behov av posttjänster 

samt att myndighetens tillsynsinsatser och postoperatörernas åtgärder har lett till en 

stabilisering i postoperatörernas utdelningsverksamhet.  

PTS fortsätter att följa utvecklingen, med särskilt fokus på de fall då postoperatörerna 

genomför förändringar i sina verksamheter. PTS har under 2021 bedrivit och utvecklat 

verksamheten för obeställbara brev. Trenden under 2021 har fortsatt med ett minskat 

antal obeställbara brev samtidigt som kostnaden per inkommet brev har ökat på 

grund av en större andel paketliknande brev.  



2022-02-18 Årsredovisning 2021   

   14 

Post- och telestyrelsen 

1.1.1 PTS rapporter avseende användarnas behov och postmarknadens 
utveckling  

PTS ansvarar för att följa upp och analysera utvecklingen på postmarknaden och 

genomför bl.a. undersökningar om användarnas behov av posttjänster. PTS har 

under 2021 publicerat tre rapporter avseende postmarknadens utveckling:  

• Särskilda behov av posttjänster – En kvalitativ undersökning av behov av 
posttjänster hos personer med funktionsnedsättning och äldre (PTS-ER-2021:8) 

• Svensk postmarknad 2021 (PTS-ER-2021:10) 

• Den svenska paketmarknaden 2020 (PTS-ER-2021:28) 

1.1.2 Tillsyn och arbete med förändrad reglering på postmarknaden  

Mot bakgrund av de stora förändringar som postmarknaden står inför har PTS som 

övergripande mål för tillsynsverksamheten att säkerställa att postoperatörerna 

upprätthåller en förmåga att planera och genomföra förändringar samt hantera 

störningar i sina verksamheter. Ett urval av PTS tillsynsinsatser inom området:  

• PTS har efter anmälan från postanvändare initierat ett tillsynsärende som rör 
Postnord AB:s roll som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande 
posttjänsten. Ärendet har rört frågor om operatörens möjlighet att anvisa plats för 
anläggning för postmottagning samt hur en sådan anläggning bör vara utformad. 
Ärendet har inte föranlett någon ytterligare tillsynsåtgärd men utgör en viktig del i 
PTS bevakning av att den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar 
samhällets behov. 

• Under 2021 började Postnord införa den nya produktionsmodell för postutdelning 
som operatören tidigare aviserat och testat. I stora drag innebär den nya 
modellen att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till 
postförordningens (2010:1049) krav på tvådagarsbefordran. I samband med 
Postnords beslut att införa den nya produktionsmodellen i Malmö 
terminalområde initierade PTS ett tillsynsärende för att säkerställa att Postnord 
fortsatt hade förmåga att leva upp till kraven på inlämning och utdelning fem 
arbetsdagar i veckan, tillförlighet i postverksamhet samt befordringstider i 
enlighet med regelverket. Den 24 juni 2021 beslutade myndigheten att avsluta 
tillsynen med den samlade bedömningen att Postnord levde upp till regelverkets 
krav i det aktuella området där den nya produktionsmodellen införts.  

• Myndigheten fick hösten 2021 kännedom om att vissa postförsändelser som 
lämnats in för befordran till USA inte kunde levereras på grund av att de saknade 
fullständig tulldeklaration och/eller information om avsändaren. PTS inledde 
därför tillsyn i syfte att säkerställa att Postnord efterlevt kraven om tillförlitlig 
postverksamhet enligt postlag och tillståndsvillkor i hanteringen av 
försändelserna. Den 22 december 2021 beslutade myndigheten att avsluta 
tillsynen med bedömningen att Postnord vidtagit flera kommunikativa insatser 
vilket lett till att antalet stoppade försändelser minskat betydligt. Vidtagna 
åtgärder hade därmed fått avsedd effekt. 
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1.1.3 Inkluderande posttjänster 

PTS har i uppdrag att tillhandahålla inkluderande posttjänster för personer med 

funktionsnedsättning. PTS har av Postnord upphandlat den inkluderande 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 (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 i målgruppen.  

PTS har av Postnord även 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, om samtliga i hushållet uppfyller kriterierna. 

Tabell 1 Befordran av blindskriftsförsändelser 

 2021 2020 2019 

Antal försändelser (st) 403 375 461 3501) 463 962 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 11 326 11 260 10 641 
    Lämnade bidrag (tkr)  11 000 10 873 10 326 
    Förvaltningskostnader (tkr) 326 387 315 

1) Uppgiften har korrigerats på grund av felaktig angivelse i 2020 års årsredovisning. 

Tabell 2 Posttjänster för personer utanför tätort som på grund av ålder eller 

funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe 

 2021 2020 2019 

Antal användare (st)1) 1 118 1 205 1 203 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 7 6622) 8 837 10 043 
    Lämnade bidrag (tkr) 7 601 8 679 10 011 
    Förvaltningskostnader (tkr) 60 158 32 

1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön. 
2) Kostnaden är 8 281 tkr för 2021 på grund av att en periodisering på 680 tkr för 2020 inte nollats. 

1.1.4 Obeställbara brev 

PTS har i uppdrag att hantera obeställbara brev, det vill säga brev som av någon 

anledning inte kan delas ut till angiven mottagare eller avsändare. Utöver expediering 

av inkomna brev utövar PTS tillsyn över att operatörerna har behandlat dessa 

obeställbara brev tillförlitligt och på ett sätt som upprätthåller användarnas 

integritetsskydd. 

Antalet obeställbara brev till PTS minskade med 14 procent under 2021 jämfört med 

2020 och följer trenden med att landets brevvolymer sjunker överlag, på grund av 

färre fysiska brev. De främsta orsaker till att brev blir obeställbara, är att adresser är 
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felaktiga, att breven saknar korrekt tulldeklaration och att breven saknar uppgift om 

vem som är avsändare. 

Den senare delen av 2021 har dock allt fler brev som skickas utomlands konstaterats 

bli obeställbara på grund av ofullständig tulldeklaration och att de saknar uppgift om 

vem som är avsändare. Som ett exempel kan nämnas att den amerikanska 

postoperatören USPS har infört sådana krav vilket gör att en försändelse som saknar 

nödvändiga uppgifter, exempelvis om avsändare, inte kommer att accepteras. 

Postnord har därför åtagit sig att inte skicka försändelser till USA vars dokumentation 

inte lever upp till kraven från amerikanska myndigheter. För att underlätta för 

avsändarna införde Postnord den 1 januari 2021 krav om elektronisk föravisering i 

form av Tull-EDI2 till mottagande land. Vid felaktig eller inkomplett tull-EDI kan en 

avgift för att skapa eller komplettera tull-EDI tillkomma, alternativt returneras 

försändelsen till avsändare. 

Tabell 3 Obeställbara brev 

 2021 2020 2019 

Antal inkomna brev (st) 236 464 307 796 348 329 
Antal uppklarade/spårade brev (st) 44 280 86 095 80 912 
Kostnad inkl. OH (tkr) 8 556 9 713 9 710 
Kostnad per inkommet brev (kr) 28 32 28 

 

Trenden under 2021 har fortsatt med ett minskat antal inkomna obeställbara brev och 

färre antal uppklarade brev. Den genomsnittliga kostnaden per inkommet brev har 

minskat något jämfört med 2020. Även om den faktiska mängden obeställbara brev 

minskar äts denna minskning upp av att mängden paketliknande obeställbara 

brev, så kallad ”klump”, har ökat och bedöms fortsätta att öka. Hantering av dessa 

paketliknande försändelser kräver mer resurser jämfört med hantering av vanliga 

brev och innebär därför ökad resursåtgång, högre fraktkostnad samt högre 

kostnader för förvaring och avveckling.  

1.1.5 Arbete inom totalförsvar 

PTS arbetar med beredskapsfrågor på postområdet inom ramen för myndighetens 

arbete med totalförsvar. Fokus har varit att förbättra samverkan, identifiera behov av 

förmågehöjande åtgärder samt möjliggöra förutsättningar för sådana åtgärder. 

Därutöver har PTS tydliggjort kraven på totalförsvarsåtgärder i Postnords 

tillståndsvillkor. För mer information om vad som gjorts inom området, se PTS 

redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2021.3 

                                                        
2 EDI är en förkortning som står för Electronic Data Interchange, elektroniskt informationsutbyte. Alla som 

ska kommunicera med Tullverket via EDI behöver ansöka om registrering för kommunikation via EDI. 
3 PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2021 (PTS-ER-2021:36, dnr 21–15817).  
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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, 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. 

Samlad bedömning: PTS har följt och analyserat utvecklingen på postmarknaden, 

bland annat genom att samla in och analysera data från postoperatörer och 

paketleverantörer. Utvecklingen har bland annat beskrivits i rapporterna Svensk 

postmarknad 2021 (PTS-ER-2021:10) och Den svenska paketmarknaden 2020 (PTS-

ER-2021:28). Myndigheten för dessutom en kontinuerlig dialog med marknadernas 

aktörer om utvecklingen på marknaden.  

PTS bedömer att myndighetens insatser bidrar till måluppfyllelsen eftersom 

genomförda behovsstudier och analyser av postmarknaden säkerställer att 

eventuella framtida förslag på förändringar i regelverken är väl underbyggda och 

motiverade. 

1.2.1 PTS främjandeinsatser på postområdet 

Främjandearbetet inom postområdet syftar till att PTS kan bidra till lösningar där det 

kan finnas ett glapp mellan användarnas behov och det kommersiella utbudet eller 

det myndigheten har möjlighet att reglera. Med en postmarknad som är allt mer 

integrerad med andra marknader blir det allt viktigare att framtida lösningar måste 

utvecklas genom en ökad samverkan mellan postsektorn och andra sektorer. Det 

behövs samverkan för att den digitala strukturomvandlingens fördelar ska 

förverkligas fullt ut, samt för att hantera de miljö- och klimatutmaningar som 

samhället står inför.  

Under 2021 har PTS fortsatt den sedan tidigare initierade dialogen med centrala 

aktörer såsom SKR, Boverket, Tillväxtverket, Vinnova och Trafikanalys. Som en följd 
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av en rapport från Trafikanalys4 och med stöd av Vinnova bildades projektet 

Framtidens hållbara e-handel med näringslivet, myndigheter, forskare och 

innovatörer. Projektet drivs av CLOSER och ReLog under tre år från hösten 2021. PTS 

har för avsikt att fortsätta följa projektet och på olika sätt bidra i arbetet att skapa 

förutsättningar för hållbara leveransplatser.  

PTS har under året även följt den snabba utvecklingen av nya flexibla och 

mottagaranpassade lösningar och särskilt service kopplad till den ”sista milen”. 

Exempel på lösningar är att fler aktörer under året tillhandahåller paketboxar eller 

paketskåp samt hemleveranser. PTS bild är att konkurrensen har gått från en 

koncentration kring storstäder och tätorter mot att utvecklas utåt i landet. Det krävs 

dock fortfarande insatser för att de möjligheter denna utveckling ger verkligen ska 

bidra till en postservice som ger goda förutsättningar för boende och verksamhet i 

hela landet. PTS har därför fortsatt samarbetet med olika aktörer inom den regionala 

tillväxtpolitiken. Det gäller såväl samverkan med enskilda projekt som med 

myndigheter på regional och nationell nivå. 

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: 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. Det bidrar 

sannolikt till en stärkt efterfrågan som i sin tur stimulerar leverantörerna till 

tjänsteutveckling och konkurrens och därmed 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. 

Samlad bedömning: PTS arbete för att säkerställa att konsumenterna kan känna sig 

trygga bidrar till måluppfyllelsen. Under 2021 har PTS bland annat arbetat med 

klagomålshantering, tillsynsinsatser och dialog med postoperatörer, myndigheter och 

andra aktörer kring utmaningar och problem på postmarknaden.  

                                                        
4 Trafikanalys: Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara? Redovisning av ett regeringsuppdrag 

(Rapport 2020:2). 
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1.3.1 Konsumentklagomål avseende posttjänster 

Användarnas klagomål och synpunkter till PTS ger myndigheten viktig information om 

hur postmarknaden fungerar och hur väl posttjänsterna motsvarar användarnas 

behov och förväntningar. Under 2021 har antalet klagomål och synpunkter som 

inkommit till PTS om posttjänster ökat något jämfört med föregående år. PTS har 

tagit emot 1 345 förfrågningar under året. Det kan jämföras med 1 264 förfrågningar 

under 2020. Av antalet inkomna förfrågningar 2021 klassificerades 1 311 som klagomål 

eller synpunkter medan resterande utgjordes av övriga frågor. PTS kan under 2021 se 

en viss ökning av klagomålen på frågor som rör hantering av tull/moms och 

rekommenderade försändelser. 

När allmänheten vänder sig till PTS framförs oftast synpunkter på postutdelningen. 

Klagomålen och synpunkterna handlar framförallt om försändelser som inte har 

kommit fram, delats ut för sent eller till fel mottagare. 

Den stora majoriteten av de förfrågningar som har inkommit till PTS avser Postnord 

men PTS får även in förfrågningar som rör CityMail Sweden AB och andra 

postoperatörer. 

Tabell 4 Konsumentklagomål – posttjänster 

 2021 2020 2019 

Antal förfrågningar (st)1) 1 345 1 264 1 613 
Kostnad inkl. OH (tkr) 982 643 719 

1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön. 

1.4 Internationellt arbete 

1.4.1 Internationellt arbete på postområdet 

European Regulators Group for Post (ERGP) 

PTS har i uppdrag att delta i det europeiska samarbetet kring regleringsfrågor t.ex. 

inom ramen för ERGP, som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen och i vilket 

PTS är medlem liksom övriga nationella regleringsmyndigheter inom EU. Den 

europeiska brevmarknaden präglas på samma sätt som den svenska av snabbt 

sjunkande volymer, medan det är stark tillväxt på marknaden för varuförsändelser. 

PTS får genom de användarundersökningar myndigheten låter genomföra tydliga 

indikationer på att användarnas behov av posttjänster har förändrats. De skiljer sig allt 

mer från vad som säkerställs genom nuvarande postdirektiv (97/67/EG) från 1997 och 

som i väsentliga delar tar sin utgångspunkt i förhållandena som rådde i början av 

1990-talet. EU-kommissionen har precis lämnat sin utvärderingsrapport om 

nuvarande postdirektiv och aviserar där att förändringar av direktivet kan bli aktuella. 

ERGP har under året utrett hur digitala plattformar påverkar postområdet och vilka 
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implikationer detta ger för det framtida regulativa regelverket. PTS har aktivt deltagit i 

arbetsgruppen Regulatory Framework som har gjort denna utredning. 

Världspostföreningen (UPU) 

PTS har i uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten 

inom UPU. I augusti hölls den 27:e världspostkongressen i Abidjan, Elfenbenskusten. 

De beslut som fattades av kongressen ligger till övervägande del i linje med de 

svenska ståndpunkterna. Kongressen antog bl.a. en ny modell för finansieringen av 

UPU:s verksamhet samt antog förslag om åtgärder för att lösa underskotten i 

finansieringen av pensionsåtagandena för UPU:s personal. Sverige blev dessutom 

invalt i Postoperativa rådet (Postal Operations Council, POC) som är ett av fyra 

permanenta organ inom UPU. POC ansvarar för kommersiella, tekniska och 

ekonomiska frågor som rör posttjänster och beslutar bl.a. om tillämpningsföreskrifter 

till världspostkonventionen. Att vara medlem i POC innebär ökade möjligheter för 

Sverige att påverka den internationella postmarknaden. PTS har som ett led i 

kongressförberedelserna deltagit i arbetet inom European Committee for Postal 

Regulation (CERP). 

Postdirektivet 

PTS deltar i arbetet med ett nytt postdirektiv huvudsakligen genom ERGP, där PTS 

deltar aktivt i arbetsgruppen Regulatory Framework som ansvarar för arbetet.  
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2. Elektronisk kommunikation 

2.1 Analys av marknadsutvecklingen 

I instruktionen för PTS framgår av 1§ att myndigheten har i uppgift att beskriva och 

analysera utveckling och resultat inom sitt ansvarsområde och rapportera detta till 

regeringen. PTS gör detta genom ett flertal rapporter och kartläggningar som publi-

ceras på PTS webbplats och i en särskild e-tjänst, statistikportalen5, som är allmänt 

tillgänglig för samtliga intressenter. Under 2021 har bl.a. följande rapporter 

publicerats: 

• Svensk Telekommarknad (PTS-ER-2021:21), som är en operatörsunder-

sökning som följer utvecklingen av abonnemang, intäkter och trafik inom 

marknaden för elektronisk kommunikation,  

• PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning (PTS-ER-2021:16), som 

kartlägger tillgången till bredband och mobiltäckning i landet och  

• Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi (PTS-ER-2021:20 och PTS-

ER-2021:26).  

Rapporterna har ett brett användningsområde både utanför PTS som inom 

myndigheten. Som exempel kan nämnas att insamlade uppgifter om volymer och 

intäkter används internt som en grund i myndighetens regleringsarbete, medan PTS 

mobiltäcknings- och bredbandskartläggning används av både regionala, lokala och 

nationella aktörer för att främja och planera bredbandsutbyggnad. Den sammanlagda 

effekten av dessa rapporter och kartläggningar är att bredbandsutbyggnaden och 

konkurrensen på marknaden främjas genom att kunskap upparbetas och sprids 

såväl inom myndigheten som till regering, riksdag och övriga offentliga och privata 

intressenter inom bredbandsområdet. 

  

                                                        
5 www.statistikportalen.pts.se  

http://www.statistikportalen.pts.se/
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2.2 Utbyggda nät 

Mål: Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla 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 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 och i vissa fall reglerar marknaden, 

främjar utbyggnaden genom information, utbildning och samverkan, verkar för en väl 

fungerande konkurrens samt tilldelar radiospektrum. 

Samlad bedömning: Bredbandsutbyggnaden fortskrider, men investeringarna 

minskar i takt med att utbyggnad redan skett till kommersiellt lönsamma områden. 

Det råder fortsatt en stor skillnad avseende tillgång till snabbt bredband mellan 

områden utanför tätort respektive i småort, även om denna skillnad minskat på ett 

tydligt sätt under senare tid. PTS har under året fortsatt haft ett stort fokus på lands- 

och glesbygd och har liksom tidigare år arbetat med samverkan och dialog för att 

främja utbyggnad av bredband. PTS har under 2021 utvecklat och skalat upp 

verksamheten för tilldelning av bredbandsstöd. Stödet har styrts mot glesbygd och 

en god geografisk spridning har säkerställts genom att tillgängliga medel fördelats i 

Sveriges samtliga tre landsdelar. Därutöver genomför PTS andra insatser via bl.a. 

regeringsuppdrag, som rapporteras i särskild ordning till regeringen och redovisas på 

annan plats i denna årsredovisning. 

2.2.1 Samverkan och dialog kring utbyggnad av bredband 

Inom ramen för PTS uppdrag att skapa förutsättningar för samverkan och dialog om 

hinder för utbyggnad av bredband, upprätthåller PTS ett nätverk av offentliga och 

privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Bland annat har utbytet med 

Trafikverket och Lantmäteriet fortsatt. En fråga med hög aktualitet är myndigheters 

tillståndshandläggning. Ett ökat intresse för 5G kan noteras, liksom att 

Försvarsmaktens betydelse genom sina riksintressen och kringgärdande påverkans-

områden allt oftare uppmärksammas i samband med utbyggnad av trådlöst och 

trådbundet bredband. Under året har PTS lagt ett särskilt fokus vid länsstyrelserna 

och deras viktiga roll i det regionala bredbandsfrämjandet, inklusive den uppföljning 

som PTS har i uppdrag av regeringen att årligen utföra. Samverkan med stöd-

funktionen för de regionala bredbandskoordinatorerna har under året utvecklats, i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för det regionala bredbandsfrämjandet.  
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2.2.2 Tillgång till bredband 

Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s ökade 

från 98 till 99 procent. Skillnaden i tillgång mellan områden utanför tätort respektive i 

småort är fortsatt stor. Detta beror dels på att Long term evolution (LTE) som medger 

30 Mbit/s (dvs. LTE i frekvensbanden 2,6 GHz och 1,8 GHz) framförallt används i tät- 

och småorter, dels på att Very high-speed digital subscriber (VDSL) endast medger 

30 Mbit/s på relativt korta avstånd från en telestation (ca 500 meter), vilket gynnar 

mer tätbebyggda områden. Tillgången utanför tätort och småort ökade dock liksom 

förra året, mer än i andra områden. Ökningen beror på en ökad tillgång till fast 

bredband via mobilnätet i de höga frekvensbanden, men också på grund av 

utbyggnad av fiber. 

Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökade 

från 84 till 86 procent. För tillgång till höga bredbandshastigheter, det vill säga 100 

Mbit/s eller mer, fordras i dag trådbundna accesstekniker i form av bredband via 

fibernätet eller bredband via kabel-tv-nät som är uppgraderade till den snabbare 

tekniken DOCSIS 3. Denna indikator omfattar enbart hushåll och företag som är 

anslutna med lämplig infrastruktur. Hushåll och företag som har infrastruktur i sin 

absoluta närhet utan att vara anslutna ingår inte. Även här är skillnaden mellan 

områden utanför tätort respektive i småort stor.  

Andelen hushåll och företag som har tillgång till, eller befinner sig i absoluta närheten 

av, bredband om minst 1 Gbit/s ökade från 92 till 95 procent. Tillgång till hastigheten 1 

Gbit/s antas överensstämma med accessteknikerna fiber och kabel-tv-nät uppgrad-

erade till den snabbare tekniken DOCSIS 3. Hushåll och företag som har fiber i sin 

absoluta närhet ingår i detta mått.6 

Tabell 5 Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 

 20202) 2019 2018 

Minst 30 Mbit/s (%)1) 99 98 97 
Minst 100 Mbit/s (%)1) 86 84 81 
Minst 1 Gbit/s (%)1) 95 92 89 

1) PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020, PTS-ER-2021:16 
2) Resultat för 2021 blir ej tillgängligt förrän år 2022 

2.2.3 Yttäckning i mobila nät 

Mobilnät som medger en hastighet av 10 Mbit/s täcker ca 88 procent av landets yta, 

vilket motsvarar en ökning med ca 1 procentenhet sedan året innan. Yttäckningen för 

mobiltelefoni (taltjänster) når 91,2 procent vilket är ca 0,3 procentenheter högre 

jämfört med föregående mätperiod. 

                                                        
6 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020, PTS-ER-2021:16. 
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Tabell 6 Yttäckning i mobilnät 

 20202) 2019 2018 

Minst 10 Mbit/s (%)1)  88 87 84 
Taltäckning (%)1) 91 91 88 

1) PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020, PTS-ER-2021:16 
2) Resultat för 2021 blir ej tillgängligt förrän år 2022 

Datatrafiken i de mobila näten ökade till 1 823 Pbyte under 2020. Detta var en ökning 

med 32 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med föregående period (26 

procent).7 Orsaken till ökningen angavs av några aktörer bero på effekter av 

pandemin. 

Tabell 7 Ökningstakt i mängd överförd data i mobilnät 

 20202) 2019 2018 

Ökning av datatrafik (%)1) 32 26 28 
1) Svensk Telekommarknad 2020, PTS-ER-2021:21 
2) Resultat för 2021 blir ej tillgängligt förrän år 2022 

2.2.4 Bredbandsstöd 

PTS fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett 

nationellt bredbandsstöd för att vidare främja bredbandsutbyggnaden. PTS ska vid 

utförandet av uppdraget verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela 

Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god 

geografisk spridning. Vidare ska myndigheten vid utförandet säkerställa att olika 

typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar. PTS 

har under 2021 utvecklat och skalat upp verksamheten som är nödvändig för 

tilldelning av bredbandsstöd och har, i linje med regeringsuppdraget samt EU:s 

statsstödsregler, tilldelat stödsökande nätbyggare totalt 1 532 miljoner kronor. 

Tabell 8 Fördelning av bredbandsstöd per landsdel 2021 

 Norrland Svealand Götaland Totalt 

Antal byggnader i beviljade projekt (st)  18 531 29 147 19 803 67 481 
Antal beviljade projekt (st)  79 177 172 428 
Beviljade stödmedel/lämnade bidrag (tkr) 479 895 561 507 490 596 1 531 9981) 

1) I utfallet har återbetalda medel från 2020 om 4 766 tkr exkluderats. 

Tabell 9 Översikt bredbandsstöd 

 2021 2020 20191) 

Antal beviljade projekt (st) 428 54 - 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 1 569 438 149 948 - 
    Lämnade bidrag (tkr) 1 527 2322) 135 732 - 
    Förvaltningskostnader (tkr) 42 2063) 14 216 - 

1) Bredbandstödet infördes 2020 
2) I utfallet har återbetalda medel från 2020 om 4 766 tkr inkluderats. 
3) Förvaltningskostnader går inte att dela upp i nationella och EU-medel eftersom projekt kan erhålla stödmedel bestående 

av både nationella och EU-medel. 

                                                        
7 Svensk telekommarknad helåret 2019, PTS-ER 2020:22. 
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Tabell 10 Fördelning av lämnade bidrag 

 2021 2020 20191) 

Nationella medel (tkr) 131 9982) 135 732 - 
EU-medel (tkr) 1 400 000 - - 

Total lämnade bidrag (tkr) 1 531 9982) 135 732 - 
1) Bredbandstödet infördes 2020 
2) I utfallet har återbetalda medel från 2020 om 4 766 tkr exkluderats. 

På övergripande nivå har bredbandsstödet bidragit till vidareutbyggnad av fasta nät, 

samt uppfyllnad av bredbandsmålen, genom att finansiera kommersiellt icke gångbar 

utbyggnad i samtliga Sveriges regioner. Stödet har effektivt styrts mot glesbygden, 

genom exkludering av byggnader i tätort. God spridning till alla landsdelar har 

säkerställts, genom att tillgängliga medel fördelats i Sveriges samtliga tre landsdelar. 

För att attrahera sökande av olika storlekar, däribland bredbandsföreningar, har PTS 

arbetat aktivt med förenklingar, förtydliganden och utökad kommunikation riktad mot 

potentiella stödsökande. PTS kan konstatera att olika aktörstyper i stora drag 

beviljats stöd i den utsträckning man efterfrågat detta i ansökningsskedet. 

Under 2021 har PTS följt upp de projekt som beviljades stöd 2020. PTS har även 

säkerställt att bredbandsstödet tagit höjd för att ingå som en del i Sveriges 

återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. 

Samordning bredband 

Uppdraget har prioriterats ner något till följd av att övriga statliga stödprogram till 

bredbandsutbyggnad tilldelats lite eller inga medel, vilket medfört ett minskat 

samordningsbehov. Situationen med coronapandemin har även gjort det svårare att 

mötas, vilket återspeglas i resursåtgången. Den samverkansgrupp som PTS tidigare 

har ansvarat för med representanter från samtliga Länsstyrelser, Jordbruksverket och 

Tillväxtverket har avslutats under året. PTS har istället fört dialog med berörda 

myndigheter digitalt via andra former, i syfte att samverka i aktuella frågor och 

samtala kring hur framtida samverkan bäst kan organiseras.  

Dialog har förts med både stödgivande och tillståndsgivande myndigheter. Utifrån 

förda dialoger ser PTS att det finns behov av och intresse för samverkan. 

Myndigheten avser därav prioritera upp arbetet under 2022. Ett centralt område att 

jobba vidare med är hur PTS kan arbeta gemensamt för att undvika 

dubbelfinansiering och säkerställa att olika stödprogram kan samordnas på bästa vis.  
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2.2.5 CEF2 Digital – Fonden för ett sammanlänkat Europa 

PTS fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att vara ansvarig myndighet för Fonden 

för ett sammanlänkat Europa, CEF2 Digital. Under året har PTS skapat ett CEF-kansli 

som bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidrags-

ansökningar samt uppföljning av projekt som beviljats bidrag av fonden. 

En ny programperiod inleddes i januari 2021, vilket är den andra generationen av EU-

kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital 

är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten och 

se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala 

marknaden. Detta sker genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, 

HPC-anslutning och molnlösningar.  

PTS har under året genomfört en informationskampanj och väglett i ansök-

ningsprocessen för att rekommendera ansökningar som ska få söka till fonden. Det 

är slutligen Regeringskansliet som beslutar om vilka ansökningar som får skickas in till 

European Health and Digital Executive Agency, vilket är EU:s instans som beslutar om 

tilldelning. Arbetsprogrammet för CEF2 Digital är försenat och den första utlysningen 

för 2021 kommer att sträcka sig in på första kvartalet av 2022. 

2.2.6 Förbättrad uppkoppling på tåg 

Den 19 februari 2021 redovisade PTS en rapport som svar på regeringsuppdraget 

(I2020/02958) för att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer 

på fjärrtåg i alla delar av landet. PTS föreslog i rapporten fyra genomförbara insatser 

för tilldelning av stöd under 2021–2022. Rapporten remissbehandlades av 

Regeringskansliet under våren.  

Den 28 oktober 2021 beslutade regeringen om stödförordningen (2021:975) om 

statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Förordningen 

trädde i kraft den 1 januari 2022. Ikraftträdandet av stödförordningen innebar att PTS 

kunde den 13 januari 2022 gå ut med en utlysning för aktörer att söka stöd för att 

förbättra möjligheter till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik.  

PTS har under året arbetat med att ta fram underlag inför det att en stödförordning 

träder i kraft, samt stöttat regeringskansliet i framtagandet av denna stödförordning. 

Inom ramen för sitt uppdrag har PTS verkat främjande och haft en löpande dialog 

med regeringskansliet, operatörer, tågföretag, Trafikverket och 

intresseorganisationer, samt genomfört ett flertal samråd och dialogmöten med 

externa parter. PTS har under året bedrivit ett gediget arbete med att utreda, 

analysera och ta fram underlag för utlysning, beslut och uppföljning av utdelat stöd. 

Detta arbete har bland annat inkluderat informationsinhämtning, utredning av 
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uppkomna rättsliga frågor, analys av de olika åtgärderna kopplat till regelverk för 

statsstöd och marknadens behov. 

PTS arbete under året har bidragit till att skapa förutsättningar för att myndigheten på 

ett rättssäkert sätt ska kunna tilldela stöd under 2022 med syfte att kunna förbättra 

möjligheter till god mobiltäckning för resenärer i fjärrtågstrafik. Myndigheten har 

samtidigt byggt upp en viss kompetens kring tågmarknaden, samt skaffat sig en 

djupare kunskap kring åtgärder för att främja god mobilupptäckning på fjärrtåg.  

2.2.7 Genomförandet av samverkansprogram 2019–2022 

PTS ska enligt myndighetens regleringsbrev bistå regeringen i genomförandet av 

regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling. Utgångs-

punkten för PTS deltagande är myndighetens ansvarsområden och sker genom 

samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter. PTS har under året varit i 

kontakt med samverkansprogrammet vid olika tillfällen. Utöver att myndigheten 

deltagit i Vinnovas informationsmöten, redovisade PTS under våren myndighetens 

resultat från regeringsuppdraget om att kartlägga och analysera erfarenheter och 

behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 

(I2020/01584/D)8. Vid mötet, arrangerat av Regeringskansliet, presenterade PTS 

framförallt de förslag i rapporten som berör handel och e-handel. 

  

                                                        
8 Digital omställning till följd av covid-19, PTS-ER-2021:1 
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2.3 Tillförlitlighet och säkerhet 

Mål: Alla 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. Vi ska 

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 de som vill använda tjänsterna 

anser att de är tillförlitliga. PTS verkar för att samhällets behov av robust och säker 

kommunikation ska tillgodoses även i kris och vid höjd beredskap. Problem 

relaterade till brister i säkerhet ska minska. För att uppnå detta arbetar PTS med 

reglering, tillsyn och främjande. 

Samlad bedömning: PTS har i enlighet med uppsatta mål på området arbetat aktivt 

med reglering, tillsyn och främjande och bedömer att arbetet har varit 

tillfredsställande under 2021. Inom reglering har PTS tagit fram föreskrifter inom 

sektorn digital infrastruktur och ersättning för utlämnande av datalagrade uppgifter. 

Inom säkerhetsskyddsområdet har PTS fortsatt att utveckla sin roll och bedrivit tillsyn 

riktad mot verksamhetsutövarnas säkerhetsskyddsarbete och tagit fram nya 

föreskrifter om säkerhetsskydd. Inom tillsynsområdet har PTS bedrivit ett aktivt 

tillsynsarbete inom driftsäkerhet, däribland tillsyn av sjökablar, sårbarheter i Border 

Gateway Protocol, leverantörer av betrodda tjänster samt granskat fjolårets 

incidentrapportering. PTS har vidare verkat för att öka säkerheten för nät och tjänster 

såväl nationellt som på EU-nivå. PTS har bl.a. arbetat för en ökad säkerhet i 

utbyggnaden av 5G-nät genom ett aktivt deltagande i arbetet med uppföljningen av 

EU:s verktygslåda. PTS har också fortsatt att fördjupa sin myndighetssamverkan på 

cybersäkerhetsområdet inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret med 

fokus på att skapa förutsättningar för cybersäkerhetscentrets långsiktiga utveckling. 

Inom krisberedskap har PTS genomfört åtgärder som syftar till att förstärka nät och 

tjänster, arbetat med ledning och samordning, uthållig försörjning (energi, tjänster, 

personal, varor) samt genomfört utbildningar och övningsverksamhet.  

2.3.1 Säkerhetsskyddsarbete 

Som tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagen har PTS under 2021 genomfört 

fyra tillsyner av verksamhetsutövare inom området elektronisk kommunikation. 

Tillsynerna har inriktats mot verksamhetsutövarnas arbete med 

säkerhetsskyddsanalys och personalsäkerhet samt verksamhetsutövarnas 

signalskydd. 
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PTS har även lämnat formell rådgivning avseende säkerhetsskydd vid ett tiotal 

tillfällen till verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och 

posttjänst.  

Under våren 2021 tog PTS fram nya föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2021:2), 

vilka trädde i kraft den 1 juli 2021.  

2.3.2 PTS deltagande i EU:s arbete med verktygslåda för 5G-säkerhet 

I mars 2021 redovisade PTS regeringsuppdraget att kartlägga de främsta hoten mot 

och risker för elektroniska kommunikationsnät (I2020/01087/D). I uppdraget 

fördjupade och vidareutvecklade PTS den nationella 5G-riskanalys som Sverige 

lämnade till EU-kommissionen i juli 2019. PTS gjorde även en bedömning av de 

åtgärder som beskrivs i den så kallade verktygslådan för 5G-säkerhet, som 

medlemsstaterna, kommissionen och den europeiska cybersäkerhetsbyrån (Enisa) 

gemensamt tagit fram.  

I verktygslådan för 5G-säkerhet identifieras standardisering som en åtgärd för att öka 

säkerheten i 5G-nät, vilket PTS också lyfte fram som åtgärd i regeringsuppdraget. 

Under 2021 gjorde PTS därför en analys av myndighetens deltagande i internationell 

standardisering kopplad till cybersäkerhetsfrågor. Utifrån analysens slutsatser och 

identifierade behov togs en handlingsplan fram med aktiviteter som genomfördes 

under året. Aktiviteterna rörde bland annat fortsatt deltagande i internationellt 

standardiserings- och certifieringsarbete, samverkan med andra myndigheter samt 

intern utbildning och kompetensöverföring. Dessa aktiviteter utgör grunden till PTS 

fortsatta arbete under 2022 med standardisering, harmonisering och certifiering.  

2.3.3 Föreskriftsarbete 

Föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom 
sektorn digital infrastruktur 

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

(NIS-lagen) syftar till att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och 

informationssystem hos bland annat leverantörer av samhällsviktiga tjänster. PTS har 

tillsynsansvar för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur, vilket 

innefattar leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.  

Den 1 juni 2021 beslutade PTS om Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital 

infrastruktur (PTSFS 2021:3). Föreskrifterna gäller för samhällsviktiga tjänster inom 

sektorn digital infrastruktur och omfattar de nätverk och informationssystem som 

används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom denna sektor.  



2022-02-18 Årsredovisning 2021   

   30 

Post- och telestyrelsen 

Föreskrifterna innehåller bland annat följande krav:  

• Krav på att genomföra riskanalys för nätverk och informationssystem samt 

att dokumentera skälen till bedömningarna. 

• Ett antal säkerhetsåtgärder som leverantören ska genomföra i de fall 

leverantörens riskanalys påvisar vissa brister. 

• Krav på att ta fram åtgärdsplaner och att vidta kontinuitetshöjande åtgärder. 

PTS har under hösten 2021 inlett tillsyn över berörda leverantörers arbete med 

incidenthantering och incidentrapportering utifrån aktuella bestämmelser i 

föreskrifterna. Tillsynen väntas avslutas i början av 2022. 

Föreskrifter om ersättning för utlämnande av datalagrade uppgifter samt föreskrifter 
om ersättning för medverkan enligt lagen om hemlig dataavläsning 

Nuvarande föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för 

brottsbekämpande ändamål (ersättningsföreskrifterna), har varit i kraft sedan den 1 

januari 2014 och har sin utgångspunkt i de förhållanden som gällde under 2012–2013. 

Av dessa föreskrifter framgår vilken ersättning tillhandahållare har rätt till i samband 

med utlämnande av lagrade uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna. Det 

har funnits ett behov av att revidera föreskrifterna, både utifrån den 

kostnadsutveckling och den tekniska utveckling som har skett. Även Sveriges tillträde 

till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet har inneburit att 

tillhandahållarna eller operatörerna kan behöva vidta åtgärder som de har rätt till 

ersättning för samt medfört att nya ersättningsföreskrifter behöver tas fram. 

Sedan den 1 april 2020 har lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA) varit i 

kraft. I lagen finns ett krav på att anmälningspliktiga tillhandahållare av elektroniska 

kommunikationsnät- och tjänster ska medverka vid verkställighet enligt HDA. För 

denna medverkan har de rätt till viss ersättning. PTS har enligt lagen om hemlig 

dataavläsning rätt att ta fram förskrifter om ersättning till operatörerna och har 

beslutat att meddela föreskrifter i enlighet med sitt mandat. 

Under 2021 har PTS därför arbetat med att ta fram två olika föreskrifter, dels 

föreskrifter om ersättning för utlämnande av datalagrade uppgifter, dels föreskrifter 

om ersättning för medverkan enligt lagen om hemlig dataavläsning. Båda 

föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2022.  

PTS bedömning är att ersättningsföreskrifterna för utlämnande av datalagrade 

uppgifter, som reglerar ersättning genom schablonbelopp, minskar risken för 

meningsskiljaktigheter mellan brottsbekämpande myndigheter och tillhandahållare, 

samt bidrar till bättre förutsebarhet i samband med utlämning av lagrade och 

bevarade uppgifter. Det bedöms också vara en mer effektiv metod som leder till lägre 
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kostnader och mindre administrativt arbete för de inblandade aktörerna. 

Ersättningsnivåerna är också uppdaterade till dagens förhållanden.  

Ersättningsföreskrifterna för medverkan vid hemlig dataavläsning specificerar de 

principer och ersättningsbelopp som gäller för olika kostnadstyper och 

kostnadsposter som kan ingå i kostnadsberäkningen, vilket underlättar beräkningen 

av ersättningen och minskar utrymmet för oklarheter. 

2.3.4 Tillsyn av skydd av behandlade uppgifter och driftsäkerhet 

Tillsyn av sjökablar  

Under 2021 genomförde och avslutade PTS en tillsynsinsats rörande sjökablar. Syftet 

med tillsynen var att undersöka hur sjökablar är skyddade, vilka störningar som har 

förekommit samt vilka riktlinjer som används vid förläggning. Tillsynen omfattade tre 

operatörer: Telia, GlobalConnect och Telenor. Resultatet visade att operatörerna följer 

gällande riktlinjer och att de har en dokumenterad riskanalys för sjökablar som 

uppdateras regelbundet och vid behov. De avbrott och störningar som operatörerna 

har haft på sina sjökablar under de senaste fem åren ger även en indikation på att 

skyddet av sjökablar i dagsläget kan anses tillräckligt. PTS avslutade därför 

tillsynsinsatsen utan vidare åtgärd.  

Tillsyn av fjolårets incidentrapportering 

Den årligt återkommande tillsynsinsatsen syftar till att granska hur tillhandahållarna 

efterlever kraven på incidentrapportering till PTS vid incidenter där tillhandahållaren 

av något skäl inte har skyddat uppgifter som denna behandlat eller haft driftsavbrott 

eller störningar. PTS har under året omformat den årliga tillsynsinsatsen. Den nya 

formen av granskning innebär att PTS granskar ett urval av incidentrapporterna 

utifrån en analys av alla fjolårets incidentrapporter, och utifrån andra redan planerade 

tillsynsinsatser 2021 granskades sexton driftsincidenter och vidtagna 

säkerhetsåtgärder hos åtta operatörer. Resultatet av tillsynen var att operatörer 

vidtog lämpliga åtgärder efter incidenterna, men att säkerhetsåtgärderna låg på 

grundläggande nivå, varför PTS påpekat värdet av att operatörerna arbetar än mer 

förebyggande och riskbaserat.  

Sammanställning av fjolårets samtliga inrapporterade incidenter 

Myndigheten har 2021 tagit fram en ny skriftlig sammanställning av fjolårets 

incidentrapportering. 2020 rör det sig om 341 inrapporterade drifts- och 

integritetsincidenter som orsakskategoriserats och grupperats. Fyra av 

driftsincidenterna har PTS vidarerapporterat till Europeiska unionens 

cybersäkerhetsbyrå Enisa. Syftet är att ge en övergripande bild av incidenterna 
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utifrån orsaker och typer, samt planerade tillsynsinsatser utifrån de problem som 

framträder. Resultatet är att information om incidentläget sprids till fler intressenter 

genom att sammanställningen publiceras på myndighetens webbplats. Den kan bl.a. 

användas av tillhandahållarna i planeringen av deras säkerhets- och 

incidenthanteringsarbete. 

Handläggning av årets inrapporterade incidenter  

Under året har PTS handlagt 429 inrapporterade incidenter om integritetsincidenter 

och driftsincidenter. Arbetet bedrivs löpande under året. Under året har en 

integritetsincident föranlett händelsestyrd tillsyn. Syftet är att ge kännedom om vilka 

incidenter som inträffar. Resultatet är möjlighet till en övergripande bild av 

driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter inom telekom. 

2.3.5 Tillsyn över leverantörer av betrodda tjänster  

PTS är tillsynsmyndighet över leverantörer av betrodda tjänster i Sverige enligt 

förordningen (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

elektronisk identifiering samt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordning om elektronisk identifiering. Tillsyn ska ske enligt Europaparlamentets 

och Rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 

marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen).  

Enligt dessa regler kan PTS bedriva händelsestyrd tillsyn för både kvalificerade och 

icke-kvalificerade tillhandahållare samt planlagd tillsyn för kvalificerade 

tillhandahållare. Både kvalificerade och icke-kvalificerade tillhandahållare är skyldiga 

att rapportera incidenter av betydande omfattning till PTS.  

Under året har PTS initierat och genomfört två tillsyner samt avslutat en tillsyn från 

året dessförinnan. De händelsestyrda tillsynerna har riktat sig mot icke-kvalificerade 

tillhandahållare av betrodda tjänster. Tillsynerna har initierats efter att PTS funnit skäl 

att granska de aktuella tillhandahållarnas säkerhetsarbete efter att de rapporterat in 

incidenter till PTS. De granskningar som PTS har genomfört har syftat till att 

säkerställa att tillhandahållare av betrodda tjänster lever upp till kraven i artikel 19 i 

eIDAS-förordningen. Denna säkerhetsbestämmelse stadgar att tillhandahållare ska 

vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för 

säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller. 

Genom de genomförda tillsynerna har PTS synliggjort tillhandahållarnas skyldigheter 

och PTS roll som tillsynsmyndighet, bland annat genom att även i andra 

sammanhang informera aktörer om genomförda granskningar. Granskningen har 
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också medfört att PTS har ökat sin kunskap om de aktuella tillhandahållarnas 

säkerhetsarbete och tjänster.  

2.3.6 Ett nationellt cybersäkerhetscenter 

Under året har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets 

Radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, i nära samverkan med 

Försvarets Materielverk, Polismyndigheten och PTS, fortsatt att fördjupa sin 

myndighetssamverkan på cybersäkerhetsområdet inom ramen för det nationella 

cybersäkerhetscentret. Samverkan inom det nationella cybersäkerhetscentret har 

fokuserat på att skapa förutsättningar för cybersäkerhetscentrets långsiktiga 

utveckling och berört områden som tillfälliga och permanenta lokaler, it-stöd, 

säkerhet, juridik, ekonomi och kommunikation.  

Inom ramen för centret har rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en 

pandemi9 publicerats som presenterar lärdomar utifrån hur coronapandemin har 

påverkat Sveriges cybersäkerhet och lämnat rekommendationer för hur det går att 

förbereda sig inom cybersäkerhetsområdet inför en ny storskalig kris. Därtill 

arrangerades en cybersäkerhetskonferens för cybersäkerhetscentrets målgrupper 

med syftet att informera om centrets etablering och verksamhet. Det nationella 

cybersäkerhetscentret bedrivs i tillfälliga lokaler hos MSB under etableringen av 

permanenta lokaler.  

2.3.7 Arbete inom krisberedskap och totalförsvar 

PTS arbetar med beredskapsfrågor inom ramen för krisberedskap och totalförsvar. 10 

De åtgärder som PTS har vidtagit under året har gjorts inom fyra olika huvudområden; 

• förstärkning av nät och tjänster,  

• ledning och samordning,  

• uthållig försörjning (energi, tjänster, personal, varor) samt  

• utbildning och övning. 

Inom området som rör förstärkning av nät och tjänster har PTS bland annat bidragit 

till att förstärka robustheten i fibernäten genom att anslå medel för att finansiera 

merkostnader som uppstår vid borrning under vattendrag, istället för förläggning på 

brospann, samt genom att delfinansiera förvaltning av konceptet Robust fiber11. PTS 

                                                        
9 https://www.msb.se/siteassets/block/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-

kommunikationer/cybercenter/cybersakerhet-i-sverige--i-skuggan-av-en-pandemi-2021.pdf 
10 Se även PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2021 (PTS-ER-2021:36, dnr 21–15817). 
11 https://robustfiber.se/ 
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har även finansierat reservnoder och uppgradering av transportabla 

mobilbasstationer för att öka förmågan att hantera störningar och avbrott.  

Vad gäller ledning och samordning har PTS fastställt nya riktlinjer för PTS 

krishantering för att skapa tydlighet i hur myndighetens interna krisberedskapsarbete 

ska bedrivas. Inom ramen för PTS arbete med totalförsvarsplaneringen har 

myndigheten samverkat med MSB, för att skapa förutsättningar för sitt framtida 

planeringsarbete inom totalförsvaret. En del av denna samverkan utgörs av den 

rapportering som PTS inkom med under året till MSB och Försvarsmakten 12.  

Inom ramen för arbetet med uthållig energiförsörjning har PTS genomfört åtgärder 

som främst rör reservkraft för kärnnät, utredningar och analyser kopplade till framtida 

åtgärder i mobilnät i storstäder, samt etablering av fasta och transportabla 

drivmedelsanläggningar. Åtgärderna har gjorts för att skapa en förstärkt förmåga i 

elektroniska kommunikationsnät i händelse av långvariga elavbrott.  

Inom området som rör utbildning och övning, har PTS tillsammans med 

Försvarshögskolan genomfört totalförsvarsutbildningar för sektorns aktörer och den 

egna myndighetens personal, samt deltagit i genomförandet av Försvarsmaktens 

övning LÖ21. 

 

  

                                                        
12 Anvisningar för det civila försvaret för försvarsperioden 2021–2025, PTS Dnr: 20–14726 



2022-02-18 Årsredovisning 2021   

   35 

Post- och telestyrelsen 

2.4 Begränsade resurser 

Mål: Radiospektrum och nummer 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. 

Samlad bedömning: PTS har i enlighet med ovanstående mål arbetat med att 

tillgängliggöra radiospektrum och andra begränsade resurser för maximerad 

samhällsnytta. PTS bedömer att resultatet har varit tillfredsställande under 2021. 

Bedömningen utgår från i huvudsak från handläggning av tillståndsärenden för radio 

och nummertillstånd, genomförda radiostörningsutredningar och utförda 

marknadskontroller. Det digitala systemstödet för handläggningen har utvidgats 

under året och hanterar fler kategorier av tillståndsärenden. Tillsammans med 

tillstånden som gjorts via e-verktyget har detta sammantaget bidragit till lägre 

genomsnittliga handläggningstider.  

Med syfte att hålla de handläggningstider som krävs enligt lag för radiotillstånd, har 

PTS tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen fortsatt att utveckla 

samrådsprocessen i syfte att effektivisera förfarandet. I enlighet med målbilden att 

maximera samhällsnyttan genomförde PTS under 2021 auktionen med att 

tillgängliggöra frekvenser i 2,3 och 3,5 GHz-banden. PTS har vidare genomfört 

utredningar och fattat beslut om inriktning för frekvensband som är aktuella för 

tilldelning. 

2.4.1 Tilldelning av tillstånd för radiosändare 

PTS har under 2021 handlagt cirka 10 000 ansökningar för tillstånd att använda 

radiosändare för fast radio, rundradio, landmobil radio, maritim radio, luftfartsradio, 

jordstationer och amatörradio. Av dessa ärenden har cirka 3 000 hanterats i e-

tjänsten på PTS hemsida som erbjuder digitala tillstånd för VHF-radio (båtradio) i 

fritidsbåtar.  

Antalet ansökningar ligger på en relativt konstant nivå jämfört med 2020. Därutöver 

har PTS under 2021 beslutat om förlängd tillståndstid för ca 1 500 tillstånd. 
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Omfattningen av tillståndsgivningen visar att naturresursen radiospektrum kommer till 

användning och att PTS därmed också aktivt förvaltar radiospektrum och främjar en 

god radiomiljö genom möjligheten att förena tillstånden med lämpliga villkor.  

Det digitala systemstödet för handläggningen har utvidgats under året och hanterar 

nu, förutom tillståndsärenden för VHF-radio, även ansökningar om tillstånd att 

använda radiosändare för amatörradio och luftfart. Med det nya handläggningsstödet 

effektiviseras handläggningen samtidigt som risken för felskrivningar minskar i och 

med att sökandens egna uppgifter automatiskt överförs i systemstödet. 

Handläggningsstödet medför dessutom att stödprocesserna vid förlängning och 

fakturering av tillstånd kan hanteras samlat. Det digitala verktyget har visat sig vara 

ett systemstöd som underlättar en god förvaltning av radiospektrum. 

PTS lanserade under 2020 en e-tjänst för VHF-radio för fritidsbåtar. Denna e-tjänst 

som utgör en digital självbetjäningstjänst har varit i drift under hela 2021 och har även 

denna bidragit till påtagligt kortare handläggningstider. 

Tabell 11 Avslutade tillståndsärenden (antal1)) 

 2021 2020 2019 

Nytt tillstånd 3 354 3 167 3 226 
Ändrat tillstånd 3 693 3 253 3 297 
Överlåtelse 537 489 419 
Återkallat tillstånd  2 831 2 883 2 222 

Totalt antal tillstånd 10 4152) 9 792 9 164 
1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön. 
2) Av totala antalet tillstånd har ca 30 % hanterats via PTS digitala självbetjäning. 

Tabell 12 Genomsnittlig handläggningstid (dagar) 

 20211) 2020 2019 

Nytt tillstånd 7 22 17 
Ändrat tillstånd 9 26 13 
Överlåtelse 8 23 14 
Återkallat tillstånd 3 6 6 

1) Handläggningen av tillstånd som hanterats i digital självbetjäningstjänst har bidragit till kortare handläggningstid. 

Tabell 13 Hantering av radiotillstånd 

 2021 2020 2019 

Antal avslutade ärenden (st)1) 10 415 9 792 9 164 
Kostnad inkl. OH (tkr) 30 164 31 832 27 368 
Kostnad per avslutat ärende (kr) 2 896 3 250 2 986 

1) Förlängningar av tillståndstid och koordineringar ingår inte i underlaget.  

2.4.2 Samråd om säkerhetsfrågor vid radioanvändning 

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska PTS beakta risker för 

Sveriges säkerhet i frågor som rör tillstånd att använda radiosändare. 

Säkerhetsaspekterna bedöms i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.  
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Under året har samrådsprocessen fortsatt att utvecklats i syfte att effektivisera 

förfarandet. Bland annat träffas representanter från respektive myndighet vid 

regelbundna möten och har nu en fastlagd rutin för utväxling av ärendehandlingar. 

Dessa åtgärder har medfört att handläggningstiden, trots samrådskravet, har kunnat 

hållas på en god nivå.  

2.4.3 Störningsfri radiomiljö 

För att användare av radiokommunikationstjänster ska ges en rimligt störningsfri 

radiomiljö bedriver PTS tillsyn av radiospektrum. Under 2021 har PTS genomfört 71 

störningsutredningar. Av dessa rörde 3 ärenden störningar i samhällsviktiga nät och 

radionavigeringstjänster, vilka av PTS har hanterats med prioritet. PTS noterar att det 

totala antalet störningsanmälningar under året varit lägre än tidigare, vilket till största 

delen beror på färre anmälda radiostörningar på mobiltelefoni och mobilt bredband 

från de nätägande operatörerna. 

Den proaktiva utredningsinsatsen mot ljudrundradiobranschen som PTS genomfört 

under 2019 och 2020 har under året följts upp med ytterligare mätningar på 75 FM-

sändare för att säkerställa att tillståndshavarna följer gällande tillståndsvillkor. 

Sammantaget gör PTS bedömningen att den störningsrisk mot luftfarten som 

föranledde utredningsinsatsen nu är kraftigt begränsad. 

PTS har även inom ramen för ett regeringsuppdrag delredovisat en första 

stickprovsmätning av mobiloperatörernas täckningskartor. Uppdraget kommer att 

slutredovisas efter en andra stickprovsmätning under 2022. 

Ständigt ökande användning och därmed beroende av trådlösa tjänster ställer höga 

krav på en effektiv tillsyn av radiospektrum. Som en följd av denna utveckling 

investerar PTS löpande i moderniserad mät- och monitoreringsutrustning. Under 2021 

fortsatte PTS att etablera mätnoder på flera platser i landet för att även möjliggöra 

mätaktivtiter och störningsutredningar på distans. 

Tabell 14 Utredningar av störd radiokommunikation 

 2021 2020 2019 

Antal störningsutredningar (st) 71 132 138 
Handläggningstid (dagar) 36 58 39 
Antal störningar i samhällsviktiga nät (st) 3 11 8 

 

Tabell 15 Radiotillsyn 

 2021 2020 2019 

Kostnader inkl. OH (tkr) 13 147 13 663 10 490 

 

Sammantaget gör PTS bedömningen att svensk radiomiljö ger mycket goda 

förutsättningar för en rimligt störningsfri trådlös kommunikation. 
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2.4.4 Marknadskontroll 

PTS bedriver marknadskontroll av radioutrustning, vilket innebär kontroll av produkter 

där radiokomponenter ingår. Syftet är att upptäcka produkter som inte uppfyller 

tekniska och administrativa krav för att därigenom minska risken för framtida 

radiostörningar. 

Under 2021 har 44 produkter kontrollerats. 30 produkter har hanterats i samarbete 

med Tullverket vid yttre gräns och resterande 14 har rekvirerats från ekonomiska 

aktörer på svenska marknaden. Totalt har 2 produkter uppvisat tekniska brister och 

38 produkter administrativa brister. Efter beslut från PTS har samtliga produkter som 

kontrollerats vid yttre gräns stoppats från införsel till Sverige och ytterligare 2 

produkter har dragits bort från marknaden. Övriga produkter med identifierade brister 

har frivilligt rättats till av aktörerna. 

Arbetet med att förnya PTS marknadskontroll till att omfatta ett mer utåtriktat arbete 

har fortsatt. Myndigheten har under året färdigställt en utbildning om de krav som 

ställs på tillverkare, importörer, distributörer och den radioutrustning som de säljer i 

Sverige. Utbildningen kommer att lanseras för branschen under 2022. Vidare har PTS 

under 2021 varit drivande i en konsumentinriktad informationskampanj framtagen av 

Swedac13. Kampanjen syftar till att höja medvetenheten kring de problem som 

privatpersoner kan drabbas av vid köp av bristfälliga produkter och bedöms ha fått 

god spridning.  

PTS bedömning är att marknaden för radioutrustning är välfungerande, men att den 

stadigt ökade användningen av trådlösa produkter kräver fortsatt arbete från 

myndigheten som riktar sig både till marknadsaktörer och till konsumenter. 

Tabell 16 Kontrollerade utrustningar 

 2021 2020 2019 

Totalt antal kontrollerade utrustningar (st) 44 22 18 
Godkända efter teknisk kontroll (st) 4 1 3 
Tekniska brister (st) 2 6 3 
Administrativa brister (st) 38 15 13 
Tagits ur marknaden (st) 2 9 2 

 

Tabell 17 Marknadskontroll 

 2021 2020 2019 

Kostnader inkl. OH (tkr) 4 841 4 912 4 565 

 

  

                                                        
13 Sveriges nationella ackrediteringsorgan 
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2.4.5 Tilldelning av nummertillstånd 

Nummer är en begränsad resurs som PTS förvaltar i syfte att skapa samhällsnytta. 

Genom en effektiv hantering av tillståndsgivning för nummer kan flera olika 

operatörer och tjänsteleverantörer erbjuda elektroniska kommunikationstjänster till 

allmänheten på en konkurrensutsatt marknad.  

PTS utfärdar tillstånd för användning av nummer dels ur den svenska 

telefoninummerplanen, dels ur olika s.k. tekniska planer, t.ex. för mobila nätkoder och 

internationella signalpunktskoder. Tillståndsärendena utgörs av ansökningar om nya 

tillstånd, överlåtelse av tillstånd och återkallelse av tillstånd. Majoriteten av ärendena 

handlar om nya tillstånd.  

PTS har under 2021 handlagt 84 nummertillståndsärenden. Den genomsnittliga 

handläggningstiden är fem dagar.  

Tabell 18 Tilldelning av nummertillstånd 

 2021 2020 2019 

Antal nummertillstånd (st) 84 77 112 
Handläggningstid (dagar) 5 5 7 

 

2.4.6 PTS inriktning för tillgängliggörande av frekvenser 

I januari slutförde PTS processen med att tillgängliggöra frekvenser i 2,3 och 3,5 

GHz-banden. Auktionerna genomfördes 19 januari 2021. Slutligt beslut om tilldelning 

av tillstånd att använda radiosändare och fastställande av tillståndsvillkor fattades 

den 20 januari 2021. I fråga om vissa tillståndsvillkor till skydd för Sveriges säkerhet 

överklagades PTS beslut av Huawei Technologies Sweden AB. Förvaltningsrätten i 

Stockholm avslog i dom den 22 juni 2021 överklagandet. Förvaltningsrättens dom har 

överklagats till Kammarrätten i Stockholm. 

Med anledning av vissa av de tillståndsvillkor som PTS fastställt i frekvensbanden 2,3 

GHz och 3,5 GHz har Huawei-koncernen framställt en begäran om skiljeförfarande 

mot Sverige enligt det bilaterala investeringsavtalet mellan Sverige och Kina. 

Justitiekanslern för Sveriges talan i den processen. PTS har fått regeringens uppdrag 

att biträda Justitiekanslern. 

PTS har under året genomfört utredningar och fattat beslut om inriktning för 

frekvensband som är aktuella för tilldelning. Av den beslutade inriktningen framgår 

t.ex. vilken frekvensmängd som ska tilldelas, lämplig tidpunkt för tilldelning, 

tilldelningsform (t.ex. blocktillstånd, enskilda sändartillstånd eller undantag från 

tillståndsplikt) och tilldelningsmetod (auktion eller först-till-kvarn-tilldelning). 
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PTS har undersökt efterfrågan och möjligheter vad gäller tilldelning av frekvensband 

där tillstånden står på tur att gå ut. Arbetet syftar till att ge vägledning inför 

kommande tilldelning av frekvensbanden samt ge besked till marknadens aktörer, 

framförallt befintliga tillståndshavare, så att de ska kunna fatta långsiktiga beslut t.ex. 

gällande investeringar. Inriktningsrapporterna innehåller utöver inriktning för flera 

centrala områden, däribland målbild för täckningskrav, även resonemang och 

hypoteser kring ett urval utredningspunkter som kommer att vara del av PTS arbete 

inför tilldelning.  

Under 2021 har PTS utrett förutsättningarna för och samrått sina överväganden inför 

tilldelningen av 900 MHz-bandet. PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet har 

därefter beslutats (PTS-ER-2021:25). PTS har under året också utrett och samrått 

sina överväganden om samordnad tilldelning av 2,1 och 2,6 GHz-banden. PTS 

inriktning för samordnad tilldelning av 2,1 och 2,6 GHz-banden har därefter beslutats 

(PTS-ER-2021:15). 

Utifrån dessa inriktningsrapporter har inriktningsmålen för den kommande 

tilldelningen utvecklas och fastställts i beslut av PTS styrelse och dessa mål ligger till 

grund för PTS fortsatta arbete med att förbereda för tilldelning. 

Genom dessa utredningar och förberedelser inför tilldelning har en ökad förutsäg-

barhet avseende tillgängliggörande av frekvenser åstadkommits. Det har också 

tydliggjorts på vilket sätt PTS avser tillgängliggöra dessa frekvensband. När 

frekvenserna tillgängliggörs i enlighet med detta uppnås en för samhället effektiv 

användning av spektrum över tid. 
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2.5 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. 

Samlad bedömning: PTS bedömer att konkurrensen mellan aktörerna på marknaden 

för elektronisk kommunikation är relativt stabil och att PTS arbete för en väl 

fungerande konkurrens fungerar tillfredsställande. Under 2021 har PTS i detta syfte 

bl.a. arbetat vidare med översynen av regleringen på bredbandsmarknaderna. PTS 

har också bedrivit tillsyn över skyldigheter på de marknader som PTS reglerar, liksom 

över de konkurrensfrämjande regelverk som PTS är satt att övervaka. PTS har också 

haft en framträdande roll i BEREC:s arbete med framtagandet och harmoniseringen 

av regleringen på EU-nivå. 

2.5.1 Marknadsanalyser och annat SMP-relaterat arbete  

PTS har enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i uppdrag att fortlöpande 

analysera de relevanta marknader som EU-kommissionen har bestämt kan vara 

aktuella för förhandsreglering (s.k. SMP-reglering). Syftet är att förhindra att 

operatörer med betydande marknadsinflytande missbrukar sin ställning. Detta 

uppnås genom åläggande av särskilda skyldigheter för sådana operatörer, vilket i 

förlängningen bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar konkurrens till nytta för 

konsumenterna. 

Under 2021 har PTS utfört följande marknadsanalyser och annat SMP-relaterat 

arbete. 

Bredbandsmarknaderna 

Gällande SMP-reglering på bredbandsmarknaderna är från 2015 och avser lokalt 

tillträde till Telias koppar- och fibernät. I november 2019 anmälde PTS utkast till nya 

beslut till EU-kommissionen, ett för lokalt tillträde till fibernät och ett för lokalt tillträde 

till kopparnät. För båda marknaderna föreslog PTS att Telia skulle åläggas 
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skyldigheter, eftersom Telia bedömdes fortsatt ha betydande marknadsinflytande på 

dessa marknader.  

I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte fick fatta beslut enligt det 

anmälda utkastet avseende marknaden för lokalt tillträde till fibernät (s.k. veto). EU-

kommissionen ansåg att PTS slutsats om en nationell marknad inte var förenlig med 

EU-rätten och ålade PTS att fortsätta att analysera den geografiska omfattningen av 

fibermarknaden. PTS återkallade därför sitt utkast till beslut och fann det inte heller 

lämpligt att fatta nytt beslut avseende lokalt tillträde till kopparnät.  

Under 2021 har PTS fortsatt arbetet med att analysera marknaderna. Bland annat har 

PTS analyserat den omfattande prisdata som i slutet av 2020 begärdes in från 

Sveriges fibernätägare (med undantag för byanät och fiberföreningar) och 

kommunikationsoperatörer samt från de största leverantörerna av bredbandstjänster 

till slutanvändare. Totalt omfattades ca 200 operatörer av myndighetens informa-

tionsbegäran. Syftet med PTS marknadsanalys är att identifiera på vilka relevanta 

marknader som det finns risk för konkurrensproblem och mot bakgrund av detta 

föreslå adekvat SMP-reglering om tillträde. 

I juni 2021 beslutade PTS att ändra de priser som Telia får ta ut för lokalt tillträde till 

kopparnätet. Anledningen till detta var att PTS bedömde att det fanns skäl att 

uppdatera den bakomliggande kalkylmodellen, bl.a. med hänvisning till EU-

kommissionens nya metod för beräkning av kalkylräntan (WACC). Beslutet har 

överklagats av Telia. 

Samtrafiksmarknaderna 

Avseende samtrafik och närmare bestämt samtalsterminering är den nationella 

prisregleringen numer ersatt av en EU-gemensam reglering. Den gemensamma 

prisregleringen började gälla den 1 juli 2021 där en harmoniserad nivå ska gälla inom 

hela EU för fast respektive mobil samtalsterminering. För svensk del innebär 

regleringen också att en uppdatering sker inför varje årsskifte i form av omräkning till 

svenska ören eftersom den gemensamma nivån är satt i eurocent. 

2.5.2 Tillsyn och tvistlösning enligt utbyggnadslagen 

Syftet med tillsynen av efterlevnaden avseende reglerna i utbyggnadslagen är att nå 

den effekt som lagen önskar uppnå, dvs. sänkta kostnader för utbyggnad av 

bredband för att fler i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband. 

Tillgång till information om bygg- och anläggningsprojekt är avgörande för 

bredbandsutbyggares möjlighet att förhandla och avtala om samordning. Under 

2020 inledde PTS ett tillsynsärende avseende ett kommunalt bolag och deras 

skyldighet avseende infrastruktur för el- och stadsnät att informera om pågående 
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eller kommande bygg- och anläggningsprojekt enligt utbyggnadslagen. Tillsynen 

avskrevs i början av 2021 då bolaget hade förbättrat informationen. I slutet av 2021 

inleddes tre nya tillsynsärenden avseende kommuners skyldighet att informera om 

pågående bygg eller anläggningsprojekt. Ärendena är pågående. 

Under 2021 har PTS handlagt två tvister rörande tillträde enligt utbyggnadslagen. Den 

ena tvisten rörde tillträde till stolpar. Den andra tvisten rörde tillträde till kanalisation 

samt begäran om undersökning och information. Båda tvisterna avslutades med 

beslut. Besluten har inte överklagats.  

2.5.3 Tillsyn av konkurrensregleringen 

PTS har under 2021 bedrivit tillsyn av de skyldigheter som myndigheten har beslutat 

om för de företag som har ett betydande marknadsinflytande på en eller flera av de 

marknader som EU-kommissionen har definierat. Dessutom har PTS, vid sidan av 

reglerna i utbyggnadslagen, även övervakat reglerna om internationell roaming. 

Tillsynen har bedrivits såväl planlagt som händelsestyrt. På de marknader där en 

skyldighet att hålla ett visst pris gäller har PTS genomfört pristillsyn. Den årliga 

pristillsynen innefattar bl.a. tillsyn inom broadcastingområdet och marknaderna för 

fast och mobil terminering. 

Inom broadcastingområdet har PTS under året, utöver utförd pristillsyn, genomfört en 

tillsyn avseende den skyldighet som ålagts Teracom Group AB att för allmänheten 

tillgängliggöra en beskrivning av den kostnadsredovisningsmetod som tillämpas. En 

sådan tillsyn bidrar till att skapa en öppenhet och transparens, vilket även leder till att 

allmänheten långsiktigt ska känna förtroende för PTS arbete med reglering och tillsyn. 

På bredbandsmarknaderna, främst grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfra-

struktur, har PTS tillsyn under 2021 bl.a. avsett en granskning av skyldigheten för Telia 

att tillämpa en prissättning på tillträdet som gör det möjligt att med lönsamhet 

replikera Telias slutkundserbjudanden, dvs. det ska vara möjligt för grossistkunderna 

att med användning av Telias nät konkurrera med Telia om att sälja bredbands-

tjänster till slutkunderna. En sådan skyldighet om ekonomisk replikerbarhet syftar till 

att säkerställa och skapa goda förutsättningar för en effektiv konkurrens på 

slutkundsmarknaden samt goda förutsättningar för fortsatta investeringar i ny 

infrastruktur. 
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2.6 Konsumenträttigheter 

Mål: Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 

tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val. 

Målbeskrivning: 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. Det bidrar 

sannolikt till en stärkt efterfrågan som i sin tur stimulerar leverantörerna till 

tjänsteutveckling och konkurrens och därmed en kontinuerlig, positiv 

marknadsutveckling. PTS ska se till att konsumenträttigheterna i bl.a. lagen om 

elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera konsumenter samt 

samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra branschaktörer. 

Samlad bedömning: PTS arbete för att säkerställa att konsumenterna kan känna sig 

trygga och att deras rättigheter är väl tillgodosedda bidrar till måluppfyllelsen. Under 

2021 har PTS samverkat och fört dialog med olika branschaktörer och myndigheter 

för att diskutera och åtgärda befintliga problem på marknaden. PTS bedömer att 

myndighetens kontakter med allmänheten i frågor om telefoni och bredband och 

åtgärder för att säkra tillgången till telefoni och grundläggande internet bidrar till att 

målet uppfylls. 

2.6.1 Trygga och välinformerade konsumenter 

En av de samverkansåtgärder som över tid har stor effekt för en väl fungerande 

marknad och trygga konsumenter är den handlingsplan för etiska försäljnings-

metoder som branschen förvaltar genom Telekområdgivarna. PTS och Konsument-

verket deltar i uppföljningen av handlingsplanens efterlevnad. Enligt PTS statistik har 

antalet inkomna klagomål om oseriös försäljning sjunkit under flera år. Trots en liten 

ökning under 2021 ligger antalet klagomål fortsatt på en mycket låg nivå. Genom den 

kontinuerliga uppföljningen av handlingsplanen kan orsakerna till klagomålen snabbt 

adresseras. Detta är en positiv utveckling för branschen och för konsumenterna. 

2.6.2 Kontakter med allmänheten om telefoni och bredband 

PTS sammanställer statistik om allmänhetens kontakter med myndigheten i frågor 

om konsumentproblem och regelverk relaterade till telefoni och bredband. Statistiken 

avser de frågor som faller inom PTS verksamhetsområde och publiceras på årsbasis.  

Tabell 19 Kontakter med allmänheten – telefoni och bredband 

 2021 2020 2019 

Antal klagomål (st)1) 1 944 1 880 1 063 
1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön. 
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Myndigheten har under året hanterat 1 944 förfrågningar kopplade till telefoni och 

bredband. De fem vanligaste kategorierna av klagomål har år 2021 varit tillgång och 

avbrott, avtal och information, samtal, nummer och internet, övriga frågor 14, och 

integritet.  

En betydande andel av PTS kontakter med allmänheten avser frågor som faller 

utanför myndighetens verksamhetsområde. Sammanlagt har PTS under 2021 

registrerat 2 657 kontakter med allmänheten. Många av frågorna hänvisas vidare till 

andra aktörer och myndigheter, såsom Telekområdgivarna, Konsumentverket och 

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).  

2.6.3 Samhällsomfattande tjänster – telefoni och internet 

PTS har i uppdrag att säkerställa tillgången till telefoni och funktionell tillgång till 

internet (även kallat grundläggande internet) för de hushåll och fasta verksamhets-

ställen som inte kan få tillgång till sådana uppkopplingar genom erbjudanden på 

marknaden. PTS har under året mottagit 66 ansökningar om stöd till åtgärder som 

ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet, och upphandlat fyra 

uppkopplingar för grundläggande internet med stöd av förordningen (2018:20) om 

stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. 

Tabell 20 Åtgärder för grundläggande internet och telefoni 

 2021 2020 2019 

Total kostnad inkl. OH (tkr) 4 924 5 249 6 558 
    Lämnade bidrag (tkr) 590 898 196 

    Förvaltningskostnader (tkr) 4 334 4 351 6 392 

Avveckling av kopparnäten  

PTS har under 2021 fortsatt följa avvecklingen av kopparnäten genom regelbundna 

avstämningsmöten med Telia samt enkät till de fem största operatörerna; Telia, 

Teracom, Telenor, Tele2 och Tre. Tillgången till ersättningslösningar för telefoni och 

bredband har inte utvecklats nämnvärt, och har inte medfört något nytt erbjudande 

för de hushåll och företag som berörs. Informationsinsatser som genomförts av 

operatörerna har inte heller utvecklats under året. PTS ser inget behov av åtgärder 

med anledning av den information som framkommit från nätägaren eller 

operatörerna.  

PTS har under 2021 även följt avvecklingen som sker av 2G- och 3G-näten. Med 

anledning av den påbörjade avvecklingen så har ett publikt informationsmöte 

                                                        
14 Kategorin övriga frågor omfattar bl.a. frågor om PTS verksamhetsområde, anmälningsplikten, PTS 

främjande- och konkurrensarbete och PTS rapporter.  
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genomförts. Information kring detta teknikskifte har sammanställts och presenteras 

på PTS webbplats. 

2.6.4 Inkluderande telefonitjänster 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ställer krav på telefonitjänster 

för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång på likvärdiga villkor och i 

samma utsträckning som andra. PTS har regeringens uppdrag att upphandla sådana 

tjänster om marknaden inte tillgodoser dessa behov. Det är tjänsterna 118 400, 

Teletal, Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se. 

Infrastruktur för inkluderande telefoni 

Under 2021 har användartester genomförts som möjliggör likvärdig telefoni för 

personer med funktionsnedsättning. Teckenspråkiga användare har under pilottesten 

kunnat ringa och ringas upp med telefonnummer, med tjänsten Bildtelefoni.net. Detta 

istället för att ringa tjänsten och be teckenspråkstolken att koppla till den person som 

ska ringas upp.  

Samhällsekonomisk analys 

PTS har låtit beräkna den samhällsekonomiska nyttan för de tre samtalsförmedlande 

tjänsterna Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal. Nytta uppstår genom att 

tjänsterna bidrar till ökad tillgänglighet för användare jämfört med om tjänsterna inte 

hade funnits. Samtliga tjänster genererar ett positivt nettovärde. 

Användarundersökning om tjänsterna 

PTS genomförde en användarundersökning om tjänsterna i syfte att bättre förstå 

tjänsternas kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Då antalet respondenter var lågt 

planerar PTS att ändra metodik till kommande användarundersökningar. 

Tabell 21 118 400 - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2021 2020 2019 

Antal registrerade användare (st)1) 12 163 12 784 15 173 
Genomsnitt samtal/månad (st) 42 473 45 659 46 913 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 3 722 3 604 3 777 
    Lämnade bidrag (tkr) 3 484 3 550 3 711 
    Förvaltningskostnader (tkr) 238 53 66 

1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön. 

Tabell 22 Teletal - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2021 2020 2019 

Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 16 579 23 288 21 183 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 5 194 6 468 5 520 
    Lämnade bidrag (tkr) 4 591 6 251 5 448 
    Förvaltningskostnader (tkr) 603 217 72 
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Tabell 23 Bildtelefoni.net - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2021 2020 2019 

Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 157 406 146 184 123 974 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 65 238 60 833 48 939 
    Lämnade bidrag (tkr) 64 845 60 183 48 691 
    Förvaltningskostnader (tkr) 393 650 248 

 

Tabell 24 Texttelefoni.se - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2021 2020 2019 

Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 89 400 95 181 96 904 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 11 973 12 226 12 363 
    Lämnade bidrag (tkr) 11 519 11 946 12 168 
    Förvaltningskostnader (tkr) 454 280 195 

 

Tabell 25 Totala kostnader för tjänster för personer med funktionsnedsättning 

 2021 2020 2019 

118 400 (tkr) 3 722 3 604 3 777 
Teletal (tkr) 5 194 6 468 5 520 
Bildtelefoni.net (tkr) 65 238 60 833 48 939 
Texttelefoni.se (tkr) 11 973 12 226 12 363 

Total kostnad inkl. OH (tkr) 86 127 83 131 70 599 

2.6.5 Främjandeinsatser för tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it 
och elektronisk kommunikation  

Användarstudie och branschdialog om digitala brevlådor 

Under året har PTS undersökt behov och hinder vid användning av digitala brevlådor, 

hos personer med synnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning respektive 

hjärnskada. Undersökningen gav värdefulla kunskaper genom att en rad tillgänglig-

hetsbrister och behov identifierades samt kommunicerades till brevlådeoperatörerna. 

Rapporten är publicerad på PTS webbplats15.  

Användarstudie och branschdialog om tillgänglig telekom 

PTS genomförde även undersökningen Tillgänglig telekom – användningstester och 

operatörsintervjuer under året. Undersökningens ena fokus låg på hur användare 

inom olika användargrupper upplever tillgängligheten. Det andra fokuset låg på 

operatörernas arbete med tillgänglighet och vad de känner till om kommande krav på 

tillgänglighet i och med införandet av tillgänglighetsdirektivet.  

Undersökningsresultatet visar bl.a. att operatörerna behöver mer kunskap om konse-

kvenserna av tillgänglighetsdirektivet och att operatörernas webbplatser inte är fullt 

                                                        
15 Undersökning Tillgängligheten i digitala brevlådor - en användarundersökning PTS-ER-2021:14.  
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kompatibla med användarnas hjälpmedel. Rapporten är publicerad på PTS 

webbplats16.  

Samverkan för digital delaktighet och digital inkludering 

I slutet av året lanserades webbplatsen Digin.nu med information och vägledning för 

hur offentliga och privata aktörer kan åstadkomma digital tillgänglighet och inkluder-

ing i sina olika verksamheter. Den har tagits fram i nära samverkan mellan PTS, 

Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 

Finansiering av utbildningsprojekt och innovativa lösningar 

I PTS 17:e innovationstävling med tema Betaltjänster för alla fick PTS in totalt 25 

ansökningar. Av dessa valde PTS, med stöd av såväl ett internt som ett externt 

expertråd, fyra vinnare varav tre påbörjade sina projekt och en valde att inte 

genomföra sitt projekt. Det totala tilldelade finansieringsbeloppet uppgick till cirka 

fem miljoner kronor. De vinnande projekten ska utveckla lösningar som motiverar och 

underlättar för användare att genomföra digitala betalningar samt bidra till att öka 

tryggheten i att använda tjänsterna17.  

Under året slutrapporterades tre utbildningsprojekt och sju innovationsprojekt som 

tidigare tilldelats finansiering.  

Insatser för att bryta äldres isolering och minska det digitala utanförskapet 

I mars 2021 slutredovisade PTS ett regeringsuppdrag som syftade till minskat digitalt 

utanförskap och en lättare vardag för de äldre som ofrivilligt hamnat i både fysisk och 

social isolering, vilken förstärkts av coronapandemin18.  

PTS fortsatte efter redovisningen arbetet i samma anda på eget initiativ och 

vidareutvecklade webbstödet Digitalhjälpen med exempelvis vägledningar avsedda 

för äldre och personal som stöttar äldre inom områdena videosamtal, 

fjärrstyrningstjänster och e-handel av mat och medicin. 

2.6.6 PTS bidrag till regional utvecklings- och landsbygdspolitik 

PTS har uppdrag och gör insatser och aktiviteter som antingen direkt eller indirekt 

bidrar till regional utveckling och landsbygdsutveckling, och bidrar således till målen 

för regional utvecklings- och landsbygdspolitik. Som exempel kan nämnas uppdraget 

att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer i 

                                                        
16 Undersökning Tillgänglig telekom - användningstester och operatörsintervjuer PTS-ER-2021:22. 
17 Vinnarna i PTS innovationstävling 17 Betaltjänster för alla PTS, Beslut 2021-06-02, Dnr 20–11531.  
18 Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre, Dnr 20–5219. 



2022-02-18 Årsredovisning 2021   

   49 

Post- och telestyrelsen 

enlighet med förordningen (2020:266)19 och uppdraget att främja god mobiltäckning 

och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet.20 PTS för även dialog 

och samverkar med både lokala och regionala aktörer i frågor inom myndighetens 

verksamhetsområden. Dialog förs med regionerna genom de regionala bredbands-

koordinatorerna, länsstyrelserna samt gränssnitt gentemot kommuner. 

PTS har under 2021 deltagit i ett arbete benämnt Landsbygdslabbet. Arbetet har tagit 

sin utgångspunkt i Tillväxtverkets uppdrag, där PTS och flera andra myndigheter är 

utpekade.21 Arbetet har syftat till att slipa de geografiska glasögonen och stärka ett 

landsbygdsperspektiv i myndigheters befintliga verksamhetsprocesser. 

PTS har även, med utgångspunkt i Landsbygdslabbet, drivit aktiviteter internt hos 

myndigheten under hösten. Bland annat har piloter genomförts med syfte att testa 

några verktyg som har genererats i det myndighetsöverskridande arbetet under 

våren. Flera delar av myndighetens verksamhet har även inbjudits att delta i dialog, 

med syfte att synliggöra i vilken utsträckning PTS i nuläget arbetar med landsbygds- 

och geografiskt perspektiv. 

Utöver myndighetens medverkan i Landsbygdslabbet, deltar PTS även i Myndighets-

nätverket för regional utveckling- och landsbygdspolitik samt GD-nätverket, som har 

fokus på frågor inom regional utvecklings- och landsbygdspolitik.22 PTS är också 

medlem i Landsbygdsnätverket. 

2.6.7 Uppföljning av funktionshinderspolitiken 

PTS har påbörjat arbetet med regeringsuppdraget om en systematisk uppföljning av 

funktionshinderspolitiken inom området digitalisering.23 Enligt regeringsuppdraget att 

följa upp funktionshinderspolitiken ska PTS årligen avrapportera i årsredovisningen. 

Nedan redogörs kortfattat för vilka aktiviteter PTS genomfört under året kopplat till de 

olika inriktningarna i funktionshinderpolitiken. 

  

                                                        
19 PTS regleringsbrev 2021 
20 I2021/02333 
21 N2018/04123/HL 
22 Tillväxtverket är sammanhållande för Myndighetsnätverket och GD-nätverket 
23 Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken under 2021–2031, Regeringsbeslut 2021-

09-23, S2019/02213, S2021706595. 
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Inriktning inom funktionshinderpolitiken Genomförda insatser under 2021 som kopplar till inriktningen 

Brister i tillgängligheten • Användarundersökningar (avsnitt 1.1.1, 2.6.4, 2.6.5). 

• Branschdialoger (avsnitt 2.6.4, 2.6.5, 3.1.1) 
Universell utformning • Branschdialoger (avsnitt 2.6.4, 2.6.5, 3.1.1) för ökad kännedom 

hos marknadsaktörer 

• Innovationstävling nr 17 (avsnitt 2.6.5) 
Tillgänglighetsbrister • Innovationstävling nr 17 (avsnitt 2.6.) 
Samverkan • Samverkan med DIGG, MFD och MTM (avsnitt 2.6.5) 
Lösningar för individens självständighet • Upphandlade tjänster (avsnitt 2.6.4) 
Ökad kunskap • Användarundersökningar (avsnitt 2.6.4) 

• Inhämtat kunskap om ny reglering (nya lagen om elektronisk 
kommunikation)24. 

Ökad kompetens • Regeringsuppdrag ang. utvärdering av nytta och 
samhällseffekter av PTS innovationstävling25  

Agenda 2030 • Insatser för att bryta äldres isolering och att minska det 
digitala utanförskapet (avsnitt 2.6.5) 

Mångfaldhetsperspektiv • Beaktats i olika sammanhang inom ramen för 
innovationstävling nr 17 (avsnitt 2.6.5) 

Jämställdhetsperspektiv • Vid rekrytering av deltagare till PTS användarundersökningar  

• Beaktats i olika sammanhang i arbetet med Bryt 
isoleringen/Digitalhjälpen (avsnitt 2.6.5) 

Breddat den tvärsektoriella kompetensen inom 
myndigheten 

• Användarstudier, omvärldsbevakning m.m. 

Tillgänglighet ur mer internt perspektiv • Återrapporterats genom MFD:s sedvanliga 
enkätundersökning 

 

2.7 Internationellt arbete 

PTS har ett omfattande internationellt arbete inom olika verksamhetsområden som 

syftar till att svenska ståndpunkter ska få så stort genomslag som möjligt.  

I detta avsnitt lyfts PTS arbete med EU-reglering, PTS globala arbete samt övrigt 

internationellt arbete som inte i första hand syftar till implementering av befintliga 

regelverk. Här ingår även PTS arbete med Sveriges exportstrategi och arbete med 

utvecklingsfrågor. Internationellt arbete som främst handlar om implementering av 

befintligt regelverk återfinns under respektive sakområde. 

2.7.1 Export- och investeringsfrämjande 

PTS har inom ramen för Sveriges exportstrategi deltagit i olika aktiviteter inom 

utvecklingsområdet, något som bedöms ha ett värde för svensk export. PTS deltar 

bland annat i aktiviteter inom ITU:s utvecklingssektor. Vidare har PTS generaldirektör 

                                                        
24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation. 
25 Regleringsbrev för Post- och telestyrelsen 2021, Ändringsbeslut I2021/02331, 2021-09-09 
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under 2021 varit vice ordförande i The Eastern Partnership Electronic 

Communications Regulators Network (EaPeReg), sammanslutningen av 

regleringsmyndigheter inom Europeiska kommissionens östliga partnerskap, samt 

vice ordförande i BEREC. 

PTS bedriver också tillsammans med SPIDER vid Stockholms universitet ett SIDA-

finansierat, flerårigt projekt om kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från 

länder i Afrika. Sedan starten 2016 har ett 70-tal nationella strategiska projekt 

genomförts av de olika regleringsmyndigheterna med PTS stöd. PTS samverkar i 

programmet med ca 25 regleringsmyndigheter på en strategisk nivå. PTS och 

SPIDER bedriver också ett multilateralt samarbete tillsammans med Nigeria, Kamerun, 

Ghana och Senegal. Därutöver har PTS bistått UD med underlag vid ett flertal tillfällen 

under 2021. 

2.7.2 EU-reglering 

Den sittande kommissionen har lagt fram ett stort antal initiativ inom det digitala 

området. Initiativen eller delar av dessa kan komma att ha en stor inverkan på PTS 

verksamhet och därför är det relevant att PTS åtminstone följer och ökar sin 

förståelse men i vissa fall även försöker att påverka. Myndigheten deltar aktivt i olika 

organisationer där frågorna diskuteras, såsom BEREC, OECD och RSPG, men har 

samtidigt en dialog med Infrastrukturdepartementet. 

Digital Services Act (DSA) 

Den 15 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en DSA-

förordning26. Syftet med förordningen är att föreslå nya och reviderade regler för de 

digitala tjänsterna, i synnerhet online-plattformars ansvar och skyldigheter, samt 

stärka tillsynen av digitala tjänster i EU. 

PTS har deltagit i en myndighetssamverkansgrupp tillsammans med MPRT, 

Konsumentverket, Kommerskollegium, Konkurrensverket, DIGG och 

Integritetsmyndigheten för att diskutera myndighetsövergripande ny lagstiftning, för 

närvarande främst förslaget till DSA, som är under förhandling på EU-nivå. PTS har 

under året bistått Infrastrukturdepartementet med ståndpunkter inom ramen för 

förhandlingarna.  

                                                        
26 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster 

(rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG, COM/2020/825  
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Digital Markets Act (DMA) 

Den 15 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en DMA-

förordning27. Syftet med förordningen är att skapa harmoniserade regler på den 

digitala marknaden när det gäller stora online-plattformar för att främja innovation 

och konkurrens. 

PTS har deltagit i en arbetsgrupp inom BEREC som analyserat frågor rörande digitala 

plattformar och kommenterat EU-kommissionens förslag till DMA, som nu förhandlas 

inom EU. Gruppens arbete har resulterat i tre rapporter och en opinion av BEREC 

under 2021. 

Förslag på nytt NIS-direktiv (NIS2) 

Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-

direktiv, kallat NIS228. Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa direktivet till 

nya och framtida behov. Det aktuella förslaget utökar tillämpningsområdet till fler 

sektorer, utifrån deras betydelse för den ekonomiska och samhälleliga verksamheten 

samt utifrån deras storlek. Samtliga stora och medelstora verksamheter som verkar 

eller tillhandahåller tjänster inom relevanta sektorer omfattas av direktivet medan små 

företag och mikroföretag undantas. Förslaget lämnar dock utrymme för 

medlemsstater att inkludera även mindre verksamheter om de bedöms ha en 

nyckelroll inom relevanta sektorer.  

Av särskilt intresse för PTS är att NIS2 omfattar betrodda tjänster enligt eIDAS-

förordningen, elektroniska kommunikationsnät och elektroniska 

kommunikationstjänster enligt EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation (Kodexen) samt vissa post- och budtjänster. 

PTS har skickat in ett flertal ståndpunkter till EU-kommissionen, såväl innan som efter 

att det nya direktivförslaget presenterades. PTS har även löpande bistått 

Infrastrukturdepartementet med kommentarer och ståndpunkter under 

förhandlingarna. PTS kan konstatera att ett flertal av de av PTS framförda 

ståndpunkterna har omhändertagits och inarbetats i de kompromissförslag som har 

presenterats.  

                                                        
27 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den 

digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader), COM/2020/842 
28 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam 

cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148, COM/2020/0359 
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Critical Entities Resilience Directive (CER-direktiv)  

Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till CER-direktiv29, 

som är en del av ett stort paket med en ny strategi för cybersäkerhet. Förslaget är ett 

ramverk som ska ge stöd och säkerställa kritiska enheters förmåga att förebygga, 

motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten. Detta ska gälla oavsett 

om störningen eller avbrottet har föranletts av t.ex. naturolyckor, terroristattacker, 

pandemier eller andra allvarliga händelser. Enligt förslaget ska medlemsstaterna bl.a. 

ta fram en strategi för säkerställande av resiliensen inom kritiska entiteter. 

De sektorer som omfattas av CER-direktivet motsvaras till stor del av sektorerna som 

återfinns i NIS2. Sektorn digital infrastruktur som PTS har tillsynsansvar över enligt 

NIS-lagen föreslås även omfattas av CER-direktivet. Enligt direktivet ska berörda 

kritiska entiteter göra riskbedömningar, vidta åtgärder för att stärka sin resiliens och 

rapportera störningar och avbrott till nationella myndigheter. Entiteter som tillhör 

sektorn för digital infrastruktur baseras i princip på nätverks- och informationssystem 

och omfattas av NIS2 som behandlar den fysiska säkerheten hos sådana system. 

Eftersom motsvarande krav på fysisk säkerhet återfinns i NIS2 för denna sektor är 

sektorn digital infrastruktur undantagen från kraven i CER-direktivet.  

PTS har under året bistått Infrastrukturdepartementet med ståndpunkter inom ramen 

för förhandlingarna.  

eIDAS 

EU-kommissionens förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS2) omfattade även förändringar 

i eIDAS-förordningen30. Förslaget innebar att säkerhetsbestämmelsen i eIDAS-

förordningen skulle ersättas med säkerhetsbestämmelsen i NIS2. 

I juni 2021 presenterade EU-kommissionen även ett förslag på en ny eIDAS-

förordning, där man bl.a. föreslog flera ändringar i enlighet med NIS2-förslaget, samt 

presenterade planerna för en europeisk digital identitetsplånbok. Förslaget 

introducerade även nya betrodda tjänster. 

PTS har framfört synpunkter och förslag till förbättringar på det nya eIDAS-förslaget 

samt bistått Infrastrukturdepartementet i förhandlingarna. PTS har även samverkat 

med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater och framfört ståndpunkter å olika 

expertgruppers vägnar.  

                                                        
29 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, 

COM/2020/829. 
30 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av EU:s förordning om elektronisk 

identifiering i fråga om fastställande av en ram för en europeisk digital identitet (ändring av förordning 

910/2014), COM/2021/281.  
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2.7.3 Globalt arbete 

Enligt PTS instruktion ska myndigheten bland annat handlägga frågor som rör 

Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU, den europeiska 

post- och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och annat 

internationellt samarbete. Vidare ska PTS delta i nationellt och internationellt 

standardiseringsarbete samt delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör 

internets förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom 

att bereda ärenden med intressenter på nationell nivå.  

Internationell harmonisering och standardisering inom spektrum- och 
nummerområdet  

PTS verkar för att reglering, standarder, rekommendationer och riktlinjer i största 

möjliga utsträckning ska kunna passa och tillämpas i Sverige. PTS har under året 

arbetat kontinuerligt med internationell harmonisering och standardisering i olika 

internationella grupper såväl på global nivå som inom Europa och EU för spektrum- 

och nummerområdet.  

För spektrumområdet har PTS bidragit till en spektrumhantering som är transparent 

och förutsägbar. För ett litet land som Sverige, som också är beroende av 

utvecklingen i omvärlden, bidrar detta till att skapa goda förutsättningar för 

investeringar, teknikutveckling och innovation. Detta leder i sin tur till att både 

konsumenter och företag kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. PTS 

har deltagit i arbetet med internationell harmonisering i syfte att säkerställa att studier 

och beslut inom de internationella organisationerna (ITU, RSPG, RSC och ECC) är i 

enlighet med svenska intressen så långt som möjligt. PTS har särskilt arbetat med att 

skapa teknikneutral reglering och harmonisering för att stimulera öppenhet och 

flexibilitet. Koordineringsavtal, med flera länder i Sveriges närområde, har också 

etablerats eller uppdaterats.  

PTS har bidragit i arbetet med att möjliggöra mer frekvensutrymme för WAS/RLAN 

(Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks), som gäller exempelvis för 

WiFi. EU-kommissionen har nu beslutat om användning i frekvensbandet 5925–6424 

MHz, även kallat det låga 6 GHz-bandet. Detta nya frekvensutrymme syftar framför 

allt till att möta det ökande behovet av trådlös dataöverföring i samhället. Beslutet 

implementeras i Sverige genom att undanta användningen från tillståndsplikt. 

Därigenom möjliggörs användning av massmarknadsprodukter, så som WiFi routrar. 

Det internationella arbetet med harmoniserade frekvensband för framtida 

tågkommunikationssystem är slutfört. PTS arbetar nu med formerna för den 

nationella implementeringen i Sverige för att möjliggöra fortsatt användning av GSM-

R och dess planerade 5G-baserade efterträdare. Harmonisering och standardisering 
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av ITS (Intelligent Traffic Systems), dvs. sådana frekvenser som i framtiden avses bli 

använda för bl.a. självkörande bilar fortgår.  

När det gäller internationell standardisering inom spektrumområdet har PTS deltagit 

aktivt med att harmonisera radioutrustning genom standardisering, både nationellt 

och internationellt. Inom ETSI har PTS bedrivit arbetet i syfte att säkerställa att 

innehållet i harmoniserade standarder är i enlighet med radioutrustningsdirektivet och 

att standarder blir ändamålsenliga för den pågående utvecklingen av 

radioanvändningar.  

Under året har PTS även deltagit i arbetet med internationell standardisering och 

harmonisering av användandet av nummer och adresser inom ITU:s sektor för 

standardisering (ITU-T). Arbetet syftar bland annat till att ta fram rekommendationer 

inom nummer, namn, adressering och identifiering, Sektorn arbetar även med 

utveckling av rekommendationer för mobila nätkoder (MNC) och för överföring av A-

nummer (CLI) mellan länder och nät.  

PTS har under året även deltagit i möten i arbetsgrupper inom CEPT med ansvar för 

nummer och adresseringsfrågor inom Europa. Bland annat har PTS deltagit i arbeten 

kring framtida behov i olika nummer- och adressplaner, nödkommunikationsfrågor 

och frågor om nummerportabilitet. 

Internationella teleunionen (ITU) 

PTS har i uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten 

inom ITU. Under 2021 har PTS deltagit i ITU-arbetet genom att i första hand delta 

löpande vid den europeiska koordineringen inom CEPT, som sker inom CEPT:s 

kommitté Com-ITU och dess olika arbetsgrupper. PTS har i samråd med 

Infrastrukturdepartementet deltagit vid sex möten med Com-ITU under 2021. Vidare 

har PTS tillsammans med Infrastrukturdepartementet under 2021 påbörjat 

förberedelserna av tre stora konferenser som ITU arrangerar under 2022. 

Nato 

PTS arbete utgår ifrån regeringens Raminstruktion för det svenska civila 

beredskapsarbetet inom ramen för Nato/PFF (Ju2021/00361). 

Inom ramen för Natos civila beredskapsarbete har sju s.k. civila grundläggande 

förmågor (eng. Baseline requirements for national resilience) identifierats. PTS 

ansvarsområde berörs av förmåga nummer sex: resilienta civila 

kommunikationssystem. Kopplat till förmågorna finns vägledning och 

utvärderingskriterier. Natos arbete med civila beredskapsfrågor bedrivs i en 

kommittéstruktur med Civil Emergency Planning Committee (CEPC) som högsta 

organ. CEPC har sex underordnade planeringsgrupper; däribland Planeringsgruppen 

för civila kommunikationer (eng. Civil Communications Planning Group, CCPG). PTS 
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har utsetts som myndighet med huvudansvar att representera Sverige i CCPG, där 

även MSB deltar vid behov. Under året har Sverige inte varit inbjuden till något möte i 

CCPG.  

PTS har under året deltagit i Nato-samverkansmöten organiserade av MSB. 

Internets förvaltning 

PTS deltar i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets förvaltning genom 

att företräda Sverige i ICANN31 och i GAC32, samt deltagit i Kommissionens 

högnivågrupp för Internets styrning (HLIG), IGF33, EuroDIG34 och ITU. PTS bereder 

ärenden med intressenter på nationell nivå genom nätverket RGIG. 

2.7.4 Övrigt 

Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

PTS generaldirektör var under 2021 vice ordförande i BEREC. Som vice ordförande 

var PTS ansvariga för BEREC:s internationella arbete och bidrog under året till en 

internationell strategi för BEREC, samt ingått avtal (MoU) med andra regioner och 

regleringsmyndigheter. PTS var också aktiva i BEREC:s internationella arbete. PTS 

deltog i ett flertal arbetsgrupper och arbeten inom BEREC inom främst konkurrens- 

och tillträdesfrågor men även inom säkerhet, digitala plattformar och roaming. 

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) 

PTS deltog under 2021 i RSPG:s arbete. PTS ansvarade för två av RSPG:s 

arbetsgrupper som behandlat framtida spektrumbehov och kommande policyarbete 

på spektrumområdet. PTS deltar i flertalet av RSPG:s arbetsgrupper exempelvis inför 

den kommande världsradiokonferensen 2023, policy för spektrumdelning och 

erfarenhetsutbyte kring spektrumtilldelningar. 

The Eastern Partnership Electronic Communications Regulators Network (EaPeReg) 

PTS generaldirektör var under 2021 vice ordförande i EaPeReg, som är 

samarbetsplattformen för regleringsmyndigheter inom EU:s östliga partnerskap. PTS 

deltog i arbetet i arbetsgrupperna, bidrog med stöd åt ordförandeskapet vad gäller 

styrning och har bistått med teknisk kompetens.  

                                                        
31 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organisation som ansvarar för internets 

adressystem 
32 Governmental advisory committee, rådgivande organ knutet till ICANN  

33 Internet Governance Forum, grupp för styrdialog om frågor om styrning av internet 
34 Regionalt underforum till IGF 
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3. Grundläggande betaltjänster 

3.1 Tillgång och tillförlitlighet 

Mål: Alla har tillgång till grundläggande betaltjänster. 

Målbeskrivning: PTS ska tillsammans med länsstyrelserna bidra till att alla, oavsett 

funktionsförmåga och var i landet man bor, har tillgång till grundläggande 

betaltjänster. Den minskade användningen av kontanter och manuella betaltjänster 

över disk gör den traditionella betalinfrastrukturen mer sårbar och innebär problem 

för vissa personer. Det är viktigt att samhällets övergång till digitala betaltjänster sker 

på ett hållbart sätt som beaktar allas behov. Inom grundläggande betaltjänster 

genomför PTS främjandeinsatser och fördelar medel för bl.a. ombud och 

samverkansarbeten. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar 

för att digitala betaltjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla. 

Samlad bedömning: PTS bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster för 

merparten av befolkningen är tillfredsställande. Däremot finns det problem i vissa 

geografiska områden och för vissa grupper. Under 2021 har bl.a. ekonomiskt stöd till 

länsstyrelser bidragit till måluppfyllelsen. 

3.1.1 Regionala stöd- och utvecklingsinsatser inom grundläggande 
betaltjänster 

PTS har i uppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra 

regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande 

betaltjänster.  

Under året har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 19 länsstyrelser samt till 

Tillväxtverket. Dessa bidrag har bland annat medfört att det i 15 län sammantaget 

finns 4935 statligt finansierade betaltjänstombud som kan erbjuda kontantuttag, 

betalningsförmedling eller möjlighet att deponera dagskassor. Vidare finansierar 

bidraget regionala processledare i alla 21 län för arbete med insatser, utvecklings-

projekt och samverkan, för att främja tillgången till grundläggande betaltjänster. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljats särskilda medel för den så kallade 

Stödsamordningsfunktionen som hanterar länsöverskridande frågor och 

Tillväxtverket har fått medel för deras arbete med informations- och analysstöd 

                                                        
35 Siffran avspeglar antalet statligt finansierade betaltjänstombud i december 2021. 
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inklusive förvaltning och utveckling av den databas som används som regionalt 

handläggarstöd för grundläggande betaltjänster. 

PTS har även arbetat med att bevaka, sprida kunskap och ta initiativ för att hantera 

problem som uppstår till följd av den snabba digitaliseringen inom betalområdet och 

har haft dialog om detta med marknadsaktörer, intresseorganisationer, myndigheter 

och departement. Under året har särskilt fokus riktats mot betalningsförmedling och 

manuella kontanttjänster för privatpersoner och myndigheten har initierat en studie 

avseende dessa tjänster som kommer att färdigställas i början av nästa år. Dialog 

kring problem med tillgång till betalkonto har varit en annan prioriterad fråga.  

PTS har också arbetat med att inhämta och sprida kunskap om behov och hinder 

hos grupper som har problem att använda betaltjänster. I samverkan med 

länsstyrelsernas arbetsgrupp för informationsinsatser har PTS under året genomfört 

två dialogmöten med deltagare från företag, myndigheter, regioner och 

intresseorganisationer, i syfte att diskutera utmaningar och hitta lösningar på 

problem. Dessa dialogmöten har uppskattats av deltagarna då de bidragit till 

kunskapsutbyte och kontakter mellan leverantörer och företrädare för målgrupperna. 

Utöver detta har PTS stöttat länsstyrelserna genom löpande kontakter samt bland 

annat en digital tvådagarskonferens med externa presentatörer. 

De statligt finansierade ombuden är spridda över hela landet men cirka hälften finns i 

de fyra nordligaste länen. Enligt beräkningar från Tillväxtverket har ombuden under 

2021 bidragit till att distansen till de grundläggande betaltjänsterna minskat i berörda 

områden. Antal personer som fått kortade distans till de olika grundläggande 

betaltjänsterna till följd av de statligt finansierade ombuden:36 

• 40 179 personer har i genomsnitt fått 10,95 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för kontantuttag.37 

• 94 446 personer har i genomsnitt fått 14,82 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för dagskasseinsättning. 

• 82 032 personer har i genomsnitt fått 13,05 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för betalningsförmedling över disk. 

                                                        
36 Beräkningar från Tillväxtverket, baserat på uppgifter om tillgänglighet per den 1 september 2021 i 

databasen Pipos Serviceanalys. Beräkningarna visar hur de statliga ombuden bidrar till den geografiska 

tillgängligheten. Beräkningarna inkluderar inte att Handelsbanken under hösten stängde ytterligare 48 

bankkontor samt att Autocash, som har 72 uttagsautomater, gick i konkurs i december. En skillnad mot 

tidigare år är att beräkningarna inkluderar möjligheten till kontantuttag över disk i ICA-butiker. 
37 Beräkningen har inte tagit hänsyn till att fem statligt finansierade ombud med uttagsautomater från 

Autocash upphörde att fungera i början på december, utan återspeglar hur det statliga stödet bidragit till 

tillgängligheten under större delen av året. 
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3.1.2 Tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster 

PTS ska vid sidan av främjandearbetet övervaka att vissa kreditinstitut38 efterlever 

kraven att tillhandahålla platser för konsumenter att ta ut kontanter och för företag att 

sätta in dagskassor i betryggande utsträckning i hela landet. Den geografiska delen 

av skyldigheten är reglerad i förordning (2010:1008) om betaltjänster och anger hur 

stor andel av befolkningen som får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmsta 

plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning. Lagstiftaren har även uttryckt 

att platser för kontanttjänster ska vara tillgängliga och användarvänliga, men dessa 

krav ska fastställas i praxis och inte regleras i förväg. PTS uppdrag ska genomföras i 

samverkan med Finansinspektionen, som kan ingripa mot kreditinstituten genom 

föreläggande och sanktionsavgifter, samt Tillväxtverket, som tillhandahåller ett 

geografiskt informationssystem, Pipos Kontantanalys, som ska användas i tillsynen. 

Skyldigheterna trädde i kraft den 1 januari 2021 och i år är första året som PTS bedrivit 

aktiv tillsyn. 

Under i huvudsak årets första hälft har PTS, parallellt som myndigheten inledde sin 

första skarpa tillsyn, fokuserat på att avsluta det implementeringsarbete som kvar-

stod med anledning av det nya regelverket. PTS har i detta sammanhang fortsatt att i 

nära samverkan med Tillväxtverket vidareutveckla Pipos Kontantanalys, både vad 

avser den funktionalitet som behövs för att hämta in nödvändiga uppgifter från 

marknadens aktörer och den analysfunktionalitet som behövs för olika bedömningar 

och beräkningar. Det gemensamma arbetet har även inkluderat olika informations-

insatser. PTS har vidare beslutat om en föreskrift om hur avvikelsen ska fastställas vid 

beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontant-

tjänster, och tagit fram en vägledning som beskriver tillsynsprocessen i de delar som 

berör bevakning och granskning av platsers tillgänglighet och användarvänlighet. 

Därutöver har arbete lagts på utredningar rörande regelverket och att i dialog med 

Tillväxtverket och Finansinspektionen utveckla effektiva strukturer och processer 

samt gemensamma lösningar för smidiga övergångar mellan respektive myndighets 

ansvarsområden. PTS har även deltagit i bland annat Kontanthanteringsrådet och 

Betalningsrådet samt fört en dialog med marknadsaktörer, intresseorganisationer, 

myndigheter och departement i viktiga frågor på området, innebörden av regelverket 

och genomförd tillsyn. Implementeringsarbetet är nu i stort sett avslutat. 

Huvudfokus under året har annars legat på att genomföra två tillsynsomgångar. PTS 

har inom ramen för sin tillsyn samlat in och granskat uppgifter om läget på mark-

naden per den 1 mars respektive 1 september, och efter beräkningar funnit att 

                                                        
38 Enligt 9 kap 1 § lag (2010:751) om betaltjänster gäller skyldigheterna endast kreditinstitut och filialer till 

utländska kreditinstitut som den 1 juli närmast föregående år hade mer än 70 miljarder kronor i inlåning 

från allmänheten och tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter 

respektive betalkonton till företag. 
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marknaden vid båda tillfällena tillhandahållit platser för kontantuttag respektive 

dagskasseinsättning i betryggande utsträckning. PTS har därför inte överlämnat 

något ärende till Finansinspektionen. Utifrån insamlade uppgifter går det att se 

marginella förändringar i det totala antalet platser för kontanttjänster under året, 

samtidigt som de platser som tillkommit har påverkat hur stor andel av befolkningen 

som har för långt till närmsta kontanttjänst i positiv riktning. Det var således något 

färre personer som hade längre än 25 kilometer till närmsta kontanttjänst i september 

än det var i mars. Det är sannolikt att regelverket och PTS tillsyn har bidragit till denna 

effekt. Årets tillsyn har emellertid fokuserat på regelefterlevnad av den geografiska 

innebörden av skyldigheterna, vilket innebär att PTS ännu inte har granskat om eller i 

vilken utsträckning de platser för kontanttjänster som marknaden tillhandahåller även 

är tillgängliga och användarvänliga. Platser som räknats med i årets 

tillgänglighetsberäkningar kan därför komma att exkluderas vid kommande 

granskningar. 
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4. PTS som myndighet och Agenda 2030 

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. 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 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. 

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen är att PTS i hög grad är en välskött 

myndighet och en attraktiv arbetsgivare. Under 2021 har en rad insatser genomförts 

för att stärka detta ytterligare. 

4.1 Välskött myndighet 

Under hela 2021 har förberedelser pågått inför flytten av PTS huvudkontor från 

Valhallavägen 117 till Hälsingegatan 38. Själva flytten genomfördes under december, 

men innan dess planerades, upphandlades och färdigställdes det nya kontoret för att 

ge bästa möjliga förutsättningar för att PTS även i framtiden ska vara en effektiv och 

attraktiv arbetsplats. Det nya kontoret utrustas med modern och driftsäker teknik för 

att möta ökande krav på flexibilitet. Kontoret är aktivitetsbaserat vilket bland annat 

innebär att medarbetarna kan välja arbetsplats utifrån vilka arbetsuppgifter man 

fokuserar på för stunden. 

En annan förändring är att PTS tagit fram ett nytt intranät som även det öppnar för 

mer moderna och effektiva arbetssätt. Tillsammans med ett nytt 

dokumenthanteringssystem underlättas informationsspridning och samarbete kring 
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dokument. I samband med detta har ett omfattande arbete med att höja anställdas 

medvetenhet kring informationssäkerhet inletts. 

Inför lanseringen av ett nytt intranät har ett stort antal interna styrdokument 

uppdaterats för att göra det lättare för medarbetarna att hitta aktuell information och 

öka kännedomen om interna regelverk och rutiner. Bland annat riktlinjer för hantering 

av it-utrustning, dataskyddsfrågor, incidenthantering, distansarbete samt en ny 

organisations- och beslutsordning. 

Ett systemstöd har tagits i drift för att underlätta för olika aktörer att ansöka om stöd 

för bredbandsutbyggnad och för att säkerställa en effektiv och rättssäker hantering 

av ansökningarna. Under året har också ett handläggningsstöd tagits fram för 

hantering av tillstånd för amatörradio respektive radiosändare i luftfartyg. 

PTS följer kontinuerligt upp rapporterade incidenter. Under året har 8 

personuppgiftsincidenter hanterats varav 5 har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten. Ytterligare 9 it- och informationssäkerhetsincidenter 

har rapporterats och hanterats internt. 

4.1.1 Utveckling av krishantering och erfarenheter av coronapandemin 

Under coronapandemin har den väl utbyggda och robusta infrastrukturen utgjort en 

grundläggande förutsättning för att många yrkesgrupper har kunnat jobba hemifrån. 

Driften av näten har varit stabil och det har inte heller varit några kapacitetsproblem, 

trots ändrade användningsmönster. De aktörer som ingår i PTS ansvarsområden har 

generellt sett varit väl förberedda genom kontinuitetsplanering, krisplanering och 

övningsverksamhet. Inom sektorn elektroniska kommunikationer grundar sig 

samarbetet på den sedan länge upparbetade samverkan genom Nationella 

Telesamverkansgruppen (NTSG) och dess undergrupp Stadsnätens 

infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) och PTS har haft en löpande och god dialog 

med dessa aktörer. PTS har under coronapandemin också haft regelbunden kontakt 

med ett antal andra aktörer, bland annat inom postsektorn.  

PTS hade en aktiverad krisstab avseende coronapandemin, från februari 2020 till 

september 2021. Därefter ersattes krisstaben av en samordningsfunktion. Krisstaben 

ansvarade framförallt för lägesrapportering, men var också involverade i hantering av 

coronarelaterade frågor kopplat till PTS ansvarsområden.  

Under året har riktlinjer för krishantering på PTS tagits fram och fastställts av 

generaldirektören. Riktlinjerna förtydligar bland annat beslutsfattande i kris, hur 

parallella kriser hanteras samt hur krisstaben samarbetar med linjeverksamhet och 

Tjänsteman i Beredskap (TiB). Lärdomar från coronapandemin har arbetats in i 
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myndighetens krisplanering och avser bland annat krisstabens arbetssätt, 

lägesbildsarbete och ett utökat fokus på att bedriva analys. 

4.2 Attraktiv arbetsgivare  

PTS uppfattas som en bra arbetsplats av sina medarbetare och har lyckats fortsätta 

behålla engagemang och motivation trots att stora delar av myndigheten har arbetat 

hemifrån under pandemin. Detta är tydligt utifrån bl.a. årets medarbetarundersökning, 

en låg sjukfrånvaro och avgångssamtal som genomförs med samtliga som har 

avslutat sin anställning. 

PTS har också relativt lätt för att attrahera nya medarbetare. Det har framförallt visat 

sig under detta år eftersom PTS har rekryterat mer än vanligt då myndigheten har 

bemannat den nya avdelningen för bredbandsstöd. Antalet sökande på PTS utlysta 

tjänster har varit relativt högt, och rätt kompetens har kunnat rekryterats. Påfallande 

många av kandidaterna som intervjuas bekräftar att de har sökt sig till myndigheten 

för att de har en positiv uppfattning om PTS som arbetsgivare.  

PTS arbetar även med karriär- och kompetensutveckling genom att delta i 

samarbetet Rörlighet i staten (RiS). Samarbetet ger utrymme för skräddarsydda 

utvecklingssatsningar mellan deltagande myndigheter som under året har anpassats 

till att erbjudas på distans. Under 2021 har 61 medarbetare från PTS deltagit i olika 

aktiviteter som RiS erbjuder samt haft möjlighet att bygga nätverk mellan deltagande 

myndigheter. 

Inom ramen för projektet Vår nya arbetsplats har PTS arbetat aktivt med att stötta 

chefer och medarbetare i övergången till ett förnyat arbetssätt i enlighet med PTS 

målbild för framtidens arbetsplats. Inom ramen för detta har mycket handlat om att 

kompetensutveckla chefer i såväl förändringsledning som i nya arbetssätt. Det har 

myndigheten gjort genom grupparbeten, dialogstöd, övningar att genomföra på sina 

respektive enheter samt erfarenhetsutbyten. Arbetet har handlat om att skapa 

förutsättningar för cheferna att involvera och driva förändring tillsammans med sina 

medarbetare.  

Samtliga chefer har också under året erbjudits utbildning i Att leda i hybrid miljö där 

ca 50 procent av cheferna valt att delta. 

Involveringen av medarbetare har också varit viktig och projektet har därför arbetat 

nära en referensgrupp som bland annat medverkat i framtagandet av myndighetens 

nya goda vanor.  

Medarbetarna har utöver dialoger och gruppövningar med cheferna erbjudits 

föreläsningar om ergonomi i en aktivitetsbaseras miljö och att genomföra 

inkluderande videomöten.  
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Antalet anställda på myndigheten har ökat från 345 till 386 under året, vilket framför 

allt beror på att myndigheten fått utökade uppdrag. 34 personer har avslutat sin 

anställning på PTS och det ger en personalomsättning på 9,1 procent inklusive 

pensionsavgångar.  

4.3 Agenda 2030  

PTS verksamhet bidrar på en mängd sätt både direkt och indirekt till en ökad 

ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Här redovisas några av de mer 

framträdande exemplen sorterade efter några av de globala målen för hållbar 

utveckling. 

4.3.1 Ökad jämställdhet (mål 5) 

Den europeiska samarbetsorganisationen inom post och telekommunikation (CEPT) 

har startat det så kallade NOW-initiativet som arbetar för större kvinnorepresentation 

i radiovärlden där Sverige med representation från PTS är aktivt. 

PTS arbetar även aktivt för att vara en jämställd arbetsplats. Den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön ska fungera för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Alla medarbetare ska ha möjlighet 

att påverka sin arbetssituation och arbeta under lika förutsättningar på myndigheten. 

Ett uttryck för att arbetet varit framgångsrikt är att 55 procent av medarbetarna är 

kvinnor och 45 procent män. Samma fördelning gäller bland cheferna, det vill säga 55 

procent kvinnor och 45 procent män. Det finns heller inte några tecken på osakliga 

skillnader mellan könen kopplat till arbetsförhållanden eller lön. 

4.3.2 Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen (mål 10 och 11) 

Ett av PTS mål är att säkerställa att fasta och mobila nät är utbyggda så att alla kan få 

tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas. Bredbandsutbyggnaden har i hög 

utsträckning skett av privata aktörer på kommersiella villkor inom regelverk fastställt 

av PTS. PTS fokuserar därför nu mycket på främjandeinsatser riktade mot utbyggnad 

på lands- och glesbygd. Detta sker bland annat genom samverkan och dialog med 

lokala aktörer och genom att tilldela stöd för utbyggnad av bredband. Som framgår 

av avsnitt 2.2.4 Bredbandsstöd så har PTS under 2021 utvecklat och skalat upp 

verksamheten för tilldelning av bredbandsstöd. Stödet har styrts mot glesbygd och 

en god geografisk spridning har säkerställts genom att tillgängliga medel fördelats i 

Sveriges samtliga tre landsdelar. PTS ger även annat stöd för att säkerställa tillgång 

till telefoni och internet på landsbygden, för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning vilket redovisas närmare i avsnitt 2.6.4 till 2.6.7. 
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Ett annat av PTS mål är att alla ska ha tillgång till tillförlitliga post- och betaltjänster 

som är ett sätt att motverka ojämlikhet i samhället. Under 2021 har PTS bland annat 

analyserat marknaden i rapporterna Särskilda behov av posttjänster – En kvalitativ 

undersökning av behov av posttjänster hos personer med funktionsnedsättning och 

äldre (PTS-ER-2021:8), och Utvärdering av posttjänst i glesbygd – En kvalitativ 

undersökning av hur tjänsten posttjänst i glesbygd för äldre och personer med 

funktionsnedsättning motsvarar användarnas behov (PTS-ER-2021:30). PTS har 

under året även upphandlat tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser 

och 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. I avsnitt 1.1 Tillgång och tillförlitlighet beskrivs detta, och fler insatser, 

mer i detalj. 

PTS främjar länsstyrelsernas arbete med att trygga tillgången till grundläggande 

betaltjänster både genom finansiering av regionala processledare och 

betaltjänstombud och genom dialog med marknadens aktörer, 

intresseorganisationer och andra myndigheter. PTS har under 2021 även inlett tillsyn 

av att vissa kreditinstitut efterlever kraven att tillhandahålla platser för konsumenter 

att ta ut kontanter och för företag att sätta in dagskassor i betryggande utsträckning i 

hela landet se kapitel 3. 

4.3.3 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) 

Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer innebär att kraven på 

säkra nät och tjänster ökar. En hållbar utveckling av samhället kräver därför att nät 

och tjänster har en så hög säkerhet och robusthet att de som vill använda tjänsterna 

anser att de är tillförlitliga. I avsnitt 2.3 redovisas ett stort antal exempel på hur PTS 

genom reglering, tillsyn och främjande verkar för tillförlitliga och säkra elektroniska 

kommunikationsnät och -tjänster. 

PTS bedriver tillsammans med SPIDER vid Stockholms universitet även ett SIDA-

finansierat, flerårigt projekt om kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från 

länder i Afrika, mer om detta står i avsnitt 2.7.1 Export- och investeringsfrämjande. 

4.3.4 Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) 

PTS har inom EU-kommissionen aktivt bidragit i gruppen för radiospektrumpolitik 

(RSPG) och dess arbete med en Opinion om åtgärder inom sektorn för att bekämpa 

klimatförändringarna. Denna slutfördes under året och är nu publicerad på RSPG:s 

hemsida.  

PTS har tillsammans med Vinnova, DIGG och Vetenskapsrådet föreslagit att inrätta 

ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den 
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digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga 

för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social 

och ekonomiska hållbarhet med sikte mot 2030. Det nationella programmet bör 

enligt förslaget ha fyra delprogram där det första är Digitalisering för grön omställning 

och social hållbarhet, se Vinnovas rapport VR 21:05 Regeringsuppdrag att föreslå ett 

strategiskt program för digital strukturomvandling. 
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5. Ekonomi 

5.1 PTS totalt 

PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag från regeringen, 

MSB och Stockholms universitet (SU). De bidrag som PTS lämnar finansieras med 

anslag och bidrag. 

Tabell 26 Finansiering per verksamhetsområde 

 Anslag Avgifter Bidrag 

Elektronisk kommunikation 22:02:01 
22:02:02 
22:02:04 
22:02:05 

LEK, RED, eIDAS, Utbyggnadslagen Regeringen, SU, 
MSB, 
samarbetsprojekt 
inom staten RIS 

Post 22:02:01 
22:02:02 

Postlagen, EU-förordning om gräns-
överskridande paketleveranstjänster 

MSB 

Grundläggande betaltjänster 22:02:01 
22:02:03 

  

 

Tabell 27 Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2021 2020 2019 

Totala intäkter 485 806 433 306 407 034 
    Totala anslagsintäkter  169 099 135 823 113 348 
    Totala övriga intäkter 1) 316 706 297 483 293 686 

Totala kostnader 486 954 451 079 413 827 

Saldo -1 148 -17 773 -6 793 
1) Summa övriga intäkter motsvarar intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkt av bidrag, förvaltning samt finansiella 

intäkter i resultaträkningen 

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2021 till 487 mnkr (451 mnkr). Det är en ökning 

med 36 mnkr. Förklaringen beror i huvudsak på att personalkostnaderna har ökat 

med 31,3 mnkr med anledning av att antalet årsarbetskrafter uppgår till 340 (309) 

jämfört med föregående år, dvs en ökning med 31. 

Tabell 28 Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag (tkr) 

 2021 2020 2019 

Totala intäkter 1 879 114 409 081 268 576 
    Totala anslagsintäkter  1 847 504 391 821 243 061 
    Totala bidragsintäkter 31 610 17 260 25 515 

Totalt kostnader 1 879 114 409 081 268 576 

Saldo 0 0 0 
 

PTS lämnade bidrag uppgick till 1 879 mnkr (409 mnkr), en ökning med 1 470 mnkr. 

Ökningen förklaras huvudsakligen av utbetalat bredbandsstöd under året om 1 527,2 

mnkr (135,7 mnkr). 
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5.2 Ekonomiskt utfall för Post 

Tabell 29 Post - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2021 2020 2019 

Intäkter 31 406 35 735 34 369 
    Avgiftsintäkter 1) 30 878 34 689 32 521 
    Anslagsintäkter 2) 275 545 1 606 
    Övriga intäkter 253 501 242 

Verksamhetskostnader 34 986 33 543 31 774 

Saldo -3 580 2 192 2 596 
1) Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) samt Europaparlaments och rådets förordning (EU) 

2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster och som ska finansieras med avgifter enligt förordningen 

(2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 
2) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:1 ap.1 och anslag 22:2:2 ap.1  

Avgiftsintäkterna inom Post har minskat pga. sjunkande brevvolymer. 

Verksamhetskostnaderna har ökat med 1,4 mnkr. Att de totala 

verksamhetskostnaderna har ökat förklaras till övervägande delen av ökade 

lönekostnader.  

Tabell 30 Post - lämnade bidrag (tkr) 

 2021 2020 2019 

Intäkt anslag lämnade bidrag  18 601 19 552 20 337 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1) 18 601 19 552 20 337 

Saldo 0 0 0 
1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1  

5.3 Ekonomiskt utfall för Elektronisk kommunikation 

Tabell 31 Elektronisk kommunikation - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2021 2020 2019 

Intäkter 446 441 387 249 368 715 
    Avgiftsintäkter 1) 273 932 250 125 249 531 
    Anslagsintäkter 2) 160 941 125 018 107 820 
    Övriga intäkter 3) 11 569 12 106 11 364 

Verksamhetskostnader 444 009 407 214 378 103 

Saldo 2 432 -19 965 -9 388 

1) 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 2:1:18 ap.8. Kostnader inom området eIDAS  

mot anslag 2:1:18 ap.8. 
2) Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap.1, anslag 22:2:2 ap.1, anslag 22:2:5 ap.1, anslag 22:2:5 ap.2, 

anslag 22:2:5 ap.3, anslag 22:2:5 ap.4 och anslag 22:2:4 ap.1 
3) Den bidragsfinansierade verksamheten finansieras vid bidrag från Stockholms universitet, MSB, bidrag från regeringen 

samt via samarbetsprojektet Rörlighet i staten (RIS). 

Anslagsintäkterna har ökat med 35,9 mnkr. Det beror huvudsakligen på nya och 

utökade uppdrag, bl.a. stöd för bredbandsutbyggnad, informations- och 

cybersäkerhetsfrågor, genomförande av Sveriges återhämtningsplan samt ökad 
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mobiltäckning fjärrtåg. Digitaliseringsrådets kansli och regeringsuppdraget Digital 

omställning till följd av covid-19 är två uppdrag som avslutats under året. 

Avgiftsintäkterna har ökat med 23,8 mnkr. Det beror främst på att avgifterna för 

Radiotillstånd och Anmälningspliktig verksamhet har höjts med anledning av att PTS 

kostnader beräknas öka.  

Verksamhetskostnaderna har ökat med 36,8 mnkr vilket i huvudsak förklaras av 

ökade kostnader med anledning av ovan nämnda uppdrag.  

Tabell 32 Elektronisk kommunikation - lämnade bidrag (tkr) 

 2021 2020 2019 

Summa intäkter 1 841 982 367 752 228 784 
    Intäkt anslag lämnade bidrag  1 810 372 350 492 203 269 
    Intäkt bidrag lämnade bidrag 31 610 17 260 25 515 

Summa kostnader 1) 1 841 982 367 752 228 784 

Saldo 0 0 0 
1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:1 ap.1, anslag 22:2:2 ap.1, anslag 22:2:5 ap.2, anslag 22:2:5 ap.3, anslag 22:2:5 

ap.4, anslag 22:2:5 ap.6 samt via bidrag från MSB. 

PTS lämnade bidrag uppgick till 1 879 mnkr (409 mnkr), en ökning med 1 470 mnkr. 

Ökningen förklaras huvudsakligen av utbetalat bredbandsstöd under året om 1 527,2 

mnkr (135,7 mnkr). 

5.4 Ekonomiskt utfall för Grundläggande betaltjänster 

Tabell 33 Grundläggande betaltjänster - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2021 2020 2019 

Intäkter 7 959 10 322 3 950 
    Anslagsintäkter 1) 7 883 10 260 3 922 
    Övriga intäkter 75 62  27 

Verksamhetskostnader 7 959 10 322 3 950 

Saldo 0 0 0 
1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap.3 och anslag 22:2:1 ap.1. 

Kostnaderna har minskat med 2,4 mnkr jämfört med 2020 vilket beror på att 

kostnaden för uppdraget bedriva tillsyn över kraven att tillhandahålla kontanttjänster 

har minskat från 9 till 5,6 mnkr. Den huvudsakliga anledningen är att uppdraget tagit 

mindre personalresurser i anspråk. Kostnaderna för grundläggande betaltjänster har 

däremot ökat med 0,7 mnkr jämfört med 2020 (från 1,4 mnkr 2,3 mnkr). Även denna 

förändring beror främst på kostnader för personal. 

Tabell 34 Grundläggande betaltjänster - lämnade bidrag (tkr) 

 2021 2020 2019 

Intäkt anslag lämnade bidrag  18 531 21 777 19 455 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1) 18 531 21 777 19 455 

Saldo 0 0 0 
1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap.3 samt via anslag 22:2:1 ap.1. 
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Lämnade bidrag har minskat med 3,2 mnkr till följd av att länsstyrelserna inte 

rekvirerat alla beslutade medel, att det tillkommit färre betaltjänstombud än beräknat 

samt att PTS har fått återbetalningar från länsstyrelserna avseende icke utnyttjade 

medel år 2020. 

5.5 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Tabell 35 Avgifter som disponeras - budget enligt regleringsbrev 2021 (tkr) 

Verksamhet 

Resultat 
t.o.m. 
2019 

Resultat 
2020 

Budget 
intäkter 

2021 

Utfall 
intäkter 

2021 

Budget 
kostnad 

2021 

Utfall 
kostnad 

2021 

Budget 
resultat 

2021 

Utfall 
resultat 

2021 
Ack. Res 
UB 2021 

Elektronisk 
kommunikation 35 079 -22 971 252 000 259 951 260 000 258 881 -8 000 1 069 13 177 
Post 3 610 1 044 31 000 28 890 33 000 32 848 -2 000 -3 958 697 
Radioutrustning 3 485 826 8 500 8 836 10 000 9 239 -1 500 -402 3 909 
Betrodda tjänster 0 0 75 50 75 50 0 0 0 
Utbyggnad av 
bredbandsnät 1 292 2 179 5 000 5 094 5 700 3 330 -700 1 765 5 236 
Gränsöverskridande 
paketleveranstjänster 0 1 148 1 900 1 988 1 900 1 610 0 378 1 525 

Summa 43 466 -17 773 298 475 304 809 310 675 305 957 -12 200 -1 148 24 544 
 

Vid utgången av 2021 har PTS ett ackumulerat överskott om 24,5 mnkr (25,7 mnkr) 

vilket är en minskning med 1,2 mnkr. Att överskotten inom områdena Elektronisk 

kommunikation, Utbyggnad av bredbandsnät samt Gränsöverskridande 

paketleveranstjänster ökar beror främst på att kostnaderna blivit lägre än förväntat, 

samt att avgiftsintäkterna för Anmälningspliktig verksamhet och Radiotillstånd ökat 

mer än beräknat. 

5.5.1 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Tabell 36 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) 

 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 

2021 
Elektronisk kommunikation1) 19 890 273 932 271 500 2 432 22 322 
Post2) 5 802 30 878 34 458 -3 580 2 222 

Summa 25 692 304 809 305 957 -1 148 24 544 
2020 
Elektronisk kommunikation1) 39 856 250 125 270 091 -19 965 19 890 
Post2) 3 610 34 689 32 497 2 192 5 802 

Summa 43 466 284 815 302 588 -17 773 25 692 
2019 
Elektronisk kommunikation1) 49 244 249 531 258 920 -9 388 39 856 
Post2) 1 014 32 521 29 925 2 596 3 610 

Summa 50 258 282 053 288 845 -6 792 43 466 
1) Verksamhetsområdet Elektronisk kommunikation motsvarar avgifterna Elektronisk kommunikation, Radioutrustning, 

Betrodda tjänster och Utbyggnad av bredbandsnät i tabell 34.  

2) Verksamhetsområdet Post motsvarar avgifterna Post och Gränsöverskridande paketleveranstjänster i tabell 34. 
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5.5.2 Avgiftsuttag 2021 

Tabell 37 Avgiftsuttag (tkr) 

 2021 2020 2019 Tak 

Postlagen (2010:1045) 
Tillsyn 21 223 24 247 23 708 28 000 
Obeställbara brev 7 667 8 473 8 814 10 000 
Totalt  28 890 32 720 32 521  

EU-förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster 
Paketleveranstjänster 1 988 1 969  5 000 
Totalt 1 988 1 969   

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
Anmälningspliktiga 130 510 123 552 122 599 140 000 
   varav Nummer 23 345 23 203 22 730 30 000 

Radiotillstånd 128 172 111 402 110 570 170 000 
Handläggning 1 269 88 176 Saknas 
Radiocertifikat 1) 0 0 0 1 tkr/st 
Totalt 259 951 235 042 233 345  

Radioutrustningslagen (2016:392) 
Marknadskontroll 8 836 9 336 9 496 10 000 
Totalt 8 836 9 336 9 496  

Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 
Tvistlösning och tillsyn 5 094 5 715 6 665 25 000 
Totalt 5 094 5 715 6 665  

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering 
Tillsyn 50 33 25 25 per st 
Totalt 50 33 25  

Avgiftsintäkter totalt 304 809 284 815 282 053  
1) 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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5.6 Avgifter och övriga intäkter som inte disponeras 

 

Tabell 38 Avgifter och övriga intäkter som inte disponeras (tkr) 

 

Resultat 
t.o.m. 
2019 

Resultat 
2020 

Budget 
intäkter 

2021 

Utfall 
intäkter 

2021 

Budget 
kostnad 

2021 

Utfall 
kostnad 

2021 

Budget 
resultat 

2021 

Utfall 
resultat 

2021 

Ack. 
Res UB 

2021 

Avgifter 
Totalförsvar -30 724 -1 869 100 000 101 833 100 000 100 754 0 1 079 -31 514 
Summa avgifter -30 724 -1 869 100 000 101 833 100 000 100 754 0 1 079 -31 514 
Övriga intäkter 
Obeställbara brev    375      
Ränteintäkter    62      
Auktionsinkomster    202 618      
Summa övriga intäkter    203 055      

Summa totalt -30 724 -1 869 100 000 304 888 100 000 100 754 0 1 079 -31 514 
 

Totalförsvar avser åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot 

allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk 

kommunikation. Kostnaderna för 2021 motsvarar den anslagspost som PTS tilldelats 

för detta ändamål (anslag 2:5 ap.1). 

För att finansiera dessa åtgärder tar PTS ut en avgift (beredskapsavgiften). I PTS 

regleringsbrev för 2021 står att avgiftsuttaget för att finansiera åtgärderna har 

fastställts till sammanlagt högst 100 000 tkr. Intäkterna 2021 på 101 833 tkr inkluderar 

två poster på 2 235 tkr som avser avgifter 2020. Avgifterna för 2021 uppgår därmed 

till 99 598 tkr. 

Ackumulerat avgiftsunderskott för Totalförsvar är 31,5 mnkr (32,6 mnkr) vid utgången 

av 2021, vilket motsvarar 31 procent av avgiftsintäkterna. Den största delen av 

underskottet uppstod under en period då myndigheten inte behövde redovisa 

ackumulerade över- respektive underskott i verksamheten.  

Fram till och med år 2019 skulle anslaget täcka kostnader för de åtgärder PTS 

genomför som avser både skydd vid påfrestningar i fredstid samt skydd vid höjd 

beredskap. Fram till och med 2019 matchade därför inte ändamålet med avgiften 

med de villkor som gällde för anslaget. Från och med 2020 ska anslaget dock endast 

täcka kostnader för de åtgärder PTS genomför avseende skydd vid påfrestningar i 

fredstid. Mot bakgrund av ovanstående har myndigheten föreslagit för 

infrastrukturdepartementet att ackumulerat underskott bör nollställas.   
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5.7 Väsentliga uppgifter 

 
2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

Låneram i Riksgäldskontoret 
Beviljad i regleringsbrev 65 000 33 000 25 000 25 000 25 000 
Utnyttjad 48 993 28 560 10 534 10 845 10 247 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
Beviljad i regleringsbrev under året maximalt  37 000 37 000 37 000 37 000  37 000 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto 
Ränteintäkter - - 2 - - 
Räntekostnader - 2 257 500 461 

Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453 
Budget i regleringsbrev 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Utfall 101 833 97 288 99 352 99 365 99 882 

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Obeställbara brev 
Budget i regleringsbrev 0 0 0 500 500 
Utfall 375 535 452 446 502 

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Ränteinkomster 
Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Utfall 62 115 885 114 537 4 772 0 

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Övriga inkomster1) 

Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Utfall 202 618 675 432 0 368 

Avgiftsinkomster som disponeras av PTS 
Budget i regleringsbrev 298 475 287 075 284 075 291 550 293 515 
Utfall 304 809 284 815 282 053 290 977 278 490 

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1 
Beviljad i regleringsbrev 2 241 1 901 1 503 1 261 855 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:1:1 
Förvaltningsutgifter  1 615 2 135 1 560 2 498 468 

1) Posten övriga inkomster utgörs av auktionsinkomster. 
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2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

Anslagskredit, UO 22, 2:2:1 
Beviljad i regleringsbrev 4 088 4 088 4 208 4 208 4 208 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:2:1 
Särskilda samhällsåtaganden  1 615 2 503 12 504 2 702 10 776 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1 
Tilldelat i regleringsbrev 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 
Utfall 238 149 116 225 151 087 104 205 176 602 

Anslagskredit, UO 22, 2:3:3 
Beviljad i regleringsbrev 781 781 931 1 006 946 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:3:3 
Grundläggande betaltjänster 5 244 2 916 7 659 14 563 10 280 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:3:3 
Tilldelat i regleringsbrev 45 000 45 000 45 000 45 000 36 000 
Utfall 26 297 21 239 34 702 39 285 31 269 

Anslagssparande, UO 22, 2:4:1 
Informationsteknik 22 2 571 1 129 633 1 716 

Anslagskredit, UO 22, 2:5:1 
Beviljad i regleringsbrev 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Utnyttjad 754 0 745 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:5:1 
Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation 0 98 0 7 270 43 591 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1 
Tilldelat i regleringsbrev 240 000 240 000 240 000 245 000 240 000 
Utfall 122 695 182 172 202 450 220 962 229 926 

Anslagskredit, UO 22, 2:5:2 
Beviljad i regleringsbrev 2 130 5 880 1 380 1 380 780 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, UO 22, 2:5:2 
Elektronisk kommunikation – tillgängliga 
elektroniska kommunikationer – del till PTS 38 318 7 189 16 814 16 906 1 449 

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2 
Tilldelat i regleringsbrev 30 000 505 000 30 000 5 000 5 000 
Utfall 179 334 689 190 0 

Anslagskredit, UO 22, 2:5:3 
Beviljad i regleringsbrev 2 220     
Utnyttjad 924     
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2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

2017 
(tkr) 

Anslagssparande, UO 22, 2:5:3      
Civilt försvar (a) 0     

Beställningsbemyndiganden, UO 22, 2:5:3      
Tilldelat i regleringsbrev 275 000     
Utfall 108 816     

Anslagskredit, UO 22, 2:5:4      
Beviljad i regleringsbrev 48 000     
Utnyttjad 0     

Anslagssparande, UO 22, 2:5:4      
Civilt försvar (a) 5 506     

Anslagssparande, UO 22, 2:5:6      
Civilt försvar (a) 0     

Personal 
Antal årsarbetskrafter (st) 340 309 282 274 268 
    Varav kvinnor (st) 182 164 151 146 141 
    Varav män (st) 158 145 131 128 127 

Medeltal anställda (st) 372 343 327 314 304 
    Varav kvinnor (st) 204 186 181 175 167 
    Varav män (st) 169 157 146 139 137 

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 410 1 443 1 455 1 427 1 418 

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 
Återföring konst till Statens konstråd -85     
Årets anskaffning beredskapstillgångar 1 000     
Statskapital UB 1 000 85 85 85 85 

Balanserad kapitalförändring 
Balanserad kapitalförändring IB 43 207 50 106 36 591 43 686  38 766 
Föregående års kapitalförändring enligt RR -16 928 -6 899 13 515 -7 095 4 920 
Balanserad kapitalförändring UB 26 279 43 207 50 106 36 591 43 686 

Årets kapitalförändring 
Kapitalförändring anslag/uppbörd -1 148 846 -106 74 253 
Kapitalförändring avgiftsfinansierad verksamhet -1 115 -17 773 -6 792 13 442 -7 349 
Årets kapitalförändring -2 263 -16 928 -6 899 13 515 -7 095 
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6. Finansiell redovisning 

6.1 Resultaträkning 

 Not 
2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 169 099 135 823 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 313 538 291 238 

Intäkter av bidrag, förvaltning 3 3 245 6 013 

Finansiella intäkter 4 -76 233 

Summa  485 806 433 306 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal 5 -351 868 -320 545 

Kostnader för lokaler  -25 075 -22 384 

Övriga driftkostnader 6 -102 485 -102 914 

Finansiella kostnader 7 -399 -882 

Avskrivningar och nedskrivningar  -7 126 -4 353 

Summa  -486 954 -451 079 

VERKSAMHETSUTFALL  -1 148 -17 773 

Uppbördsverksamhet 8   

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS  303 772 215 229 
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamheten  -304 887 -214 383 

Saldo  -1 115 846 

Transfereringar 9   

Medel från statens budget för finansiering av bidrag  1 847 504 391 821 

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag  31 610 17 260 

Lämnade bidrag  -1 879 114 -409 081 

Saldo  0 0 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 -2 263 -16 928 
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6.2 Balansräkning 

TILLLGÅNGAR Not 
2021-12-31 

(tkr) 
2020-12-31 

(tkr) 

Immateriella anläggningstillgångar 11   
Rättigheter och andra immateriella tillgångar  4 024 5 064 
Summa immateriella anläggningstillgångar  4 024 5 064 

Materiella anläggningstillgångar 11   
Förbättringsutgifter på annans fastighet  6 677 432 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  38 659 23 318 
Beredskapstillgångar  2 000 0 
Summa materiella anläggningstillgångar  47 336 23 750 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 12 7 255 2 119 
Fordringar hos andra myndigheter 13 18 861 13 939 
Övriga kortfristiga fordringar 14 6 132 96 078 
Summa fordringar  32 248 112 135 

Periodavgränsningsposter 15   
Förutbetalda kostnader  32 415 28 334 
Upplupna bidragsintäkter  169 56 
Övriga upplupna intäkter  661 2 306 
Summa periodavgränsningsposter  33 244 30 696 

Avräkning med statsverket 16 4 463 409 2 246 056 

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 80 518 57 958 
Kassa, postgiro och bank  0 0 
Summa kassa och bank  80 518 57 958 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 660 780 2 475 659 
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KAPITAL OCH SKULDER Not 
2021-12-31 

(tkr) 
2020-12-31 

(tkr) 

Myndighetskapital    
Statskapital 18 1 000 85 
Balanserad kapitalförändring 19 26 279 43 207 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -2 263 -16 928 
Summa myndighetskapital 20 25 017 26 364 

Avsättningar 21   
Avsättningar för pensioner  126 524 
Övriga avsättningar  5 915 5 160 
Summa avsättningar  6 041 5 684 

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 22 48 993 28 560 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 12 169 10 459 
Leverantörsskulder 24 84 772 38 886 
Övriga kortfristiga skulder 25 5 366 5 118 
Summa skulder m.m.  151 300 83 022 

Periodavgränsningsposter 26   
Upplupna kostnader  32 024 28 651 
Oförbrukade bidrag  2 449 2 372 
Övriga förutbetalda intäkter  4 443 949 2 329 566 
Summa periodavgränsningsposter  4 478 422 2 360 589 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  4 660 780 2 475 659 

Ansvarsförbindelser  0 1 750  
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6.3 Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet 

 Not 
2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  308 928 286 660 

Intäkter av bidrag  62 569 

Finansiella intäkter  -612 -53 

Summa  308 378 287 175 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal  -231 072 -232 040 

Kostnader för lokaler  -12 797 -12 264 

Övriga driftkostnader  -60 157 -56 112 

Finansiella kostnader  -398 -882 

Avskrivningar och nedskrivningar  -5 101 -3 652 

Summa  -309 526 -304 949 

VERKSAMHETSUTFALL  -1 148 -17 773 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  -1 148 -17 773 
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6.3.1 Redovisning mot anslag (tkr) 

Anslag  (a= ramanslag) Not 

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning enl. 
reglerings-

brev 

Om-
disponerat 

anslags-
belopp Indragning 

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter 

Utgående 
överförings-

belopp 

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

ap.1 
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 
(a) 27 2 135 75 724 0 -233 77 626 -76 011 1 615 

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

ap.1 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning (a) 28 2 503 136 278 0 -2 503 136 278 -125 973 10 305 

22:2:3 Grundläggande betaltjänster (a) 
ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (a) 29 2 916 26 037 0 -2 916 26 037 -20 793 5 244 
22:2:4 Informationsteknik och telekommunikation (a) 
ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (a) 30 2 571 16 000 0 -2 571 16 000 -15 978 22 
22:2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (a) 
ap.1 Del till Post- och telestyrelsen (a) 31 98 100 000 0 -98 100 000 -100 754 -754 

ap.2 
Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (a) 32 7 189 71 014 0 -7 189 71 014 -32 696 38 318 

ap.3 Civilt försvar (a) 33 0 74 000 0 0 74 000 -74 924 -924 
ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad (a) 34 0 1 575 000 -1 400 000 0 175 000 -169 494 5 506 
ap.6 Stöd för bredbandsutbyggnad RRF (a)  0 0 1 400 000 0 1 400 000 -1 400 000 0 

 Summa anslag  17 411 2 074 053 0 -15 510 2 075 955 -2 016 622 59 333 

Avslutade anslag 

Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning 
2:1:18 Myndigheten för digital förvaltning (a)  

ap.8 
Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende 
betrodda tjänster (a)  12 0 0 -12 0 0 0 

 Summa anslag  12 0 0 -12 0 0 0 

 

 Summa totalt  17 423 2 074 053 0 -15 521 2 075 955 -2 016 622 59 333 
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Redovisning mot inkomsttitlar (tkr) 

Nomenklatur Benämning Not 
Beräknat i 

regleringsbrev Utfall inkomster 

9453 011 Totalförsvar 35 100 000 101 833 

2811 241 Obeställbara brev   375 

2811 241 Övriga inkomster   62 

2811 011 Auktionsinkomster PTS 35  202 618 

Summa   100 000 304 887 
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6.3.2 Återrapportering av finansiella villkor (tkr) 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 

Nomenklatur Benämning Not 
 
Villkor 

Belopp i 
regleringsbrev Utfall  

22:2:1:1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter      

 – tillsyn över tillhandahållande av kontanttjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 27 Högst 15 000 5 621 

22:2:2:1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning      

 – studier av it-användning 28 Högst 1 500 434 

 – projektbidrag 28 Högst 10 000 1 187 

 – särskilda utredningar 28 Högst 3 000 725 

 – utvärdering av innovationstävlingar för funktionshinderspolitiken  Högst 1 000 819 

22:2:5:1 Del till Post- och telestyrelsen     

 – kostnader för administration av anslagspostens åtgärder 31 Högst 4 800 0 

22:2:5:2 Elektronisk komm – tillgängliga elektroniska kommunikationer     

 – kostnader för mobil uppkoppling på fjärrtåg 32 Högst 25 000 2 975 

 – kostnader för bredbandskoordinatorer 32 Högst 21 000 17 629 

 –     varav kostnader för administration av dessa åtgärder  Högst 3 000 2 068 

 – kostnader för underhåll av webbportal  Högst 200 186 

 – åtgärder inom samhällsomfattande tjänster 32 Högst 22 000 4 817 

 –     varav kostnader för administration av dessa åtgärder   7 000 3 403 

 – Fonden för ett sammanlänkat Europa  Högst 1 000 861 

22:2:5:4 Stöd för bredbandsutbyggnad     

 – åtgärder effektiv och rättssäker hantering, samt uppföljning och tillsyn 34 Högst 55 000 42 262 

22:2:4:1 Informationsteknik – del till Post- och telestyrelsen     

 – Bredbandsforums kansli  Högst 7 500 6 541 

 – samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet 30 Högst 2 000 152 

 – informations- och cybersäkerhetsfrågor  Högst 3 000 2 731 

 – Digitaliseringsrådets kansli  Högst 2 500 2 281 
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Redovisning av bemyndiganden (tkr) 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Not 

Tilldelad 
bemyndigande-

ram 
Ingående 

åtaganden 

Utestående 
åtagande per 
31 december 

Utestående åtaganden 
fördelning 

2022 2023 2024 

22:02:02 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 

ap.1 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 28 300 000 116 225 238 149 110 166 82 683 45 299 

22:02:03 Grundläggande betaltjänster 

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen 29 45 000 21 239 26 297 21 061 4 368 868 

22:02:05 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen 31 240 000 104 736 122 695 64 654 49 304 8 738 

ap.2 

Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till 
Post- och telestyrelsen 32 30 000 334 179 131 48 0 

ap.3 Civilt försvar 33 275 000 77 436 108 816 58 401 45 420 4 995 

SUMMA BEMYNDIGANDEN  890 000 319 969 496 137 254 414 181 823 59 900 
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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. 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet 

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 2022-01-05. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen 

redovisas det som periodavgränsningspost. 

Transfereringar 

Kostnader avseende tjänster och upphandlingar där PTS inte erhåller någon 

motprestation redovisas under rubriken Transfereringar liksom motsvarande 

finansiering. Transfereringsavsnittet är hänförbart till PTS samtliga 

verksamhetsområden. 

Resultaträkning avgiftsfinansierad verksamhet 

För att tydliggöra den del av verksamheten som finansieras med avgifter har PTS 

även upprättat en resultaträkning som endast omfattar denna verksamhet.  

Värdering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar avser tillgångar med ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr och 

en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre. Avskrivning sker linjärt över 

den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: 
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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  3–5 år 
Beredskapstillgångar 10 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.  

Avsättning för återställande av lokal 

I samband med PTS byte av lokaler uppstår återställningskostnader, dessa har tagits 

upp som en avsättning.  

Lån hos Riksgälden för anläggningstillgångar 

Låneupptag för 2021 inkluderas uppskattade anskaffningar och avskrivningar av 

anläggningstillgångar under december. Avvikelse mellan bokfört värde och 

utestående lån beror på sent inkomna fakturor och andra bokslutstransaktioner. 

Anläggningstillgångar som ej lånefinansieras 

Anskaffningar som finansieras med erhållna medel från MSB (via anslag 2:4 

Krisberedskap) är undantagna från kravet på lånefinansiering enligt 2 kap. 1 § 

Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag framgår i regleringsbrev 

för MSB. 

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 

PTS sjukfrånvaro fortsätter att minska på samtliga nivåer. Nivåerna är avsevärt lägre 

jämfört med tidigare år, vilket är mycket positivt.  

2021 har fortsatt att präglas av pågående pandemi och det har med all säkerhet 

fortsatt påverkat PTS korttidssjukfrånvaro. Kunskapen om hur smitta sprids har ökat, 

att hålla distans till varandra samt att de restriktioner som finns i samhället gör att 

människor umgås i mindre konstellationer än vanligt. Det påverkar att samtliga virus- 

och bakteriesjukdomar inte får samma spridning i samhället och kan ha påverkat 

korttidssjukfrånvaron positivt.  

Sedan i mars 2020 har stor del av PTS personal arbetat hemifrån. Att i stor 

utsträckning kunna utföra sitt arbete på distans och slippa resväg till och från 

arbetsplatsen har nog också gjort att fler medarbetare har kunnat utföra sitt arbete 

även om man har lindriga symtom, vilket i annat fall eventuellt skulle inneburit en eller 

flera sjukdagar. 

I övrigt beror den minskade sjukfrånvaron på att det under 2021 varit färre individer 

som varit långtidssjukskrivna av anledningar som arbetsgivaren inte kan påverka, 

exempelvis allvarliga sjukdomstillstånd. 

Myndigheten arbetar fortsatt aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och har en 

tydlig rehabiliteringsprocess. Friskvård och skapa en balans mellan arbete och fritid 

genom förmåner och en aktiv friskvårdsförening är också viktigt för myndigheten. Det 

är också en viktig del i arbetet för att motverka ohälsa.  

Tabell 39 Sjukfrånvaro, fördelat på kön och ålder (%) 

 2021 2020 2019 

Sjukfrånvaro totalt 2,0 2,5 3,3 
Andel långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 46,2 45,4 51,5 
Sjukfrånvaro kvinnor 2,4 3,5 4,5 
Sjukfrånvaro män 1,4 1,4 1,9 
Åldersgrupp –29 år 0,6 -1) -1) 

Åldersgrupp 30–49 år 1,7 2,4 2,5 
Åldersgrupp 50 år– 2,4 2,6 4,5 

1) Sjukfrånvaron särredovisas inte för denna grupp då uppgifterna kan härledas till enskilda individer.  
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7.4 Notförteckning 

 

1) Intäkter av anslag (tkr) 

 2021 2020 

Anslag   
22:2:1:1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 75 992 62 811 
22:2:2:1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 8 282 12 959 
22:2:3:3 Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen 2 262 1 343 
22:2:5:1 Del till Post- och telestyrelsen 6 804 16 056 
22:2:5:2 Elektroniska komm – Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen 16 651 22 698 
22:2:5:3 Civilt försvar 869 0 
22:2:5:4 Stöd för bredbandsuppbyggnad 42 262 0 
22:2:4:1 Informationsteknik – del till PTS 15 978 16 929 
2:1:18:8 Gem. E-förv.proj – Viss hantering eIDAS avseende betrodda 
tjänster (ram) 0 3 026 

Summa intäkt av anslag 169 099 135 823 
Se även not 27–34. 

2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr) 

 2021 2020 

Offentligrättsliga avgifter 304 809 284 815 
Intäkter av avgifter enl. 4 § avgiftsförordningen (1992:191) 4 098 1 516 
Fakturerade kostnader 4 560 4 582 
Övriga ersättningar 71 138 
Viten och skadestånd 0 188 

Summa/Utgående balans 313 538 291 238 
 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 22 301 tkr. Ökningen beror 

främst på höjda offentligrättsliga avgifter inom vissa områden. 

3) Intäkter av bidrag, förvaltning (tkr) 

 2021 2020 

Nystartsstöd/kompensation sjuklönekostnad 62 569 
Kapacitetsbyggandeprojekt Afrika 1 090 843 
RiS (Rörlighet i Staten) Kansli 841 963 
Främjande av införande av IPv6 9 798 
Utvärdering av Ledningskollen 300 0 
Systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken 189 0 
Krisberedskap, bidrag MSB 752 2 841 

Summa Utgående balans 3 245 6 013 
 

Samtliga intäkter av bidrag är inomstatliga. 
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4) Finansiella intäkter (tkr) 

 2021 2020 

Ränteintäkter, lån till anläggningstillgångar 0 1 
Övriga ränteintäkter 0 1 
Valutakursvinster -76 231 

Summa Utgående balans -76 233 

 

5) Kostnader för personal (tkr)  

 2021 2020 

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m. -215 462 -197 377 
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. -127 914 -116 038 
Övriga kostnader för personal -8 493 -7 130 

Summa/Utgående balans -351 868 -320 545 
    Varav arvoden till ej anställd personal exkl. sociala avgifter -163 -206 

 

Personalkostnaderna har ökat med 10 % under perioden motsvarande 31 322 tkr. 

Ökningen har flera orsaker, bl.a. 1,8 % i lönerevision och att medelantalet 

årsarbetskrafter har ökat med 29. 

6) Övriga driftkostnader (tkr) 

 2021 2020 

Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster) -37 697 -39 118 

Medlemsavgifter -21 512 -22 257 

Datatjänster -31 624 -29 818 

Tele, post och kommunikation -4 203 -4 407 

Resor och transporter -547 -1 254 

Varor och korttidsinventarier -1 473 -1 567 

Övriga driftkostnader (inkl. befarade kundförluster) -5 429 -4 493 

Summa/Utgående balans -102 485 -102 914 

 

7) Finansiella kostnader (tkr) 

 2021 2020 

Räntekostnader räntekonto RGK 0 -2 

Räntekostnader skattekonto -19 0 

Övriga räntekostnader 0 -26 

Valutakursförluster -312 -819 

Övriga finansiella kostnader -68 -35 

Summa/Utgående balans -399 -882 
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8) Uppbördsverksamhet (tkr) 

Övriga intäkter som inte disponeras av PTS 

 2021 2020 

Inkomsttitel 9453, totalförsvar 
Offentligrättsliga avgifter  101 894 97 288 
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 9453, totalförsvar 101 894 97 288 
Periodiserade intäkter -789 789 
Befarade förluster i uppbördsverksamheten -326 57 
Summa intäkter ej redovisat mot inkomsttitel, totalförsvar -1 115 846 
Summa intäkter som inte disponeras, totalförsvar 100 780 98 134 
Inkomsttitel 2811, övriga inkomster  
Övriga intäkter, kontanta medel obeställbara brev  375 535 
Övriga intäkter, auktionsinkomster 202 618 115 885 
Återbetalning av bidrag redovisat mot inkomsttitel 0 675 
Summa intäkter som inte disponeras, övriga inkomster 202 993 117 095 

Summa intäkter som inte disponeras av PTS 303 772 215 229 

 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymme som genomfördes 2018 och 2021 

har periodiserats utifrån den tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 

Saldot i uppbördsverksamheten på -1 115 tkr utgörs av periodiserade avgifter samt 

ökade befarade kundförluster i uppbördsverksamheten.  

9) Transfereringar (tkr) 

 2021 2020 

Utgiftsområde 22 
2:2.1 Ersättning, särskilda tjänster funktionsnedsättning -117 690 -120 816 
2:2.3 Grundläggande betaltjänster -18 531 -21 777 
2:5.1 Åtgärder för att skydda elektronisk kommunikation -93 950 -83 101 
2:5.2 Tillgänglighet elektronisk kommunikation -16 045 -166 127 
2:5:3 Civilt försvar -74 055 0 
2:5:4 Stöd för bredbandsutbyggnad -127 232 0 
2:5:6 Stöd för bredbandsutbyggnad RRF -1 400 000 0 
Bidragsfinansierade transfereringar -31 610 -17 260 

Summa/Utgående balans -1 879 114 -409 081 

 

Lämnade bidrag har ökat med 1 470 033 tkr jämfört med tidigare år, vilket främst 

förklaras av stöd för bredbandsutbyggnad (anslagspost 2.5.4 samt 2.5.6). 

Föregående år ingick stöd för bredbandsutbyggnad som en del av anslagspost 2.5.2 

men med en betydligt mindre omfattning (135 732 tkr). 

10) Årets kapitalförändring (tkr) 

 2021 2020 

Avgiftsfinansierad verksamhet  -1 148 -17 773 

Periodiseringar i uppbördsverksamhet -1 115 846 

Summa/Utgående balans -2 263 -16 928 
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11) Anläggningstillgångar (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Rättigheter och andra immateriella tillgångar   

Anskaffningsvärde IB 22 960 17 842 

Årets anskaffning 0 5 118 

Årets försäljning/utrangering -5 990 0 

Anskaffningsvärde UB 16 970 22 960 

Ackumulerade avskrivningar IB -17 896 -17 794 

Årets avskrivning -1 040 -102 

Årets försäljning/utrangering 5 990 0 

Ackumulerade avskrivningar UB -12 946 -17 896 

BOKFÖRT VÄRDE 4 024 5 064 

 

Inventering under 2021 har resulterat i att fullt avskrivna tillgångar med ett 

ackumulerat anskaffningsvärde om 5 990 tkr har utrangerats. 

 2021-12-31 2020-12-31 

Förbättringsutgifter på annans fastighet   

Anskaffningsvärde IB 9 096 8 742 

Årets anskaffning 6 357 354 

Årets försäljning/utrangering -460 0 

Anskaffningsvärde UB 14 992 9 096 

Ackumulerade avskrivningar IB -8 664 -8 618 

Årets avskrivning -111 -46 

Årets försäljning/utrangering 460 0 

Ackumulerade avskrivningar UB -8 315 -8 664 

BOKFÖRT VÄRDE 6 677 432 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

Anskaffningsvärde IB 92 798 75 944 

Årets anskaffning 21 401 16 854 

Årets försäljning/utrangering -23 061 0 

Anskaffningsvärde UB 91 138 92 798 

Ackumulerade avskrivningar IB -69 480 -65 2751) 

Årets avskrivning -5 975 -4 205 

Årets försäljning/utrangering 22 976 0 

Ackumulerade avskrivningar UB -52 479 -69 480 

BOKFÖRT VÄRDE 38 659 23 318 

Beredskapstillgångar   

Anskaffningsvärde IB 0 0 

Årets anskaffning 2 000 0 

Anskaffningsvärde UB 2 000 0 

BOKFÖRT VÄRDE 2 000 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 47 336 23 750 
Bokfört värde exklusive konst och beredskapstillgångar som 
finansieras med bidrag 46 336 23 665 

1) Uppgiften har korrigerats på grund av felaktig angivelse i 2020 års årsredovisning. 
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Förbättringsutgifter på annans fastighet har ökat med 6 246 tkr och maskiner, 

inventarier, installationer mm med 15 341 tkr vilket främst beror på myndighetens flytt 

till nya lokaler. Beredskapstillgångar avser pågående uppbyggnad av ledningsplats. 

Anskaffningar om 1 000 tkr finansieras med erhållna medel från MSB som är 

undantagna från kravet på lånefinansiering enligt 2 kap.1 § 

kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Inventering under 2021 har resulterat i att 

fullt avskrivna tillgångar med ett ackumulerat anskaffningsvärde om 23 426 tkr, samt 

konst om 85 tkr har utrangerats.  

12) Kundfordringar  

Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 8 786 tkr (4 071 tkr) varav osäkra 

kundfordringar uppgår till 1 530 tkr (1 952 tkr). Ökningen av kundfordringar beror 

främst på att det per sista december 2021 finns obetalda fakturor avseende 

årsavgifter. 

13) Fordringar hos andra myndigheter (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar hos andra myndigheter 1 714 1 359 

Fordran ingående moms 16 997 11 327 

Övriga inomstatliga fordringar 149 1 252 

Summa fordringar hos andra myndigheter 18 861 13 939 

 

14) Övriga kortfristiga fordringar (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Fordringar anställda 8 6 

Rikskuponger 595 583 

Uppbördsfordringar, utomstatliga, totalförsvar 5 529 95 489 

Övriga fordringar 0 0 

Summa övriga kortkortfristiga fordringar 6 132 96 078 

 

Obetalda uppbördsfordringar uppgår på balansdagen till 6 056 tkr (95 690 tkr), varav 

527 tkr (201 tkr) är osäkra. Minskningen beror på att avgiften för totalförsvar 

fakturerades tidigare 2021 och att en stor andel därför betalats per sista december. 
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15) Periodavgränsningsposter (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Förutbetalda kostnader 
Internationella medlemsavgifter 21 349 20 906 
Förutbetalda hyreskostnader 6 955 5 091 
Övriga förutbetalda kostnader 4 110 2 338 
Summa förutbetalda kostnader 32 415 28 334 
Upplupna bidragsintäkter 
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 169 56 
Summa upplupna bidragsintäkter 169 56 
Övriga upplupna intäkter 
Upplupna avgiftsintäkter 661 1 517 
Upplupna Uppbördsintäkter 0 789 
Summa övriga upplupna intäkter 661 2 306 

Summa periodavgränsningsposter 33 244 30 696 

 
16) Avräkning med statsverket (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Uppbörd 
Ingående balans 2 233 662 2 345 717 
Redovisat mot inkomsttitel -304 887 -214 383 
Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande flöde 2 509 117 102 328 
Skulder avseende Uppbörd 4 437 892 2 233 662 
Anslag i icke räntebärande flöde 
Ingående balans 9 541 17 815 
Redovisat mot anslag 1 940 611 464 833 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats från icke 
räntebärande flöde -1 932 341 -473 108 
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 17 811 9 541 
Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -2 135 -1 560 
Redovisat mot anslag 76 011 62 812 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -75 724 -63 387 
Återbetalning av anslagsmedel 233 0 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 615 -2 135 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 
Ingående balans 83 85 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -19 -2 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 64 

 
83 

Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i Riksbanken 
Ingående balans 4 905 95 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 2 603 746 159 608 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -2 022 618 -525 578 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -576 766 370 779 
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 9 256 4 905 

Summa utgående balans Avräkning med statsverket 4 463 409 2 246 056 
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Avräkning med statsverket har ökat med 2 217 253 tkr jämfört med föregående år. 

Ökningen beror i allt väsentligt på genomförda auktioner i 3,5 och 2,3 GHz-banden 

där den totala auktionslikviden 2021 uppgick till 2 317 000 tkr. Förutbetalda 

auktionsintäkter periodiseras utifrån den tidsperiod som respektive 

spektrumutrymme nyttjas. Av posten övriga fordringar/skulder på statens 

centralkonto i Riksbanken ingår ett belopp om 8 843 tkr som ännu ej reglerats mot 

räntekontot. 

17) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Anslagssparande 1 615 2 135 
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 24 544 25 692 
Oförbrukade/upplupna bidrag 2 041 1 687 
Kortfristiga fordringar -110 751 -71 651 
Kortfristiga skulder 163 069 100 095 

Summa  80 518 57 958 
Beviljad räntekontokredit 37 000 37 000 

 

Räntekontokrediten har inte utnyttjats under året. 

18) Statskapital 

Statskapital per 31 december 2021 utgörs i sin av helhet av bidragsfinansierade 

anläggningstillgångar. Under året har konst om 85 tkr återförts till Statens Kulturråd. 

19) Balanserad kapitalförändring (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans 43 207 50 106 
Föregående års kapitalförändring -16 928 -6 899 

Utgående balans 26 279 43 207 

 

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat tom 

räkenskapsåret 2020 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 25 692 tkr, samt 

periodiseringseffekter avseende uppbörd, 587 tkr. 
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20) Myndighetskapital (tkr) 

 Statskapital  

Balanserad 
kapital-

förändring 
avgiftsbelagd 

verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring 
uppbörd  

Kapital-
förändring 

enligt  
resultat-

räkningen Summa  

Utgående balans 2020 85 43 466 -258 -16 928 26 364 
Rättelser/ändrade principer 0 0 0 0 0 
Ingående balans 2021 85 43 466 -258 -16 928 26 364 
Föreg. års kapitalförändring 0 -17 773 846 16 928 0 
Årets utrangering Statens konstråd -85    -85 
Årets anskaffning bidragsfinansierade tillgångar 1 000    1 000 

Årets kapitalförändring 0 0 0 -2 263 -2 263 

Summa årets förändring 915 -17 773 846 14 665 -1 348 

Utgående balans 2021 1 000 25 692 587 -2 263 25 017 

 

21) Avsättningar (tkr) 

Avsättningar för pensioner 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 524 886 
Årets pensionskostnad -194 -27 
Årets pensionsutbetalningar -204 -335 

Utgående avsättning 126 524 
 

Under 2021 har inga nya beslut om delpension fattas. Årets pensionskostnad 

påverkas av att en person gått i pension i förtid. 

Övriga avsättningar  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning avseende lokalt omställningsarbete 5 160 4 659 
Årets avsättning lokalt omställningsarbete 641 579 
Årets nyttjande av avsatta medel -278 -79 

Utgående avsättning lokalt omställningsarbete 5 523 5 160 

Ingående avsättning återställning lokaler 0 0 
Årets avsättning 392 0 

Utgående avsättning lokaler 392 0 

Summa övriga avsättningar 5 915 5 160 

 

Under 2022 beräknas ca 300 tkr av avsättningar för lokalt omställningsarbete att 

disponeras inom ramen för projektet Rörlighet i staten. Avsättningar avseende 

återställning lokaler har uppstått som följd av myndighetens flytt till nya lokaler och 

kommer lösas upp under 2022.  

22) Lån i Riksgäldskontoret (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans 28 560 10 534 
Nyupptagna lån 27 558 22 751 
Årets amortering -7 125 -4 725 

Utgående balans 48 993 28 560 
Låneram 65 000 33 000 
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Låneram framgår av regleringsbrevet. Utestående lån avviker mot bokfört värde på 

anläggningstillgångar, exklusive bidragsfinansierade anläggningstillgångar, med 1 368 

tkr. Avvikelsen beror på sent inkomna fakturor. 

23) Kortfristiga skulder till andra myndigheter (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder, inomstatliga 5 833 4 665 
Arbetsgivaravgifter 5 700 5 144 
Utgående mervärdesskatt 636 650 

Utgående balans 12 169 10 459 

 

24) Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder har ökat med 45 886 tkr jämfört med föregående år. En 

delförklaring är anskaffningar hänförbara till myndighetens flytt till nya lokaler. Vidare 

har leverantörsskulder i SCR-flödet avseende samhällsåtagande och försvar ökat till 

23 979 tkr från 15 968 tkr. Ytterligare en förklaring är att PTS i enlighet med 

Riksgäldens rekommendationer med anledning av coronapandemin föregående år 

tillämpade betalningsvillkor 10 dagar.  

25) Övriga kortfristiga skulder 

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

26) Periodavgränsningsposter (tkr) 

 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader 
Upplupen semesterlöneskuld 29 082 26 445 
Övriga upplupna lönekostnader 735 759 
Övriga upplupna kostnader 2 207 1 447 
Summa upplupna kostnader 32 024 28 651 
Oförbrukade bidrag 
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 2 449 2 372 
Summa oförbrukade bidrag 2 449 2 372 
Förutbetalda intäkter 
Förutbetalda auktionsintäkter 4 443 949 2 329 566 
Summa övriga förutbetalda intäkter 4 443 949 2 329 566 

Summa 4 478 422 2 360 589 

 

Totalt har upplupna lönekostnader har ökat med 2 612 tkr vilket främst beror på 

högre antal sparade semesterdagar 2021. Posten övriga upplupna kostnader 

inkluderar 635 tkr (680 tkr) kopplat till samhällsåtagnaden.  

Förutbetalda auktionsintäkter har ökat med 2 114 282 tkr. Ökningen är hänförbar till 

genomförda auktioner i 3,5 och 2,3 GHz-banden där den totala auktionslikviden 2021 

uppgick till 2 317 000 tkr. Förutbetalda auktionsintäkter periodiseras utifrån den 

tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 
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 2021-12-31 2020-12-31 

Oförbrukade inomstatliga bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall 
Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas) 647 777 
Mer än tre månader till ett år 1 802 1 594 

Summa oförbrukade bidrag 2 449 2 372 

 

27) Post- och telestyrelsen (22:2:1.1)  

Arbetet med tillsyn över tillhandahållande av kontanttjänster enligt lagen (2010:751) 

om betaltjänster har 2021 ett utfall om 5 632 tkr vilket är 37 % av tilldelad ram. Detta 

beror på att annan verksamhet prioriterats och tillgängliga resurser för uppdraget har 

varit tillräckligt för årets analys. Förvaltningsanslaget har förbrukats till ca 98 %.  

28) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 

(22:2:2.1)  

Anslaget har 10 305 tkr i outnyttjade medel vid årets slut. Detta beror på att 

samtalsvolymerna i flera av PTS upphandlade tjänster för inkluderande telefoni har 

fortsatt ligga högt under coronapandemin, men varierat i samband med förändringar i 

restriktionerna. Utfallet i användning av tjänsterna har dock blivit något lägre än 

prognos. Prognosen tog också höjd för att ändrade restriktioner kunde medfört 

avsevärda ökningar i samtalsvolymer och innehöll därför en del ”luft” för att inte 

riskera att anslaget skulle förbrukas i förtid. Ytterligare faktorer som bidragit till att 

anslaget inte förbrukats är förseningar i upphandlingar och att ett av de projekt som 

vann i innovationstävlingen Betaltjänster för alla valde att inte starta projektet. Detta 

har också påverkat utestående åtaganden som för 2021 blev 238 149 tkr, vilket är 61 

851 tkr under ramen. 

Studier av IT-användning har ett utfall om 434 vilket är 29 % av tilldelade medel. 

Orsaken till det är dels p.g.a. att prognoser för telefonitjänsternas användning inte 

medgett att PTS kunnat planera för förbrukning av hela beloppet och dels p.g.a. 

myndigheten bedömt att studier som tidigare finansierats har kunnat genomföras 

utan PTS stöd.  

Projektbidrag har ett utfall om 1 187 tkr vilket är 12 % av tilldelad ram. Detta beror på 

projektbidrag för utbildningsprojekt enbart har betalats ut till projekt som påbörjades 

2018. Ingen ny utlysning av projekt har genomförts sedan dess, dels p.g.a. att 

marginalerna för att bekosta andra insatser inom anslaget inte bedömts finnas, dels 

för att de administrativa förutsättningarna att genomföra ytterligare utlysningar varit 

begränsade. 

Särskilda utredningar har ett utfall om 725 tkr vilket är 24 % av tilldelade medel. Detta 

beror på att PTS bedömt att det inte funnits behov av att finansiera särskilda 

utredningar i den omfattning som medges i villkoren för anslaget. 

Utestående åtaganden är 2021 blev 238 149 tkr, vilket är 61 851 tkr under ramen. 
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Årets nya åtaganden innehåller en del oplanerade aktiviteter och omständigheter 

som ligger utanför PTS kontroll, bl.a. när i tiden avtal för fleråriga upphandlingar 

kommer att tecknas. Merparten av anslaget används för upphandlade tjänster där 

PTS betalar för den faktiska användningen av tjänster. Volymerna beror på 

omständigheter utanför PTS kontroll vilket gör att prognoserna inte kan göras exakta. 

29) Grundläggande betaltjänster - del till Post- och telestyrelsen (22.2:3.3)  

Anslagsutfallet för 2021 blev 20,8 mnkr, vilket motsvarar 80 procent av tilldelade 

medel. Det låga anslagsutnyttjande beror bland annat på att länsstyrelser inte har 

rekvirerat alla beslutade medel, att det inte tillkommit så många betaltjänstombud 

som det var budgeterat för och att PTS har behövt flytta fram en konsultstudie som 

var planerad under året. Dessutom fick PTS många återbetalningar från länsstyrelser 

för icke utnyttjade medel avseende 2020, vilket till stor del berodde på att planerade 

aktiviteter inte kunde genomföras på grund av pandemin.  

30) Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (22:2:4.1)  

Anslagsposten har under åtet nyttjats till 99,9 %. Arbetet med samverkansgrupp 

inom it-infrastrukturområdet har dock enbart nyttjats till 7,6 %. Orsaken till det är att 

annan verksamhet prioriterats. 

31) Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - del till Post- och 

telestyrelsen (22:2:5.1)  

Under anslagsposten finns ett finansiellt villkor där det framgår att medlen även får 

användas till administration. Administrationen har dock finansierats via 

förvaltningsanslaget 22:2:1 ap.2 och sakanslaget har använts enbart till att finansiera 

åtgärder inom området. 

Utnyttjandet av bemyndiganderamen uppgår till ca 45 %. Orsaken till det är att PTS 

under 2021 påbörjat analyser som bedöms leda till åtgärder med fleråriga åtaganden 

för såväl 22:2:5 ap.1 som 22:2:5 ap.3. För att inte omöjliggöra sådana åtaganden, 

genom att redan ha tecknat upp framtida medel, valde PTS under 2021 att i 

möjligaste mån genomföra åtgärder som kunde slutföras under året.  

Ingående åtaganden avviker mot utgående åtagande föregående år med 77 436 tkr 

eftersom berörd verksamhet överförts till anslagspost Civilt försvar (22:2:5.3). 

32) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del 

till Post- och telestyrelsen (22:2:5.2)  

Anslagsutnyttjandet 2021 uppgår till 46 % av tilldelade medel vilket bl.a. beror på att 

efterfrågan på statsfinansierade stödlösningar är låg samt att flertalet, i 

regleringsbrevet, utpekade verksamheter nyttjats i låg grad. 

Åtgärder för mobil uppkoppling på fjärrtåg har ett utfall om 2 975 tkr vilket är ca 12 % 

av tilldelat villkor. Orsaken till det är att utfallet endast gäller kostnader för PTS egen 
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personal. Inget stöd kunde delas ut under 2021 då den stödförordning som behövs 

inte började gälla förrän 1 januari 2022.  

Kostnader för bredbandskoordinatorer uppgår till 17 629 tkr vilket motsvarar ca 84 % 

av tilldelat villkor. Det lägre redovisade utfallet förklaras av att återbetalning av 

oförbrukade medel avseende åren 2015–2020 har gjorts under 2021 till ett belopp 

motsvarande 2 350 tkr Under året har utbetalningar gjorts till samtliga regioner 

motsvarande 17 997 tkr. 

Åtgärder inom samhällsomfattande tjänster har ett utfall om 4 817 tkr vilket motsvarar 

ca 22 % av tilldelat villkor. Det låga utfallet förklaras av att efterfrågan på 

statsfinansierade stödlösningar har varit låg, under 2021 har endast 4 ärenden beviljat 

stöd. 

Utestående åtaganden mot anslaget uppgår till 179 tkr vilket motsvarar ca 1 % av 

tilldelad bemyndiganderam för året. Orsaken till det låga nyttjandet är även här att 

efterfrågan på statsfinansierade stödlösningar varit låg. 

33) Civilt försvar (22:2:5:3) 

Utnyttjandet av bemyndiganderamen uppgår till ca 40 %. Orsaken till det är att PTS 

under 2021 påbörjat analyser som bedöms leda till åtgärder med fleråriga åtaganden 

för såväl 22:2:5 ap.3 som 22:2:5 ap.1. För att inte omöjliggöra sådana åtaganden, 

genom att redan ha tecknat upp framtida medel, valde PTS under 2021 att i 

möjligaste mån genomföra åtgärder som kunde slutföras under året.  

Ingående åtaganden är en del av utestående åtagande föregående år från 

anslagspost Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - del till Post- och 

telestyrelsen (22:2:5.1) eftersom berörd verksamhet flyttats till anslagsposten.  

34) Stöd för bredbandsutbyggnad (22:2:5:4) 

Anslaget har nyttjats till 97 % och har ett anslagssparande om 5 506 tkr. 

Anslagsmedlen får användas till administration inom ramen för arbetet med 

bredbandsstöd till högst 55 000 tkr varav 77 % har utnyttjats. Medlen har använts i 

större utsträckning till bidragsutbetalningar.  

35) Inkomsttitlar 

9453 011 Totalförsvar 

Inkomster mot inkomsttiteln 2021 inkluderar två poster rörande 2020 om totalt 2 235 

tkr. 

2811 011 Auktionsinkomster PTS 

PTS tilldelade under 2021 frekvenser i 3,5 GHz-bandet (omfattar även 3,4–3,8 GHz) 

och gemensamt med tilldelning av tillstånd i 2,3 GHz-bandet. Sammantaget uppgick 

auktionsinkomsten till ett värde av 2 317 000 tkr. Tillståndstiden löper under tiden 

2021-01-25--2045-12-31 och inkomsten periodiseras under hela tillståndstiden.   
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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. Förmånerna under 2021 består av kostförmån. 

Ersättningar m.m. för ledamöter under 2021 (kr). 

Namn Funktion  
Skattepliktiga ersättningar 

och andra förmåner (kr) 

Markus Bylund Ledamot, 2021-01-01 – 2021-12-31 27 627 
Mikael Forsgren Ledamot, 2021-01-01 – 2021-12-31 27 627 
Pia Gruvö Ledamot, 2021-01-01 – 2021-12-31 27 627 
Dan Sjöblom GD och ledamot, 2021-01-01 – 2021-12-31 1 744 622 
Inga Thoresson Hallgren Ordförande, 2021-01-01 – 2021-12-31 53 745 

Ledamöter som har slutat och varit i styrelsen del av året 
Gunilla Nordlöf Ledamot, 2021-01-01 – 2021-06-30 13 002 
Jens Zander Ledamot, 2021-01-01 – 2021-06-30 13 002 

Ledamot som ej varit del av styrelsen under året 
Tommy Svensson Ledamot, från och med 2022-02-01  0 

Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt 

uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som ledamöter av PTS styrelse innehar: 

Namn Organisation, uppdrag 

Markus Bylund Lantmäteriets styrelse, ledamot 

Mikael Forsgren Digilaw Sverige AB, ledamot 

Pia Gruvö - 

Gunilla Nordlöf 

(i styrelsen till och med 2021-06-30) 

Riksgäldens styrelse, ordförande  

Stockholms universitet, ledamot 

SU Holding AB, ledamot 

SU Inkubator AB, ledamot 

Dan Sjöholm Kåpan Pensioners styrelse, ledamot 

Arbetsgivarverkets styrelse, ledamot 

Digital Idag, ledamot 

Tommy Svensson 

(i styrelsen från och med 2022-02-01) 

- 

Inga Thoresson Hallgren  - 

Jens Zander 

(i styrelsen till och med 2021-06-30) 

J Zander Communication AB, ordförande 
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9. Underskrifter 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Styrelsen har beslutat om årsredovisningen, protokoll S1-22. 

Stockholm den 18 februari 2022 
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Redovisade regeringsuppdrag 2021 

Januari 

• Redovisning Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 
2020 (Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap) 

• Redovisning Kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för 
att leva och verka digitalt i spåren av Covid19 (I2020/01580/D) 

• Redovisning Utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra systemet för 
spårbar tid och frekvens för fler aktörer (I2020/01811/D) 

• Redovisning Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning 
(A2017/00238/A och A2018/00925/A) 

• Redovisning Praktikplatser för nyanlända i Sverige (Fi2016/00386/ESA och 
Fi2018/01701/ESA) 

• Medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för 
Östersjöregionen (I2019/03424/D och I2020/01471) 

Februari 

• Redovisning PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2020 
(planeringsanvisningar Ju2015/00054/SSK och RB20) 

• Redovisning av arbete med myndighetens miljöledningssystem 2020 
(Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter) 

• Redovisning av arbete med myndighetens klimatanpassning 2020 
(Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete) 

• Redovisning Mobiltäckning på fjärrtåg: analys och förslag till insatser 
(I2020/02958)  

• Redovisning Stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer (RB20) 

• Redovisning Uppföljning och analys av länens bredbandsutbyggnad (RB20) 

• Redovisning Grundläggande betaltjänster (RB20) 

Mars 

• Redovisning Främja och följa införandet av IPV6 (I2019/01833/D och 
I2020/02875)  

• Redovisning Kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät och 
lämna förslag åtgärder (I2020/01087/D och I2020/02134/D) 

• Återrapportering enligt stödförordning om tillgång till telefoni och 
grundläggande internet (Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger 
tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet)  

• Redovisning Uppföljning av bredband: utnyttjande och behov av olika typer 
av statliga stöd (RB21) 
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Mars, fortsättning 

• Tillhandahålla ett sekretariat för regionala bredbandskoordinatorer samt 
fördela medel (N2016/08066/D) 

• Redovisning Följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar telefoni och 
bredband (avvecklingen av kopparnätet) (RB20) 

• Redovisning Bryt isoleringen och det digitala utanförskapet för äldre 
(I2020/01296/D) 

April 

• Redovisning Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583) 

• Redovisning Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökandeför 
praktik 2021–2023 (Fi2020/04960) 

• Redovisning Uppföljning och analys av posttjänster (RB21) 

• Redovisning Uppföljning av bredband: främja bredbandsutbyggnad i alla 
delar av landet och vara expertmyndighet för statligt stöd bredband (RB20) 

• Redovisning av verksamheten som Digitaliseringsrådets kansli bedrivit samt 
redovisa medelsanvändningen för kansliet (RB20 och I2021/00197) 

Juni 

• Redovisning Uppdrag till PTS att ha kanslifunktionen (Digitaliseringsrådets 
kansli) samt lämna över till DIGG (I2020/02965) 

September 

• Redovisning Uppföljning av bredband: utnyttjande och behov av olika typer 
av statliga stöd (RB21) 

• Slutrapportering av Digitaliseringsrådets kanslis verksamhet (I2020/02965) 

Oktober 

• Redovisning Bevakningsansvariga myndigheter ska genomföra insatser inom 
det civila försvaret (Ju2020/04658) 

• Redovisning Civilt försvar: konsekvensanalys för postområdet/krisberedskap 
(RB21) 

December 

• Redovisning Främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni 
och internet (I2021/02333) 

• Redovisning Utvärdera innovationstävlingarna 2010–2020 (RB21) 
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Förkortningar 

BEREC Body of European regulators for electronic communications (sv. 

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation) 

CEF2 Digital Fonden för ett sammanlänkat Europa (EU-kommissionen)  

CEPT La Conférance des administrations des post et télécommunications 

(CEPT är en europeisk samarbetsorganisation inom post och 

telekommunikation) 

CERP European Committee for Postal Regulation  

CLOSER Neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för 

ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik 

DIGG Myndigheten för digital förvaltning 

DOCSIS 3 Data over cable service interface specification 

EaPeReg The Eastern Partnership Electronic Communications Regulators 

Network  

ECC Electronic Communication Committee (sv. elektroniska 

kommunikationskommittén) 

EDI Electronic Data Interchange (elektroniskt informationsutbyte)  

eIDAS- Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 

förordningen  juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 

upphävande av direktiv 1999/93/EG  

ENISA Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå  

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 

GSM-R Global System for Mobile Communications Railway 

IP Internet Protocol (sv. internetprotokoll) 

ITS Intelligent Transport Systems (sv. intelligenta transportsystem) 

ITU International Telecommunication Union (sv. Internationella teleunionen) 

LEK Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
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LTE Long term evolution 

LÖ21 Försvarsmaktens ledningsövning 2021 

MNC Mobila nätkoder 

MPRT Myndigheten för press, radio och tv 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NIS Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

NTSG Nationella samverksangruppen 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Pipos Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser 

POC Postal Operations Council 

ReLog Forskningsplattform, Lunds tekniska högskola 

RiS Rörlighet I staten 

RLAN Radio Lokal Area Network 

RSC Radio Spectrum Committee (sv. Radiospektrumkommittén) 

RSPG Radio Spectrum Policy Group (sv. gruppen för radiospektrumpolitik) 

Sida Sveriges biståndsmyndighet 

SiSG Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp 

SKR Sveriges kommuner och regioner 

SMP Significant Market Power (sv. betydande marknadsinflytande) 

SPIDER  The Swedish Program for Information and Communication Technology 

in Developing Regions, Stockholms universitet 

TiB Tjänsteman i beredskap 

UPU Universal Postal Union (sv. Världspostföreningen) 

VDSL Very high-speed digital subscriber  

VHF Very High Frequency 

WACC Weighted Average Cost of Capital 

WAS Wireless Access Systems 

 




