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Generaldirektören har ordet

Omställning har varit ett vanligt återkommande begrepp i hela samhället under det
gångna året, som präglats av pandemihanteringen till följd av covid-19. På Post- och
telestyrelsen (PTS) har omställningen inneburit att arbetet i mycket stor utsträckning
har bedrivits på distans med hjälp av digitala verktyg. Myndigheten har på många
områden lyckats ställa om snarare än att ställa in. Vi har till allra största del genomfört
den verksamhetsplan som beslutades för 2020 samtidigt som pandemin inneburit
både nya regeringsuppdrag till PTS och arbete i krisstab under nästan hela året.
PTS har under pandemin följt utvecklingen i de sektorer vi ansvarar för och
regelbundet rapporterat läget till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Vi har kunnat konstatera att sektorernas aktörer klarat påfrestningarna väl
och att bredbandsnäten klarat att hantera trafiken till följd av omställningen till arbete
och undervisning på distans. Jag är mycket tacksam för samarbetet med operatörer
inom elektronisk kommunikation och post vad gäller krishantering under året.
På det internationella planet har vi i relevanta EU-organisationer samverkat om nya
EU-regler som får stor påverkan på våra sektorer framöver. Nationellt har vi stärkt
samverkan med såväl privata som offentliga aktörer kring samhällets digitalisering.
Om vissa aspekter av PTS egen digitalisering påskyndats av omställningen till
distansarbete har den långsiktiga digitaliseringen av myndigheten fortgått under året.
Vi har uppgraderat vår it-infrastruktur vilket i sin tur bäddat för ett införande av flera
nya viktiga verksamhetssystem. Jag ser fram emot att dessa satsningar ska leda till
att externa intressenter ska uppleva det som enklare och mer effektivt att ha kontakt
med PTS. Ett gott exempel är den nya e-tjänst för ansökan om tillstånd för VHF-radio
i fritidsbåt som vi lanserade under hösten.
Säkerhetsfrågor påverkar allt fler delar av PTS verksamhet. I vår tillståndsgivning på
radioområdet har vi byggt upp ett gott samarbete med Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten för att hantera det samrådsförfarande som ska säkerställa att
radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet. Vi har fortsatt att
utveckla vårt arbete med driftsäkerhet, säkerhetsskydd och totalförsvar. Det är tydligt
för mig att om vårt samhälle effektivt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter
behöver säkerhetsfrågorna finnas med från början.
Dan Sjöblom
Generaldirektör
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VIKTIGA INSATSER OCH HÄNDELSER
Här redovisas några insatser och händelser som myndigheten bedömer har varit
betydelsefulla under 2020.


Under 2019 gjorde PTS bedömningen att kvaliteten i postoperatörernas verksamheter
har stabiliserats jämfört med tidigare år. Denna stabilisering har bestått under 2020
vilket bland annat avspeglas i att mängden klagomål inkomna till myndigheten och
postoperatörerna har minskat jämfört med tidigare år.



Antalet obeställbara brev till PTS minskade med tolv procent under 2020 jämfört med
2019. Med undantag för 2013 och 2019 är trenden generellt att antalet obeställbara
brev stadigt har minskat sedan 2011. Trolig förklaring till årets minskning är PostNords
nya rutiner för inrikes brev som skickas underfrankerade, vilket har medfört att den
här kategorin av brev inte skickats till PTS för hantering.



PTS har under 2020 tagit fram nya regler kring hur tillhandahållare av
paketleveranstjänster ska anmäla sig till myndigheten. Reglerna trädde i kraft 1 juni
2020. PTS har under våren tagit fram ett elektroniskt formulär för att göra det enkelt
för företagen att anmäla sig via PTS webbplats.



PTS fick i 2020 års regleringsbrev i uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett
nationellt bredbandsstöd för att vidare främja bredbandsutbyggnaden. PTS har under
2020 byggt upp verksamheten som är nödvändig för tilldelning av bredbandsstöd
och har tilldelat stödsökande nätbyggare totalt 135,7 miljoner kronor.



De närmaste åren väntas många av de företag som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät och tjänster att göra stora investeringar i 5G-nät. Redan innan
den nya lagen om elektronisk kommunikation är på plats har PTS därför valt att göra
vissa förändringar i myndighetens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS
2015:2). Bl.a. ska operatörernas riskanalyser inkludera fler hot än tidigare.



PTS har under 2020 aktivt arbetat med uppföljningen av EU:s verktygslåda för 5Gsäkerhet. Verktygslådan baseras på EU:s samordnade riskbedömning och innehåller
rekommenderade säkerhetsåtgärder som gör det möjligt att effektivt minska riskerna
vid utbyggnad av 5G-nät över hela Europa.



Under året har PTS tillsammans med Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten
och Försvarets materielverk fortsatt att fördjupa sin myndighetssamverkan på
cybersäkerhetsområdet och förberett inför inrättandet av ett nationellt
cybersäkerhetscenter. Den 10 december 2020 fattade regeringen beslut om att
inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.



Enligt nya regler i LEK som trädde ikraft 1 januari 2020 ska PTS samråda med
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att få underlag att kunna bedöma om en
viss radioanvändning kan påverka Sveriges säkerhet. Under året har PTS tillsammans
med samrådsmyndigheterna successivt utvecklat en process för samrådet, med
regelbundna möten och fasta former för underlag och yttranden gällande
tillståndsärenden. Denna nya process har dock medfört längre handläggningstider för
vissa tillståndstyper.

Post- och telestyrelsen

2021-02-19

Årsredovisning 2020
9



Under 2020 har PTS fattat beslut om att begränsa antalet tillstånd och utfärdat en
allmän inbjudan till auktion i 3,5 och 2,3 GHz-banden som kommer att användas för
5G-utbyggnaden i Sverige. I och med de nya reglerna i LEK infördes en möjlighet att
förhindra radioanvändning som kan orsaka skada för Sveriges säkerhet. Efter
genomförda samråd och förhandsprövning godkändes samtliga budgivare som
ansökt om att delta i auktionerna. I samband med detta beslut, presenterade PTS
kompletterande tillståndsvillkor. Dessa har överklagats och prövas i förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten beslutade att de kompletterande villkoren tills vidare inte skulle
gälla (inhibition). PTS valde då att skjuta upp auktionerna och överklagade beslutet
om inhibition. När inhibitionen upphävdes av kammarrätten valde PTS att återuppta
auktionsprocessen. Auktionerna genomfördes den 19 januari 2021.



I juni 2020 fattade PTS beslut om att ändra vissa skyldigheter som gäller för Telia
enligt 2015 års SMP-beslut för marknaden för lokalt tillträde till koppar- och fibernät.
Därefter har PTS fördjupat sin analys av fibermarknaden genom att bland annat ha
genomfört en insamling av stora mängder prisdata på samtliga nivåer i värdekedjan.
Genom analys av dessa data kommer PTS att kunna formulera mer detaljerade
hypoteser kring hur konkurrensen utspelar sig i olika geografiska dimensioner. och
underbygga sina slutsatser kring marknadens avgränsning. Arbetet syftar till att ta om
hand de invändningar EU-kommissionen i december 2019 meddelade avseende PTS
förslag till reglering av lokalt tillträde till fibernät.



PTS har under året arbetat med att öka efterfrågan av grundläggande
internetuppkoppling genom kommunikationsinsatser som har i syfte att öka det
digitala innanförskapet hos allmänheten. PTS har publicerat filmer. Genom kampanjen
sprider PTS information om nyttan med internet till närstående till de personer som
inte har internetuppkoppling.



Under året färdigställdes resultatet i undersökningen Svenskarna med
funktionsnedsättning och internet 2019 som Begripsam AB genomfört med
finansiering från PTS. Resultatet visar en betydande digital klyfta mellan personer med
funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning.



I PTS 16:e innovationstävling tilldelades åtta projekt finansiering om totalt 15,6 miljoner
kronor. De vinnande projekten ska utveckla lösningar som motiverar och underlättar
för människor som halkat efter i det alltmer digitaliserade samhället.



Under året har PTS i arbetet med grundläggande betaltjänster, lämnat ekonomiska
bidrag till 19 länsstyrelser. I 16 län sammantaget finns det nu 47 statligt finansierade
betaltjänstombud som kan erbjuda kontantuttag, betalningsförmedling eller möjlighet
att deponera dagskassor. De statligt finansierade ombuden bidrar uppskattningsvis
till att 66 600 personer i genomsnitt fått 15,4 km kortare distans till närmaste
servicepunkt för kontantuttag.



PTS har fått i uppdrag att 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. Skyldigheterna träder i kraft först
den 1 januari 2021. PTS har, sedan myndigheten fick uppdraget, arbetat med
implementeringen för att kunna bedriva aktiv tillsyn under 2021.
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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).
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En beskrivning av PTS och myndighetens
styrning

PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i
Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och
radio. 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 två staber. 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 instruktion1 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
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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 2020 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 EUarbetet och annat internationellt samarbete som myndighetens ansvarsområden.
Dessa har tillsammans med PTS övergripande mål översatts till följande
huvudrubriker i resultatredovisningen:





Post
Elektronisk kommunikation
Grundläggande betaltjänster
Organisationsutveckling

Det internationella arbetet 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. För de
resultatindikatorer som finansieras av avgifter från lagen (2003:396) om elektronisk
kommunikation görs ytterligare en fördelning av OH inom verksamheten utifrån en
fast fördelningsnyckel. 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 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 tillståndsvillkor och verkar för andra förändringar i
regelverket. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar för
effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering.
Samlad bedömning: Under 2020 har PTS genomfört tillsynsinsatser gällande
kvalitetsproblemen på marknaden samt även tillhandahållit tjänsterna portofri
befordran av blindskriftsförsändelser och särskild posttjänst utanför tätort vilket har
bidragit till måluppfyllelsen. PTS bedömning är att myndighetens tillsynsinsatser och
postoperatörernas åtgärder har lett till en viss stabilisering i postoperatörernas
utdelningsverksamhet, vilket indikeras av fortsatta fallande klagomålsvolymer till
myndigheten. PTS kommer fortsatt noga att följa utvecklingen, särskilt i de fall
postoperatörerna har för avsikt att genomföra förändringar i sina verksamheter. PTS
har under 2020 bedrivit och utvecklat verksamheten för obeställbara brev. Den
ökande trenden för obeställbara brev har brutits under 2020 i och med nya rutiner för
underfrankerade brev.
1.1.1

PTS rapporter avseende postmarknadens utveckling

PTS ansvarar för att följa upp och analysera utvecklingen på postmarknaden och
genomför bl.a. användarundersökningar om behov av posttjänster. PTS har under
2020 publicerat fem rapporter avseende postmarknadens utveckling:
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Samhällets behov av posttjänster – en kvalitativ undersökning av konsekvenser
för stora avsändare vid ändrad utdelningsfrekvens (PTS-ER-2019:25)
Svensk postmarknad 2020 (PTS-ER-2020:10)
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Förstudie av totalförsvarets behov av posttjänster (PTS-ER-2020:23)
Regeringsuppdrag: Att sammanfatta de rapporter PTS har publicerat de senaste
åren avseende avsändares och mottagares behov av att 95 procent av breven
inom den samhällsomfattande posttjänsten ska delas ut inom två arbetsdagar
(Dnr: 20-9600)
Hur påverkas användarna av varannandagsutdelning? – En kvantitativ
undersökning av konsekvenser för berörda användare vid PostNords pilot
avseende ändrad utdelningsfrekvens runt Lund hösten 2020. (PTS-ER-2020:29)

1.1.2

Kvalitetsproblemen på postmarknaden

Under 2019 gjorde PTS bedömningen att kvaliteten i postoperatörernas
verksamheter har stabiliserats jämfört med tidigare år. Denna stabilisering har bestått
under 2020 vilket bland annat avspeglas i att mängden klagomål inkomna till
myndigheten och postoperatörerna har minskat jämfört med tidigare år.
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:
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PTS har efter anmälan från postanvändare initierat ett par tillsynsärenden som rör
PostNords roll som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande
posttjänsten. Ärenden har rört frågor om PostNords servicenät, operatörens
möjlighet att anvisa plats för anläggning för postmottagning samt hur en sådan
anläggning bör vara utformad. Ärendena har inte föranlett någon ytterligare
tillsynsåtgärd men utgör en viktig del i PTS bevakning av att den
samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov.
Under 2019 aviserade PostNord att operatören har för avsikt att införa en ny
produktionsmodell för postutdelning. I stora drag innebär den nya modellen att
PostNord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens
(2010:1049) krav på tvådagarsbefordran. I PTS bedömning av frågan kom
myndigheten fram till att PostNords nya utdelningsmodell, som den beskrivits för
PTS, ryms inom postlagstiftningens krav på att den samhällsomfattande tjänsten
ska garantera insamling och utdelning minst fem arbetsdagar i veckan. Under
2020 fattade PostNord beslut om att testa sin nya produktionsmodell i ett
begränsat område. I samband med det initierade PTS ett tillsynsärende för att
säkerställa att PostNord under testperioden hade förmåga att bedriva en
tillförlitlig postverksamhet i enlighet med kraven i postlagstiftningen och gällande
tillståndsvillkor. Den 18 december 2020 beslutade myndigheten att avsluta
tillsynen mot bakgrund av att PTS bedömde att operatören hade levt upp till
kraven i regelverket under testet. I syfte att bevaka hur PostNords nya
utdelningsmodell motsvarar samhällets behov av en samhällsomfattande
posttjänst har PTS även låtit genomföra en kvantitativ undersökning av
konsekvenserna för privatpersoner och småföretag i testområdet under
testperioden.
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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/medlemmar 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. Samtliga personer i hushållet måste uppfylla dessa kriterier för att
kunna ha möjlighet att få tjänsten.
Tabell 1 Befordran av blindskriftsförsändelser
Antal försändelser (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)

2020
458 252
11 260

2019
463 962
10 641

2018
522 071
11 592

10 873
387

10 326
315

11 433
159

Tabell 2 Posttjänster för personer utanför tätort som på grund av ålder eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe
Antal användare (st)1)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)
1)

2020
1 205
8 837

2019
1 203
10 043

2018
1 200
8 255

8 679
158

10 011
32

8 242
13

Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön.

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 tolv procent under 2020 jämfört med
2019. Med undantag för 2013 och 2019 är trenden generellt att antalet obeställbara

Post- och telestyrelsen

2021-02-19

Årsredovisning 2020
17

brev har stadigt minskat sedan 2011. En trolig förklaring till årets minskning är att
PostNord har förnyade rutiner för inrikes brev som skickas underfrankerade, vilket har
medfört att den här kategorin av brev inte har behövt skickas till PTS för hantering,
samt att landets brevvolymer sjunker överlag på grund av färre fysiska brev. De
främsta orsaker till att brev blir obeställbara, är att adresser är felaktiga, att breven är
underfrankerade och att breven saknar uppgift om vem som är avsändare.
Tabell 3 Obeställbara brev
Antal inkomna brev (st)
Antal uppklarade/spårade brev (st)
Kostnad inkl. OH (tkr)
Kostnad per inkommet brev (kr)

1.2

2020
307 796
86 095
9 713
32

2019
348 329
80 912
9 710
28

2018
325 432
77 065
8 810
27

Väl fungerande konkurrens

Mål: Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av väl
fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter.
Målbeskrivning: Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras
genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i
form av flaskhalsar, t.ex. tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan ge
aktörer marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott
investeringsklimat. PTS ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till prisvärda tjänster
och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. PTS insatser ska
vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som behövs och avreglering ska
ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. Genom tillsyn av det
EU-gemensamma regelverket om nätneutralitet värnar PTS ett öppet internet.
Samlad bedömning: PTS har följt och analyserat utvecklingen inom postmarknaden
samt fört en kontinuerlig dialog med marknadens aktörer om utvecklingen på
marknaden. Myndigheten har även analyserat och beskrivit olika målgruppers behov
av posttjänster. PTS bedömer att myndighetens insatser bidrar till måluppfyllelsen
eftersom behovsstudier och analyser av postmarknadens förutsättningar att
tillgodose målgruppers behov är nödvändiga för att säkerställa att eventuella framtida
förslag på förändringar i regelverken är väl underbyggda och motiverade. PTS har
även arbetat med EU:s förordning om paketleveranstjänster och inrapportering av
uppgifter om paketverksamhet. PTS bedömer att arbetet uppfyller EU-förordningens
skyldigheter.
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1.2.1

Särskilda insatser avseende gränsöverskridande paketleveranstjänster

EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster trädde i kraft i maj
2018 och innebär, med vissa undantag, att företag som samlar in, sorterar,
transporterar eller delar ut paket är skyldiga att från och med 2019 årligen rapportera
in uppgifter om sin paketverksamhet till PTS.
PTS har under 2020 tagit fram nya regler kring hur tillhandahållare av
paketleveranstjänster ska anmäla sig till myndigheten. Reglerna trädde i kraft 1 juni
2020. PTS har under våren tagit fram ett elektroniskt formulär för att göra det enkelt
för företagen att anmäla sig via PTS webbplats.
Vidare har PTS uppfyllt EU-förordningens skyldighet för den nationella
tillsynsmyndigheten att genomföra en bedömning avseende vissa av tillhandahållaren
av den samhällsomfattande posttjänstens (PostNord), priser för gränsöverskridande
tjänster. PTS fann i bedömningen att inga av de kontrollerade priserna var orimligt
höga.

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 och att deras rättigheter är väl tillgodosedda bidrar till måluppfyllelsen. Under
2020 har PTS bland annat arbetat med klagomålshantering, tillsynsinsatser och
dialog med postoperatörer, myndigheter och andra aktörer kring utmaningar och
problem på postmarknaden.
1.3.1

Konsumentklagomål avseende posttjänster

Användarnas klagomål och synpunkter till PTS ger viktig information om hur
postmarknaden fungerar och hur väl posttjänsterna motsvarar användarnas behov
och förväntningar. Under 2020 har antalet klagomål och synpunkter som inkommit till
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PTS om posttjänster minskat jämfört med föregående år och under året har PTS tagit
emot 1 264 förfrågningar. Det kan jämföras med 1 613 förfrågningar under 2019, 1 998
förfrågningar under 2018 och 2 546 under 2017. Av antalet inkomna förfrågningar
2020 klassificerades 1 004 som klagomål eller synpunkter medan resterande andel
utgjordes av övriga frågor.
När allmänheten vänder sig till PTS framförs oftast olika synpunkter på
postutdelningen, där klagomål och synpunkter i kategorin utdelning utanför tätort och
i glesbygd utgör den största andelen. Synpunkterna i denna kategori är av mycket
varierande karaktär. Till exempel handlar det om försändelser som av något skäl inte
har kommit fram, delats ut för sent eller delats ut till fel postmottagare.
Den stora majoriteten av de förfrågningar som har inkommit till PTS avser PostNord
men PTS får även in förfrågningar som rör Citymail och andra postoperatörer.
Tabell 4 Konsumentklagomål – posttjänster
Antal förfrågningar (st)1)
Kostnad inkl. OH (tkr)
1)

2020
1 264
643

2019
1 613
719

2018
1 998
956

Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön.

1.4

Internationellt arbete

1.4.1

Internationellt arbete på postområdet

Världspostföreningen (UPU)
PTS har i uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten
inom UPU. PTS strävar efter att svenska ståndpunkter ska få så stort genomslag som
möjligt i det internationella arbetet. Årets planerade kongress, som är organisationens
högsta beslutande organ, ställdes in på grund av covid-19-pandemin och förväntas
hållas under år 2021. PTS har därför under 2020 utökat bevakningen av UPUrelaterade frågor. Det gäller t.ex. arbete med svensk kandidatur till 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. tillämpningsföreskrifter till världspostkonventionen. Val
till POC kommer att äga rum vid kommande kongress. Att bli invald till POC skulle
innebära ökade möjligheter för Sverige att påverka den internationella
postmarknaden. PTS har även som ett led i kongressförberedelserna deltagit i
arbetet inom the European Committee for Postal Regulation (CERP).
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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, liksom den svenska, präglas 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 avviker allt
mer från vad som säkerställs genom nuvarande postdirektiv (97/67/EG) från 1997 och
som i väsentliga delar tar sin utgångspunkt i förhållandena i början av 1990-talet. EUkommissionen utvärderar nu nuvarande postdirektiv och har aviserat att ett beslut
huruvida direktivet ska revideras kan tas under början av 2021. ERGP har under året
utrett hur grundläggande definitioner på postområdet bör förändras vid en revidering
av direktivet. PTS har aktivt deltagit i arbetsgruppen Regulatory Framework som har
gjort denna utredning.
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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
publiceras på PTS webbplats och i en särskild e-tjänst, statistikportalen, som är
allmänt tillgänglig för samtliga intressenter. Ett urval av rapporter som genomförts
under 2020:





Svensk Telekommarknad (PTS-ER-2020:22) är en operatörsundersökning
som följer utvecklingen av abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom
elektronisk kommunikation
Prisrapporten (PTS-ER-2019:23) beskriver utvecklingen för elektroniska
kommunikationstjänster i Sverige ur ett pris- och konsumentperspektiv
Användning av internet och telefoni i Sverige (PTS-ER-2020:25) är en
enkätundersökning som syftar till att öka kunskapen om marknaden för
elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning (PTS-ER-2020:15)
kartlägger tillgången till bredband och mobiltäckning i landet

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi (PTS-ER-2020:21, samt PTS-ER2020:26) ger en prognos över hur utvecklingen av bredbandsinfrastruktur kan
komma att se ut i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi.
Rapporterna har ett brett användningsområde både utanför PTS såväl 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.
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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 skillnaden i tillgång till
snabbt bredband mellan områden i respektive utanför tätort och småort är fortsatt
stor. PTS har under året intensifierat sitt fokus på lands- och glesbygd och har liksom
tidigare år arbetat med samverkan och dialog för att främja utbyggnad av bredband.
Vidare har myndigheten tagit fram en modell för ett nytt nationellt bredbandsstöd
som PTS ska ansvara för. Under hösten fattades beslut om stöd till projekt i fyra
regioner som bidrar till vidareutbyggnad av fasta nät. 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 hinder för utbyggnad av bredband

Inom ramen för PTS uppdrag att skapa förutsättningar för samverkan och dialog
kring hinder för utbyggnad av bredband, upprätthåller PTS ett myndighetsnätverk
samt organiserar temabaserade dialogmöten. Under året har PTS organiserat möten
om samhällsbyggnad och digital infrastruktur med särskilt fokus på 5G, där deltagare
från PTS, Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommunerna Trollhättan och
Sigtuna och regional bredbandskoordinator i Västra Götaland deltagit. Detta har gett
en bild av rådande kommunala behov och frågeställningar inför den kommande
utbyggnaden av 5G-näten. PTS avser att fortsätta arbetet med temat under 2021, då
frågan sannolikt kommer att bli allt viktigare för allt fler kommuner. Vidare har PTS
organiserat ett bilateralt möte med Trafikverket, för att diskutera utvecklat
statistiksamarbete samt utveckling av informationsutbyte inför, under och efter
beviljande av nationellt bredbandsstöd. Mötet resulterade i en plan för fortsatt utbyte.
Arbetet med myndighetsnätverket planeras fortsätta med förstärkta resurser under
2021.
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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 97 till 98 procent. Skillnaden i tillgång mellan områden i respektive utanför tätort
och 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 utbyggnad
av fiber.
Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökade
från 81 till 84 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. Till skillnad från indikatorn för 1 Gbit/s omfattar denna indikator
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 alltså
inte. Även här är skillnaden mellan områden i respektive utanför tätort och 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 89 till 92 procent. Tillgång till hastigheten 1
Gbit/s antas överensstämma med accessteknikerna fiber och kabel-tv-nät
uppgraderade till den snabbare tekniken DOCSIS 3. Hushåll och företag som har fiber
i sin absoluta närhet anses också ha tillgång till 1 Gbit/s. 2
Tabell 5 Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
Minst 30 Mbit/s (%)
Minst 100 Mbit/s (%)1)
Minst 1 Gbit/s (%)1)
1)

1)
2)

20192)
98
84
92

2018
97
81
89

2017
96
77
86

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019, PTS-ER-2020:15
Resultat för 2020 blir ej tillgängligt förrän år 2021

2.2.3

Yttäckning i mobila nät

Mobilnät som medger en hastighet av 10 Mbit/s täcker ca 87 procent av landets yta,
vilket motsvarar en ökning med ca 3 procentenheter sedan året innan. Yttäckningen
för mobiltelefoni (taltjänster) når 90,7 procent vilket är ca 2 procentenheter högre
2
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sedan föregående mätperiod. Orsaken till ökningen är till största del hänförlig till att
operatörer bytt beräkningsmodell med en större detaljrikedom på ingående variabler
i beräkningsmodellen. Utifrån data om antalet nya basstationer drar PTS slutsatsen
att ingen väsentlig utbyggnad har skett för att öka täckningsytan i landet.
Tabell 6 Yttäckning i mobilnät
20192)
87
91

Minst 10 Mbit/s (%)1)
Taltäckning (%)1)
1)
2)

2018
84
88

2017
84
88

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019, PTS-ER-2020:15
Resultat för 2020 blir ej tillgängligt förrän år 2021

Datatrafiken i de mobila näten ökade till 1 340 Pbyte under 2019. Detta var en ökning
med 26 procent, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med föregående period (28
procent).3
Tabell 7 Ökningstakt i mängd överförd data i mobilnät
Ökning av datatrafik (%)
1)
2)

20192)
26

1)

2018
28

2017
30

Svensk Telekommarknad 2019, PTS-ER-2020:22
Resultat för 2020 blir ej tillgängligt förrän år 2021

2.2.4

Bredbandsstödet

PTS fick i 2020 års regleringsbrev i uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett
nationellt bredbandsstöd för att vidare främja bredbandsutbyggnaden. PTS ska vid
utförande 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 i alla landsdelar. Vidare ska myndigheten vid utförandet
säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt
bredbandsföreningar. PTS har under 2020 byggt upp verksamheten som är
nödvändig för tilldelning av bredbandsstöd och har, i linje med regeringsuppdraget
samt EU:s statsstödsregler, tilldelat stödsökande nätbyggare totalt 135,7 miljoner
kronor.
Tabell 8 Fördelning av bredbandsstöd per region 2020

Antal finansierade
anslutningar/byggnader (st)
Antal beviljade projekt (st)
Beviljade stödmedel/lämnade
bidrag (tkr)
3
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Blekinge

Värmland

Västernorrland

Västra
Götaland

Totalt

450
14

254
5

226
7

2 022
28

2 952
54

32 548

24 243

26 727

52 215

135 732

Svensk telekommarknad helåret 2019, PTS-ER 2020:22.
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Tabell 9 Översikt bredbandsstöd
Antal beviljade projekt (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)
1)

2020
54
149 948

20191)
-

20181)
-

135 732
14 216

-

-

Bredbandstödet infördes 2020

På övergripande nivå har bredbandsstödet bidragit till vidareutbyggnad av fasta nät,
samt uppfyllnad av bredbandsmålen, genom att finansiera kommersiellt icke gångbar
utbyggnad i fyra 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 samtliga tre landsdelar genom regional
utlysning av medlen i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. I det
slutliga utfallet omfördelades dock cirka 18 miljoner kronor till Västra Götaland. PTS
har även vidtagit åtgärder i utlysningens utformning för att möjliggöra för olika aktörer
att söka, särskilt bredbandsföreningar. Under 2020 har ansökningar främst inkommit
från stadsnät. Enligt PTS analys, behöver vissa förenklingar i ansökningsförfarandet
genomföras samt bredbandsföreningars förutsättningar att ansöka utredas
ytterligare inför nästkommande år.
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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 2020. PTS har bl.a. arbetat med att utveckla sin roll inom
säkerhetsskydd och med att fördjupa sin myndighetssamverkan på
cybersäkerhetsområdet inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Inom
tillsynsområdet har PTS bedrivit ett aktivt tillsynsarbete, däribland granskat
tillhandahållare av nät och tjänster för att kontrollera att de har reservkraft i enlighet
med gällande krav, utövat tillsyn av lagringsskyldigheten vid användning av NATteknik, bedrivit tillsyn över leverantörer av samhällsviktiga tjänsters systematiska och
riskbaserade informationssäkerhetsarbete, samt granskat kvalificerade
tillhandahållare av betrodda tjänster. 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 reglering och framtagandet av skärpa
driftsäkerhetsföreskrifter, samt genom ett aktivt deltagande i arbetet med
uppföljningen av EU:s verktygslåda. Inom totalförsvaret har PTS genomfört satsningar
som är kopplade till reservelförsörjning för såväl fasta som mobila nät och har fortsatt
med planeringsarbetet för att etablera en alternativ ledningsplats. Som en del av
förberedelserna inför Totalförsvarsövning 2020 har PTS tillsammans med Svenska
stadsnätsföreningen genomfört övningen Telö Stadsnät 2020.
2.3.1

Säkerhetsskyddsarbete

PTS har under året inriktat sig på att utveckla sin roll som tillsynsmyndighet inom
säkerhetsskydd. Detta har skett genom samverkan med de andra
tillsynsmyndigheterna inom säkerhetsskyddet (Affärsverket Svenska Kraftnät och
Transportstyrelsen), rådgivning till verksamhetsutövare samt ett påbörjat arbete med
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att ta fram en föreskrift om säkerhetsskydd. Årets insatser bedöms ha bidragit till att
stärka PTS förmåga inom säkerhetsskydd.
2.3.2

Tillsyn av regler om reservkraft och redundans

Samhällets beroende av elektronisk kommunikation och internetuppkoppling ökar
alltmer. Det är därför viktigt att marknaden också utvecklar och uppdaterar sina
skydd mot avbrott och störningar i näten. Avgörande för att dessa tjänster ska
fungera är bland annat tillgång på el. För att minska sårbarheten i näten har PTS i sina
föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) infört uttryckliga krav på
reservkraft och redundans. Kraven innebär att en tillgång (en del av nätet)
klassificeras efter hur många aktiva anslutningar den har. Kraven på redundans och
reservkraft är strängare ju fler användare som är beroende av en tillgång. I
föreskrifterna finns även särskilda regler för reservkraft för mobila basstationer. Dessa
krav skiljer sig beroende på om basstationen finns i eller utanför tätort.
PTS föreskrifter om driftsäkerhet har gällt sedan 2016. PTS valde att ge
tillhandahållarna av elektroniska kommunikationstjänster fem år på sig att uppdatera
de mest kostsamma kraven på reservkraft och redundans. Utöver kostnadsfrågan
vägdes även in den negativa miljöpåverkan det skulle få att byta ut fullt fungerande
utrustning, så som batterier. Dessa övergångsbestämmelser medförde att reglerna
angående reservkraft och redundans trädde i full kraft först i juni 2020.
PTS inledde under senare delen av 2020 en sticksprovsgranskning av flera viktiga
tillhandahållare av fasta och mobila nät och tjänster för att kontrollera att de har
reservkraft i enlighet med gällande krav i föreskrifterna.4 PTS har granskat ett flertal
tillgångar av olika storlek och på flera platser i landet i syfte att kontrollera så att
operatörernas ansträngningar att upprätta reservkraft i näten inte enbart
koncentreras till storstadsområden. Ytterligare en anledning för PTS att titta på
tillgångar i såväl stora som små orter i Sverige är att kraven inte är likadana för alla
tillgångar.
2.3.3

Tillsyn av lagringsskyldighet för att identifiera abonnent och registrerad
användare vid användning av Network Adress Translation-teknik (NATteknik)

Den 1 oktober 2019 trädde nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål
i kraft enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och förordningen
(2003:396) om elektronisk kommunikation. Den del, som rör införandet av ett krav för
operatörerna att lagra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera en misstänkt
gärningsman oavsett vilken teknik för internetåtkomst som används, trädde i kraft

4
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den 1 april 2020. Som ett led i denna lagstiftning har PTS tagit fram föreskrifter som
förtydligar vad lagringsskyldigheten innebär avseende vilka uppgifter som ska lagras
för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik
(PTSFS 2019:2). Dessa föreskrifter trädde också i kraft den 1 april 2020.
Effekten av att tillämpa PTS föreskrifter är att ett flertal av de större operatörerna som
använder sig av NAT-teknik har påbörjat lagring av trafikuppgifter i enlighet med
föreskrifterna. Där fall har påträffats som innebär att en av de större operatörerna har
varit försenad med implementeringen av lagringslösningen för uppgifter vid
användning av NAT-teknik, har PTS under 2020 inlett en tillsyn som syftar till att
säkerställa att lagring sker i enlighet med bestämmelserna.
PTS har under året även inlett en tillsyn för att se över vissa oklarheter som uppstått i
samband med den nya lagringsskyldigheten vid användning av NAT-teknik.
Oklarheterna består i vilket underlag som ska presenteras i samband med begäran
om utlämnande av uppgifter om abonnemang.
PTS bedömning är att myndigheten har bedrivit en aktiv och ändamålsenlig tillsyn
och tillsynsarbetet har medfört en bättre efterlevnad av lagringsskyldigheten enligt
gällande regler.
2.3.4

Tillsyn över samhällsviktiga leverantörers säkerhetsarbete

PTS har under året bedrivit tillsyn över leverantörer av samhällsviktiga tjänsters
systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete enligt kraven i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8). Det
huvudsakliga syftet med tillsynen har varit att hämta in information från
leverantörerna i syfte att få en övergripande bild av leverantörernas systematiska och
riskbaserade informationssäkerhetsarbete. PTS bedömning är att samtliga berörda
leverantörers svar har varit fullständiga och att de har gett en fullgod bild av
företagens systematiska och riskbaserade säkerhetsarbete. PTS har därmed uppnått
syftet med tillsynen.
2.3.5

Betrodda tjänster

PTS har godkänt företaget ZealiD AB som Sveriges andra kvalificerade
tillhandahållare av betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen5. Som en följd av

5
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beslutet förde PTS upp ZealiD AB på en förteckning över kvalificerade tillhandahållare
inom den europeiska unionen (Trusted list).
PTS har under året även granskat och omcertifierat Trustweaver AB som
tillhandahåller en kvalificerad valideringstjänst. Efter genomförd granskning har PTS
bedömt att aktören ska behålla sin status som kvalificerad tillhandahållare. Genom
granskningen har PTS kunnat testa och utvärdera sin interna process för nyanmälan
och omcertifiering av kvalificerade tillhandahållare inom betrodda tjänster.
Granskningen har också medfört att PTS har fått ökad erfarenhet av denna typ av
handläggning, vilket bidrar till en effektiv och rättssäker hantering av liknande
ärenden.
2.3.6

Skärpta driftsäkerhetsföreskrifter inför 5G-utbyggnad

PTS har under 2020 genomfört flera arbeten för att höja säkerheten i nät och
tjänster, inte minst som en anpassning till EU:s nya telekomregler (Europeisk kodex
för kommunikation, EECC) som ska införas i svensk lagstiftning (nya lagen om
elektronisk kommunikation, LEK). PTS har under året sett över befintliga föreskrifter
och allmänna råd på de områden som berörs, däribland samtliga föreskrifter med
krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.
De närmaste åren väntas många av de företag som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät och tjänster att göra stora investeringar i 5G-nät. Redan innan
den nya lagen om elektronisk kommunikation är på plats har PTS därför valt att göra
vissa förändringar i myndighetens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS
2015:2). Den 1 mars 2020 trädde ett antal förändringar i kraft som innebär en
skärpning av dessa föreskrifter (PTSFS 2020:1).
De nya reglerna är avsedda att omhänderta några av de säkerhetsrisker som
aktualiseras genom utbyggnaden av 5G-nät. Det kan bland annat handla om ökade
dokumentationskrav för tillverkarna av tillgångar och förbindelser, att operatörernas
riskanalys ska inkludera fler hot än tidigare, att operatörerna ska beakta
säkerhetsrisker inför upphandling av utrustning och tjänster, samt ökade krav på
förtydligande när det gäller åtkomst och behörighet för operatörerna.
PTS har också verkat för att minska problem relaterade till brister i säkerhet som
identifierats på EU-nivå, och genomfört vissa ändringar som är i linje med åtgärder
som rekommenderas i EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet.
PTS insatser kring reglering av skärpa driftsäkerhetsföreskrifter och stöd till
operatörerna bedöms ha bidragit till en ökad säkerhet i utbyggnaden av 5G-nät.
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2.3.7

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

PTS har under 2020 aktivt arbetat med uppföljningen av EU:s verktygslåda för 5Gsäkerhet. Verktygslådan baseras på EU:s samordnade riskbedömning och innehåller
rekommenderade säkerhetsåtgärder som gör det möjligt att effektivt minska riskerna
vid utbyggnad av 5G-nät över hela Europa. Åtgärderna i verktygslådan är inte
bindande för medlemsstaterna och riktar sig i första hand till medlemsstaterna,
telekomföretagen samt tillverkarna av telekomutrustning. PTS har genomfört delar av
rekommendationerna genom att anta ändringar i Föreskrifter om ändring i Post- och
telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2020:1). Som ett led i
uppföljningsarbetet har PTS tillsammans med EU:s medlemsstater, kommissionen
och EU:s cybersäkerhetsbyrå (ENISA) arbetat med att genomföra en analys av
potentiella effekter av användningen av verktygslådan och sett över på vilket sätt EU
fortsatt ska arbeta med de olika åtgärderna i verktygslådan.
PTS har under året bidragit med kunskap om säkerhet kring utbyggnad av 5G-nät
och bistått regeringskansliet med underlag samt deltagit i arbetet med att formulera
olika svenska ställningstaganden rörande Sveriges arbete med säkerhet för 5Gnätverk. PTS har under året hållit ihop det nationella och internationella arbetet när
det gäller frågan hur EU:s medlemsstater i högre grad ska kunna engagera sig i
standardisering och certifiering kopplade till säkerhet för 5G-nätverk.
PTS gör bedömningen att myndigheten har bidragit med kunskap och erfarenhet i
arbetet med uppföljningen av EU:s verktygslåda på ett positivt sätt. Myndighetens
aktiva deltagande i detta arbete har lett till att skapa bättre förutsättningar för att den
framtida utbyggnaden av 5G-nätverk i Sverige sker utifrån ett kunskap- och
erfarenhetsbaserat sätt som skapats inom kommissionens och medlemsstaternas
arbete med säkerhet för 5G-nätverk.
2.3.8

Ett nationellt cybersäkerhetscenter

Under året har PTS tillsammans med Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten
och Försvarets materielverk fortsatt att fördjupa sin myndighetssamverkan på
cybersäkerhetsområdet och förberett inför inrättandet av ett nationellt
cybersäkerhetscenter.
Den fördjupade samverkan har sedan februari 2020 samlats i ett
myndighetsgemensamt projekt. Projektet har syftat till att skapa förutsättningar för
ett framtida nationellt cybersäkerhetscenter genom att samverka i frågor rörande
bland annat lokalisering, säkerhet och juridik. Därtill har de ingående myndigheterna
inom ramen för projektet publicerat två gemensamma rapporter: Cybersäkerhet i
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Sverige – hot, metoder, brister och beroenden och Cybersäkerhet i Sverige –
rekommenderade säkerhetsåtgärder.
Den 10 december 2020 fattade regeringen beslut om att inrätta ett nationellt
cybersäkerhetscenter.
2.3.9

Arbete inom totalförsvar inklusive robusthetsåtgärder

Ökad uthållighet mot långvariga elavbrott på Gotland
Elektronisk kommunikation har ett starkt beroende till leverans av el. Om
elförsörjningen inte är tillgänglig kommer elektroniska kommunikationsnät endast att
fungera under en begränsad tid. PTS har tydliggjort vad som är rimliga krav på
driftsäkerhet i föreskrifter vilka möter ett normalt utfall av elavbrott. Under olika typer
av kriser, allt från väderpåverkan till i värsta fall höjd beredskap, kan elförsörjningen
förväntas vara otillgänglig under en längre tid. Det civila försvaret har dessutom fått i
uppdrag att i höjd beredskap stödja Försvarsmaktens operativa förmåga under fem
till tio dagar. PTS gör satsningar som är kopplade till reservelförsörjning för såväl fasta
som mobila nät. Under 2020 har PTS genomfört det första steget av två inom ett
pilotprojekt på Gotland som syftar till att skapa en förmåga för yttäckande mobilnät,
med utomhustäckning, att fungera även under långvariga elavbrott. Det första steget
omfattade sådana siter (installationsplatser) som enbart betjänar en operatör och
blev klart under hösten 2020. De reservelverk som har installerats kan hantera
veckolånga avbrott. Det andra steget, som omfattar siter som betjänar fler än en
operatör, inleds under 2021 och bedöms vara klart under 2022. Inför det andra steget
har alternativa energikällor såsom vätgasdrivna bränsleceller studerats. Detta för att
finna möjliga fossilfria alternativ till reservelproduktion som dessutom skulle kunna ha
ett minskat beroende till utlandet vid störningar i försörjningsflöden. Erfarenheter från
pilotprojektet bedöms ge kunskaper om såväl kostnadsbild, tekniska som
administrativa utmaningar och kommer att ligga till grund för bedömningar om och
hur man kan gå vidare i andra delar av landet.
Alternativ och/eller skyddad ledningsplats
PTS har i myndighetens regleringsbrev för 2019 och 2020 haft i uppdrag att inom
området civilt försvar särskilt prioritera arbetet med planering för att kunna verka från
alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
Under 2020 har PTS påbörjat ett etableringsarbete som omfattar om- och
tillbyggnadsarbete av en lokal för att kunna utgöra myndighetens alternativa
ledningsplats. Det finns ett stort behov av att samordna insatser och att dra lärdom
av andra myndigheters och privata aktörers arbete. Arbetet kommer att fortsätta
under 2021.
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Genomförandet av Telö Stadsnät 2020
Under 2020 har PTS tillsammans med Svenska stadsnätsföreningen genomfört
övningen Telö Stadsnät 2020. Övningen var en del av förberedelserna inför
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020).
Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) är organiserat i en stab, ett
säkerhetsråd och åtta kriskluster för att möjliggöra en effektiv krishantering. Det finns
totalt 164 stadsnät representerade i detta krissamarbete. Idag har SiSG:s stab och
kriskluster tillgång till en krisportal som tillhandahålls av PTS för att rapportera
lägesinformation och bygga en lägeskarta.
Syftet med övningen Telö Stadsnät 2020 har varit att stärka den gemensamma
beredskapen och förmågan att genom samverkan hantera en situation då samhället
utsätts för svåra påfrestningar och beredskapen höjs. Till följd av den pågående
pandemin anpassades genomförandet av övningen till att genomföras på distans
omfattande tre sambandstester med deltagare från drygt 40 stadsnät. Genom
övningen genomfördes tester i syfte att förbättra nya rutiner för att rapportera och
sammanställa lägesbilder. Ett resultat från övningen har varit framtagandet av en ny
och förbättrad rutin för att rapportera och sammanställa lägesbild för stadsnäten.
Detta bedöms leda till en mer effektiv och snabb lägesrapporteringen, vilket också
kommer att leda till förbättringar för PTS lägesbilder. En utvärdering av
genomförandet av övningen färdigställdes i slutet av året.
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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 2020.
Bedömningen utgår i huvudsak från en rad resultatindikatorer: PTS har handlagt 9792
tillståndsärenden för radio och 77 nummertillstånd, gjort 132
radiostörningsutredningar och utfört 22 marknadskontroller. I syfte att maximera
samhällsnyttan har PTS även verkat för att främja tillgängliggörandet av framtidens
5G-nät för landsbygdens företag. Inom ramen för auktionerna för spektrum i 3,5 och
2,3 GHz-banden har PTS genomfört utredningar och fattat beslut om inriktning för
frekvensband som är aktuella för tilldelning. Med syfte att hålla de handläggningstider
som krävs enligt lag för radiotillstånd, har PTS tillsammans med Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen utvecklat samrådsprocessen kring säkerhetsaspekter och
myndigheterna nådde under året en ramöverenskommelse kring detta. .
2.4.1

Tillgängliggörande för frekvenser för 5G

PTS har genomfört utredningar och fattat beslut om inriktning för frekvensband som
är aktuella för tilldelning. Av den beslutade inriktningen framgår ofta 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).
PTS har under året undersökt efterfrågan och möjligheter vad gäller framtida
användning av det så kallade 26 GHz-bandet som tillsammans med 700 MHz-bandet
och 3,5 GHz-bandet av EU pekats ut som ett pionjärband för 5G. En inriktning för hur
26 GHz-bandet bäst tillgängliggörs för 5G-användning i Sverige har därefter
beslutats (PTS-ER-2020:18).
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PTS har under året också undersökt efterfrågan och samrått sina överväganden om
samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. PTS inriktning för 2,6 GHzbandet har därefter beslutats (PTS-ER:2020:27).
Under 2020 har PTS fattat beslut om att begränsa antalet tillstånd och utfärdande av
allmän inbjudan till auktion i 3,5 och 2,3 GHz-banden. I de regler6 som trädde i kraft
den 1 januari 2020, infördes en möjlighet att kunna förhindra och ingripa mot
radioanvändning som kan orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS har under 2020, i
samverkan med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, arbetat med att ta fram
formerna för ett sådant samrådsförfarande. Utredningarna och samråden har utgjort
nödvändiga förberedelser för tillgängliggörande av frekvenser för 5G såväl genom
auktion som tillgängliggörande utan föregående urvalsförfarande. Efter genomfört
samråd och förhandsprövning har PTS fattat beslut om att godkänna samtliga
budgivare som ansökt om att delta i auktionerna i 3,5 och 2,3 GHz-banden. I
samband med detta beslut, presenterade PTS kompletterande tillståndsvillkor. Dessa
villkor har överklagats och prövas i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade att
PTS beslut om kompletterande villkor tills vidare inte skulle gälla (inhibition). PTS valde
då att skjuta upp de planerade auktionerna och överklagade beslutet om inhibition.
När inhibitionen upphävdes av kammarrätten beslutade PTS att återuppta
auktionsprocessen och auktionerna genomfördes istället den 19 januari 2021.
I anslutning till villkoren i auktionerna har PTS under året utrett hur myndigheten ska
genomföra tillsyn av de villkor som ställs på säkerhet i tillstånden och har genom
detta tagit fram en process och metod för hur tillsynsarbetet relaterat till dessa villkor
ska utföras.
Under året har PTS utrett och beslutat om överlåtelser och uthyrning av befintliga
tillstånd i 3,5 GHz-bandet, också detta har samråtts med Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten.
Genom dessa utredningar och förberedelser inför tilldelning har en ökad
förutsägbarhet avseende tillgängliggörande av frekvenser för 5G åstadkommits. Det
har också tydliggjorts på vilket sätt PTS avser tillgodose den efterfrågan på
frekvenser för 5G som finns, för såväl nationella som lokala tillämpningar. När
frekvenserna tillgängliggörs i enlighet med detta uppnås en för samhället effektiv
användning spektrum över tid.
2.4.2

Främja 5G för landsbygdens företag

PTS har under året verkat för att främja tillgängliggörandet av framtidens 5G-nät för
landsbygdens företag. Detta har gjorts inom ramen för PTS ordinarie uppdrag och
6
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generellt kan sägas att PTS har intensifierat sitt fokus på lands- och glesbygd. 5Gfrekvenser för lokala tillämpningar är en åtgärd som adresserar just digitaliseringen av
landsbygdens företag. PTS har under året deltagit i och varit ordförande för
arbetsgruppen Infrastruktur för mobilt bredband 2023. Gruppen tog i sin slutrapport
fram tolv förslag på hur samverkan kan underlätta etablerandet av nya mobilmaster
på landsbygden. Genom detta har PTS verkat för att främja tillgängliggörandet av
framtidens 5G-nät för landsbygdens företag.
2.4.3

Tilldelning av tillstånd för radiosändare

PTS har under 2020 handlagt 9792 tillståndsärenden för radiosändare och för
frekvensblock, bland annat inom områdena fast radio, rundradio, landmobil radio,
maritim radio, luftfartsradio, jordstationer och amatörradio, vilket är en ökning jämfört
med 2019. Därutöver har PTS under 2020 handlagt förlängningar av 1 529 tillstånd.
PTS arbete med att handlägga tillståndsärenden innebär att tillståndshavare fått
möjlighet att kommunicera via radiobaserade tekniker i enlighet med sina behov och
PTS villkor för att åstadkomma en effektiv användning av radiospektrum, i syfte att
samhällsnyttan av spektrum maximeras över tid.
PTS har under 2020 utvecklat både ett effektivt handläggningsstöd och ett digitalt
kundmöte i form av en självbetjänt e-tjänst för ansökan om radiotillstånd (VHF) för
fritidsbåt. Denna tjänst är ett led i att möta allmänhetens förväntningar på effektiva
och säkra e-tjänster, men är också en viktig del i PTS digitalisering. Användare kan
genom självbetjäningstjänsten hantera de vanligast förekommande ärenden som rör
tillståndsgivning för radiosändare för fritidsbåtar. Tjänsten som är uppbyggd som ett
flöde möjliggör för enskilda att ansöka om, ändra och säga upp tillstånd för att
använda VHF på en fritidsbåt samt uppdatera personuppgifter utan manuell
handläggning och utan kontakt med handläggare på PTS. Vid utfärdande av ett nytt
tillstånd kan användaren själv skriva ut det. Identifieringen i tjänsten sker med en elegitimation utfärdad till en privatperson och är därmed inte i dagsläget tillgänglig för
juridiska personer.
Tabell 10 Avslutade tillståndsärenden
Nytt tillstånd (st)1)
Ändrat tillstånd (st)1)
Överlåtelse (st)1)
Återkallat tillstånd (st)1)
Totalt antal tillstånd (st)1)
1)
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2020
3 167
3 253
489
2 883
9 792

Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön.

2019
3 226
3 297
419
2 222
9 164

2018
3 347
3 563
494
3 630
11 034
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Tabell 11 Genomsnittlig handläggningstid
Nytt tillstånd (dagar)
Ändrat tillstånd (dagar)
Överlåtelse (dagar)
Återkallat tillstånd (dagar)

2020
22
26
23
6

2019
17
13
14
6

2018
10
12
8
4

2020
9 792
31 832
3 250

2019
9 164
27 3681)
2 9861)

2018
11 034
30 160
2 733

Tabell 12 Hantering av radiotillstånd
Antal avslutade ärenden (st)
Kostnad inkl. OH (tkr)
Kostnad per avslutat ärende (kr)
1)

Kostnadsberäkningen har förändrats 2020. Nya beräkningar har därför gjorts för 2019 (ändringen omfattar inte 2018).

2.4.4

Samråd om säkerhetsfrågor vid radioanvändning

Enligt ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft
den 1 januari 2020 ska PTS beakta risker för Sveriges säkerhet i frågor som rör
tillstånd att använda radiosändare. För att kunna bedöma om en viss
radioanvändning kan påverka Sveriges säkerhet, ska PTS via samråd med
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inhämta deras synpunkter om ansökningar
som rör tillstånd att använda radiosändare.
En utmaning under året var att PTS inledningsvis på grund av sekretess var
förhindrad att lämna en del uppgifter om ansökningarna till Säkerhetspolisen och
Försvarsmakten som dessa samrådsmyndigheter behövde för att kunna bedöma
radioanvändningens relevans för Sveriges säkerhet. Detta medförde avsevärt ökade
handläggningstider då PTS inte kunde ta beslut i ett stort antal ärenden om
radiotillstånd, bland annat för samhällskritisk radioanvändning. Regeringen beslutade
om sekretessbrytande bestämmelser under våren. Som en effekt av dessa åtgärder
minskade handläggningstiderna och hamnade igen under den nivå som enligt lag
krävs för dessa ärenden (sex veckor).
Under året har PTS tillsammans med samrådsmyndigheterna successivt utvecklat
processen för samråd om säkerhetsaspekter, med regelbundna möten och fasta
former, för hur myndigheterna lämnar underlag och yttranden till varandra i
tillståndsärenden. Samarbetet bedöms ha varit framgångsrikt och myndigheterna har
på detta sätt kunnat hitta lösningar på gemensamma utmaningar och frågor.
Samarbetet resulterade under våren i en ramöverenskommelse om den
gemensamma samrådsprocessen. Därutöver enades PTS och
samrådsmyndigheterna om en följdöverenskommelse om ett generellt samråd, vilket
innebar att vissa typer av radioanvändning inte antas kunna skada rikets säkerhet
(t.ex. radio på fartyg, luftfartyg, idrotts- och kulturevenemang, trådlösa mikrofoner
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m.m.). Följdöverenskommelsen innebar således att ansökningar om tillstånd för
denna sorts radioanvändning undantas från samrådsförfarandet, vilket har
underlättat och effektiviserat samrådsprocessen avsevärt. Under sommaren och
hösten 2020 bedömer PTS att samrådet har fortskridit på ett tillfredställande sätt.
Tiden för handläggning av ärenden har ökat under året – dels på grund av denna nya
prövningsgrund med samrådsförfarande och dels på grund av bristen på
sekretessbrytande regler under våren som beskrivits ovan. Det nya
handläggningsstödet och e-tjänsten för fritidsbåtar har emellertid minskat
handläggningstiden avsevärt för dessa tillstånd. Dessa omständigheter påverkar
handläggningstiden för det totala antalet tillstånd.
2.4.5

Störningsfri radiomiljö

För att användare av radiokommunikationstjänster ska ges en rimligt störningsfri
radiomiljö bedriver PTS tillsyn av radiospektrum. Under 2020 har PTS genomfört 132
störningsutredningar. Av dessa rörde 11 ärenden störningar i samhällsviktiga nät och
radionavigeringstjänster, vilka av PTS har hanterats med prioritet.
Den proaktiva utredningsinsatsen mot ljudrundradiobranschen som PTS inledde
under 2019 och som sammantaget ledde till ett bra resultat, har under året följts upp
med ytterligare mätningar på 50 stycken FM-sändare för att säkerställa att
tillståndshavarna följer gällande tillståndsvillkor. Övriga utredningar som har bedrivits
har främst omfattat radiostörningar på mobiltelefoni och mobilt bredband.
Trenden visar på en stadigt ökande användning och därmed beroende av trådlösa
tjänster, vilket i sin tur ställer höga krav på en effektiv tillsyn av radiospektrum. Som
ett led i denna utveckling har PTS inlett en modernisering av mät- och
monitoreringsutrustning samt utökat möjligheterna till utförandet av mätaktivtiter och
störningsutredningar på distans.
Tabell 13 Utredningar av störd radiokommunikation
2020
132
58
11

Antal störningsutredningar (st)
Handläggningstid (dagar)
Antal störningar i samhällsviktiga nät (st)

2019
138
39
8

2018
199
42
20

Tabell 14 Radiotillsyn
Kostnader inkl. OH (tkr)

2020
13 663

2019
10 490

2018
11 665

Sammantaget gör PTS bedömningen att svensk radiomiljö ger mycket goda
förutsättningar för en rimligt störningsfri trådlös kommunikation.
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2.4.6

Marknadskontroll

PTS bedriver marknadskontroll, vilket innebär kontroll av produkter där
radioutrustning ingår. Syftet är att upptäcka produkter som inte uppfyller väsentliga
egenskapskrav enligt harmoniserade standarder för att därigenom minska risken för
framtida radiostörningar.
Under 2020 har 22 produkter kontrollerats avseende administrativa och tekniska
krav. Av dessa uppvisade 6 tekniska brister och 15 administrativa brister. Efter beslut
från PTS har 9 produkter dragits bort från marknaden. Övriga brister har rättats till av
aktörerna enligt regelverket.
Arbetet med att förnya marknadskontrollen för att stärka PTS i omställningen från att
fokusera på testverksamhet till mer utåtriktat arbete har fortsatt. Under året har
ytterligare steg tagits i och med upphandlingen av ett webbutbildningsverktyg där
PTS kommer att kunna erbjuda gratis utbildning om de krav som ställs på tillverkare,
importörer, distributörer och den radioutrustning som de säljer i Sverige. Vidare har
den konsumentinriktade informationskampanjen som genomfördes under 2019, för
att höja medvetenheten kring de problem som privatpersoner kan drabbas av vid
köp av bristfällig elektronik innehållande radioutrustning, återigen genomförts i
sociala medier. Kampanjen bedöms även denna gång ha fått mycket stor räckvidd.
PTS bedömning är att marknaden för produkter innehållande 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 15 Kontrollerade utrustningar
Totalt antal kontrollerade utrustningar (st)
Godkända efter teknisk kontroll (st)
Tekniska brister (st)
Administrativa brister (st)
Tagits ur marknaden (st)

2020
22
1
6
15
9

2019
18
3
3
13
2

2018
74
7
11
44
5

Tabell 16 Marknadskontroll
Kostnader inkl. OH (tkr)

2.4.7

2020
4 912

2019
4 565

2018
5 266

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
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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 2020 handlagt 77 nummertillståndsärenden. Den genomsnittliga
handläggningstiden är fem dagar.
Tabell 17 Tilldelning av nummertillstånd
Antal nummertillstånd (st)
Handläggningstid (dagar)
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2020
77
5

2019
112
7

2018
111
7
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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 2020 har PTS i detta syfte
bl.a. arbetat vidare med översynen av regleringen på bredbandsmarknaderna samt
ändrat och upphävt skyldigheter om samtrafik och tillträde till kopparnät. PTS har
också bedrivit tillsyn över skyldigheter på samtliga av PTS reglerade marknader,
liksom över de konkurrensfrämjande regelverk PTS är satt att övervaka. PTS har
också på uppdrag av regeringen analyserat effekterna på utbyggnad och konkurrens
av ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för
bredbandsverksamhet. PTS har också haft en framträdande roll i Berec:s arbete med
framtagandet och harmoniseringen av regleringen på EU-nivå.
2.5.1

SMP för lokalt och centralt tillträde, samtrafik och broadcasting

PTS har enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i uppdrag att fortlöpande
analysera de marknader som EU-kommissionen har bestämt kan vara aktuella för
förhandsreglering (s.k. SMP-reglering). Syftet är att förhindra operatörer med
betydande marknadsinflytande att missbruka sin ställning. För att uppnå det införs
spelregler som i förlängningen har som mål att skapa en långsiktig och hållbar
konkurrens.
Under 2020 har PTS utfört följande marknadsanalyser:
Bredbandsmarknaderna
I november 2019 anmälde PTS tre utkast till beslut avseende
bredbandsmarknaderna, dvs. lokalt respektive centralt tillträde till koppar- och
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fibernät, till EU-kommissionen. På marknaderna för lokalt tillträde till kopparnät
respektive lokalt tillträde till fibernät föreslog PTS att Telia Sverige AB (Telia) skulle
åläggas vissa skyldigheter, eftersom Telia bedöms fortsatt ha betydande
marknadsinflytande på dessa marknader. Någon reglering av centralt tillträde
bedömdes fortsatt inte nödvändig eftersom konkurrenssituationen är god och
förhandsreglering av lokalt tillträde är tillräckligt för att säkerställa en effektiv
konkurrens på slutkundsmarknaderna.
I december 2019 meddelade EU-kommissionen att den hyste allvarliga tvivel om att
marknaden för lokalt tillträde till fibernät är nationell. EU-kommissionen inledde därför
en s.k. etapp II-utredning, inom vilken BEREC, EU-organet som består av de nationella
regleringsmyndigheterna i EU, yttrade sig. I februari beslutade EU-kommissionen,
med stöd av BEREC:s yttrande, att PTS inte får fatta beslut enligt det anmälda
utkastet avseende marknaden för lokalt tillträde till fibernät (s.k. veto). EUkommissionen ansåg att PTS slutsats om en nationell marknad inte var förenlig med
EU-lagstiftningen och ålade PTS att fortsätta analysera den geografiska marknaden.
PTS återkallade därför sitt utkast till beslut i maj 2020 och fann det inte lämpligt att
heller fatta beslut avseende lokalt tillträde till koppar eller centralt tillträde. I juni 2020
fattade PTS beslut om att ändra vissa skyldigheter som gäller för Telia enligt 2015 års
SMP-beslut för marknaden för lokalt tillträde till koppar- och fibernät. Detta för att
skyldigheterna ifråga inte längre bedömdes vara ändamålsenliga och
proportionerliga.
Därefter har PTS under 2020 fördjupat sin analys genom att bland annat ha förberett
och genomfört en insamling av stora mängder prisdata på samtliga nivåer i
värdekedjan. Genom analys av insamlad data kommer PTS att kunna formulera mer
detaljerade hypoteser kring hur konkurrensen utspelar sig i olika geografiska
dimensioner och underbygga sina slutsatser kring marknadens avgränsning.
Samtrafiksmarknaderna
I september 2020 upphävde PTS tre beslut på marknaden för fast
samtalsterminering, då dessa företag inte längre bedriver sådan verksamhet. Ett
företag har gått i konkurs, ett företag har överlåtit nummerkapaciteten och det sista
företaget bedriver inte längre samtrafik på det sätt som anges i tidigare beslut.
2.5.2

Regeringsuppdrag – effekter av ett eventuellt undantag från
lokaliseringsprincipen på bredbandsområdet

Regeringen gav i januari 2020 PTS i uppdrag att utreda effekterna av ett undantag
från den kommunala lokaliseringsprincipen, både avseende utbyggnaden av
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bredband i relation till regeringens bredbandsmål och avseende konkurrensen på
bredbandsmarknaden.
PTS hade tidigare utrett frågan om ett undantag från lokaliseringsprincipen och
presenterat ett omfattande utredningsmaterial i rapport PTS-ER-2018:20 –
Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen. Det nya uppdraget tog därför till viss del utgångspunkt i den
tidigare rapportens faktaunderlag.
PTS analyserade efter samråd med Infrastrukturdepartementet tre alternativa
undantag från lokaliseringsprincipen, vilka medförde varierande utbyggnadspotential
och konkurrensrisker.
Utredningen skedde genom möten med branschorganisationer, myndigheter och
aktörer, och genom geografisk dataanalys. Slutsatserna har slutredovisats i PTS-ER2020:17 – Analys av undantag från lokaliseringsprincipen, som lämnats till
Infrastrukturdepartementet 2020-03-31.
2.5.3

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.
Under hösten 2018 inledde PTS tillsyn av tio kommuner och deras skyldighet att
informera om pågående eller kommande bygg- och anläggningsprojekt enligt
utbyggnadslagen. Tillsynen har pågått under 2019 och 2020. Syftet med tillsynen är
dels att följa upp om och hur lagens bestämmelser efterlevs, dels att använda tillsyn
som en informationskanal. Tillsynen har avseende fem kommuner avslutats med
avskrivningsbeslut under 2019. Under 2020 har tillsynen avseende ytterligare fyra
kommuner skrivits av. Tillsynen har lett till att informationen från kommunerna har
förbättrats. Avseende en kommun har under 2020 beslut om föreläggande fattats då
kommunens information om projekt i VA-nätet inte uppfyllt utbyggnadslagens krav.
Kommunen har därefter förbättrat informationen i enlighet med föreläggandet.
Avseende elnät och stadsnät har kommunen hänvisat till ett kommunalt bolag och
den tillsynen pågår.
Under 2019 har PTS handlagt en tvist gällande samordning enligt utbyggnadslagen.
Tvisten avslutades med beslut. Myndigheten har därefter under 2020 med anledning
av tvisten även meddelat ett föreläggande för att säkerställa att samordning kan ske.
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2.5.4

Tillsyn av konkurrensregleringen

PTS har under 2020 bedrivit tillsyn av de skyldigheter som myndigheten har beslutat
om för de företag som har ett märkbart marknadsinflytande på en eller flera av de
marknader som EU-kommissionen har definierat. Dessutom har PTS, vid sidan av
reglerna i utbyggnadslagen, även övervakat reglerna om internationell roaming och
öppet internet. Tillsynen har bedrivits såväl planlagt som händelsestyrt. På de
marknader där en skyldighet att hålla ett visst pris gäller har PTS genomfört pristillsyn.
Inom broadcastingområdet har PTS genomfört en pristillsyn för att säkerställa att
Teracom erbjuder kostnadsorienterade priser i enlighet med den metodik som följer
av den skyldighet som PTS ålagt Teracom. Under året har PTS slutfört en pristillsyn
avseende Teracoms priser för 2019 samt påbörjat pristillsyn avseende priserna för
2020.
På bredbandsmarknaderna, främst grossistmarknaden för lokalt tillträde till
nätinfrastruktur, har PTS tillsyn under 2020 bl.a. genomfört en uppföljning av ett
tidigare tillsynsärende och en tillsyn av de reglerat högsta priser som Telia får tillämpa
för tillträde till kopparbaserade tjänster. Under våren 2020 startades en
uppföljningstillsyn avseende skyldigheten för Telia Sonera AB (Telia) att tillhandahålla
driftsäkra och funktionella stödsystem. Tillsynsärendet syftade till att utreda och
kontrollera huruvida Telia vidtagit de kvarstående förbättringsåtgärder som uppgetts
ske och som inte varit föremål för granskning i det ursprungliga tillsynsärendet.
Uppföljningstillsynen rörande stödsystem avslutades under hösten 2020 med beslut
om avskrivning. Genom årets uppföljningstillsyn signalerar PTS att myndigheten
anser att driftsäkra och funktionella stödsystem och förbättringen av processen för
beställning av grossistprodukter genom användande av Telias stödsystem är viktig.
Tillsyn används även i syfte att utreda huruvida regleringen uppfyller sitt syfte och för
att bedöma utformningen av kommande reglering på marknaden. I juni 2020 fattade
PTS ett beslut om en ny kalkylmodell för att fastställa högsta tillåtna priser avseende
kopparaccess. Under hösten 2020 inleddes en pristillsyn för att kontrollera att Telia
efterlever det nya beslutet. I slutet av 2020 inledde PTS även tillsyn av Telias
skyldighet om ekonomisk replikerbarhet på marknaden för lokalt tillträde till
nätinfrastruktur.
PTS har utöver tillsyn inom broadcastingområdet och på bredbandsmarknaderna
också bedrivit pristillsyn på marknaderna för fast och mobil terminering.
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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
2020 har PTS samverkat och fört dialog med olika branschaktörer och myndigheter
för att diskutera och åtgärda befintliga problem på marknaden. PTS bedömer att
åtgärder för att säkra tillgången till telefoni och grundläggande internet, en större
kommunikationsinsats för att få fler konsumenter att bli digitalt delaktiga, och ett
arbete med att förtydliga PTS roll gentemot konsumenter 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
försäljningsmetoder som branschen förvaltar genom Telekområdgivarna. PTS och
Konsumentverket deltar i uppföljningen av handlingsplanens efterlevnad. Enligt PTS
statistik över inkomna klagomål har antalet klagomål om oseriös försäljning sjunkit
fem år i rad. 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 18 Kontakter med allmänheten – telefoni och bredband1)
Antal klagomål (st)2)
1)

2)
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2020
1 880

Indikatorn har tidigare benämnts Konsumentklagomål
Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön.

2019
1 063

2018
1 110
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Myndigheten har under året hanterat 1 880 förfrågningar kopplade till telefoni och
bredband. Detta kan jämföras med 1 063 förfrågningar för 2019, vilket är en ökning
med 77 procent. De fem vanligaste kategorierna av klagomål har år 2020 varit
tillgång och avbrott, övriga frågor,7 samtal, nummer och internet, avtal och
information och integritet.
En betydande andel av PTS kontakter med allmänheten avser frågor som faller
utanför myndighetens verksamhetsområde. Sammanlagt har PTS under 2020
registrerat 2 686 kontakter med allmänheten. Många av frågorna hänvisas vidare till
andra aktörer och myndigheter, såsom Telekområdgivarna, Konsumentverket och
Myndigheten för press, radio och tv. Att inte veta var man ska vända sig med frågor
bidrar till otrygghet för konsumenter. PTS har därför under 2020 inlett ett arbete med
att gentemot allmänheten förtydliga myndighetens roll på konsumentområdet.
Arbetet innebär att PTS webbkommunikation renodlas, i syfte att dels ge
konsumenter en tydligare bild av hur PTS arbetar med konsumentfrågor, och dels
bättre visa på var de istället kan vända sig med sina frågor.
2.6.3

Konsumentinformation

PTS har under året arbetat med att öka efterfrågan av grundläggande
internetuppkoppling genom kommunikationsinsatser som har i syfte att öka det
digitala innanförskapet hos allmänheten. PTS har publicerat filmer på
kampanjwebbplatsen www.pts.se/kopplaupp och i sociala medier. Genom
kampanjen sprider PTS information om nyttan med internet till närstående till de
personer som inte har internetuppkoppling. Kampanjwebbplatsen har funnits
tillgänglig under hela året, och kampanjen har spridits i sociala medier inför jul- och
nyårshelgerna. Genom spridning i sociala medier har informationen nått ca 16
miljoner exponeringar för människor mellan den 1 december 2020 och den 31 januari
2021. Kampanjwebbplatsen har haft cirka 105 000 besök under den mest intensiva
delen av informationskampanjen 2020.
2.6.4

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
verksamhetsställen som inte kan få tillgång till sådana uppkopplingar genom
erbjudanden på marknaden. PTS har under året mottagit 67 ansökningar om stöd till
åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet, och
upphandlat fem uppkopplingar för grundläggande internet med stöd av förordningen
7
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(2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till
internet. Detta kan jämföras med att PTS 2019 mottog 23 ansökningar om stöd och
upphandlade en uppkoppling.
Tabell 19 Åtgärder för grundläggande internet och telefoni
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)

2.6.5

2020
5 249

2019
6 558

2018
5 467

898
4 351

196
6 392

223
5 244

Inkluderande telefonitjänster

Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att även personer med
funktionsnedsättning ska ha tillgång till vissa viktiga kommunikationstjänster på
likvärdiga villkor och i samma utsträckning som andra. PTS har regeringens uppdrag
att upphandla sådana tjänster om marknaden inte tillgodoser dessa behov.
För närvarande upphandlar PTS följande fyra tjänster inom området elektronisk
kommunikation:
118 400: Nummerupplysningstjänsten 118 400, som endast är avsedd för privat bruk,
erbjuder nummerupplysning med framkoppling för personer som på grund av
synnedsättning, blindhet, annan funktionsnedsättning, eller beroende på andra
särskilda behov inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet eller som inte kan
ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.
Användningen har minskat något jämfört med året innan, ca 2,7 procent.
Teletal: Den samtalsförmedlande tjänsten Teletal gör det möjligt för personer som
har svårförstått tal eller behöver samtalsstöd att ringa till varandra eller till personer
som använder svenskt tal. En tolk, som kan tyda svårförstått tal, ger stöd i form av
förtydliganden, minnesstöd eller anteckningsstöd under telefonsamtal. Det kan röra
sig om privata samtal eller samtal med skolan, myndigheter, företag, m.fl. Under 2020
hanterades i genomsnitt 23 288 samtalsminuter per månad i tjänsten. Ökningen
jämfört med föregående år beror till största delen på telefonköer orsakade av covid19-situationen.
Bildtelefoni.net: Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt för
personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt
tal att ringa till varandra, samt att få samtal distanstolkade. Det kan röra sig om privata
samtal eller samtal med skolan, myndigheter, företag, m.fl. Användandet av tjänstens
egna mobilappar och webbapp har under 2020 ökat från att i januari utgöra 36,0
procent av totalt antal inkommande videosamtal till att i december utgöra 37,2
procent.
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Texttelefoni.se: Den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för
personer som använder skriven svenska och personer som använder talad svenska
att ringa till varandra. Det kan röra sig om privata samtal eller samtal med skolan,
myndigheter, företag, m.fl. Såväl analoga som digitala texttelefoner kan nyttjas och
det är även möjligt att ringa via webb- och mobilappar. Under 2020 var den
genomsnittliga användningen av Texttelefoni.se 95 181 samtalsminuter per månad.
Användningen har fortsatt att minska vilket kan antas bero på att det finns alternativa
sätt att kontakta myndigheter och företag, såsom mejl, chatt, med mera. Tjänsten är
dock fortfarande en viktig samhällsomfattande tjänst för att målgruppen ska kunna
ringa textsamtal och bli uppringda.
PTS löpande uppföljning av tjänsterna i form av användarråd, uppföljningsmöten med
leverantörer och insamling av statistik om servicenivåer, indikerar att brukarna är
nöjda med tjänsterna, har nytta av dem och att de bidrar till ökad självständighet.
Tabell 20 118 400 - tjänst för personer med funktionsnedsättning
Antal registrerade användare (st)1)
Genomsnitt samtal/månad (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)
1)

2020
12 784
45 659
3 604

2019
15 173
46 913
3 777

2018
14 710
48 746
4 250

3 550
53

3 711
66

4 106
143

2020
23 288
6 468

2019
21 183
5 520

2018
15 694
4 084

6 251
217

5 448
72

3 988
96

Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön.

Tabell 21 Teletal - tjänst för personer med funktionsnedsättning
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)

Tabell 22 Bildtelefoni.net - tjänst för personer med funktionsnedsättning
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)

2020
146 184
60 833

2019
123 974
48 939

2018
114 306
43 685

60 183
650

48 691
248

43 670
15

Tabell 23 Texttelefoni.se - tjänst för personer med funktionsnedsättning
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st)
Total kostnad inkl. OH (tkr)
Lämnade bidrag (tkr)
Förvaltningskostnader (tkr)
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2020
95 181
12 226

2019
96 904
12 363

2018
106 978
13 346

11 946
280

12 168
195

12 935
411
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Tabell 24 Totala kostnader för tjänster för personer med funktionsnedsättning
118 400 (tkr)
Teletal (tkr)
Bildtelefoni.net (tkr)
Texttelefoni.se (tkr)
Total kostnad inkl. OH (tkr)

2.6.6

2020
3 604
6 468
60 833
12 226
83 131

2019
3 777
5 520
48 939
12 363
70 599

2018
4 250
4 084
43 685
13 346
65 365

Främjandeinsatser för personer med funktionsnedsättning, äldre och
nyanlända med låg it-vana

Under året färdigställdes resultatet i undersökningen Svenskarna med
funktionsnedsättning och internet 2019 som Begripsam AB genomfört med
finansiering från PTS. Resultatet visar en betydande digital klyfta mellan personer
med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Rapporten
publicerades på PTS och Begripsams respektive webbplatser i maj 2020. Statistiken
till undersökningen 2019 finns tillgänglig på Begripsams webbplats8.
Under året har PTS fortsatt att bredda och komplettera kunskapen om olika
användargruppers möjligheter att använda grundläggande digital kommunikation.
Två rapporter belyser behov och hinder hos användare med hjärnskada samt med
intellektuell funktionsnedsättning. Rapporterna är publicerade på PTS webbplats.9
PTS har låtit granska tillgängligheten till sex av de största tele- och internetoperatörernas webbplatser och webbutiker. Insatsen syftar till att undersöka olika
konsumentgruppers möjligheter att söka information om, välja samt beställa internetoch telefonabonnemang etc. via internet. Resultatet presenterades för IT och
telekomföretagens Telekområd den 1 juni 2020. Rapporten finns publicerad på PTS
webbplats. Insatsen förväntas ge operatörerna vägledning för ökad tillgänglighet och
ökad kunskap om kommande lagkrav på området.10
Digin är en nätverksdag för offentlig sektor om digital inkludering och tillgänglighet.
som arrangerades 26 maj 2020. Nätverksdagen ställdes om till att bli helt digitalt pga.
covid-19-pandemin. Syftet var att erbjuda en plattform med vägledning och
inspiration kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering
och tillgänglighet. Programmet bestod av direktsändning av öppna programpunkter
och interaktiva temaspår för fördjupning. Nätverksdagen Digin samlade bland annat
över 4 000 tittare och 240 deltagare.
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 samt http://internet.begripsam.se.
Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med medfödd
eller förvärvad hjärnskada, PTS-ER-2020:13, samt Undersökning av behov och hinder vid användning av
digital kommunikation hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, PTS-ER-2020:14
10
Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer PTS-ER-2020:12
8

9
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I PTS 16:e innovationstävling tilldelades åtta projekt finansiering om totalt 15,6 miljoner
kronor. De vinnande projekten ska utveckla lösningar som motiverar och underlättar
för människor som halkat efter i det alltmer digitaliserade samhället.11
Inom ramen för ett regeringsuppdrag har PTS tagit fram vägledningar avsedda för
äldre och personal som stöttar äldre inom områdena videosamtal, fjärrstyrningstjänster och e-handel av mat och medicin. Syftet är att möjliggöra nödvändig kontakt
mellan äldre och anhöriga, samt att möjliggöra för målgruppen att kunna ta del av
andra viktiga tjänster och service inom rådande situation.
Myndigheten även tagit fram Digitalhjälpen, som är en ny del av PTS webbplats som
samlar information om dessa insatser, tjänster och verktyg avsedd för äldre, anhöriga
och personal som stöttar äldre.
2.6.7

En sammanhållen landsbygdspolitik

PTS har, med utgångspunkt i de anvisningar som Tillväxtverket skickat, besvarat ett
antal frågor om myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och i arbetet
med att utveckla Sveriges landsbygder. Detta utgör underlaget i rapporteringen.
Rapporteringen belyser bland annat vilka uppdrag, insatser och aktiviteter
myndigheten har respektive gör som mer eller mindre anknyter till lands- och
glesbygd. PTS bidrar till flera prioriteringar inom den regionala tillväxtpolitiken, främst
prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet. Inom landsbygdspolitiken bidrar
PTS till flera målområden, bland annat målområdena Utveckla digital infrastruktur och
stöttar företag, organisationer och/eller människor att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter i hela landet, Stimulera ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv i landsbygderna samt Säkerställa en god tillgång till kommersiell service,
likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort. Detta gör PTS
genom flera uppdrag, aktiviteter och insatser inom områdena elektronisk
kommunikation, post och grundläggande betaltjänster.
Rapporteringen behandlar även frågor om vilka aktörer, på lokal och regional nivå,
som PTS samverkar och för dialog med samt i vilka frågor. PTS samverkar och för
dialog med både lokala och regionala aktörer i frågor inom myndighetens
verksamhetsområden. Dialog förs med regionerna genom de regionala
bredbandskoordinatorerna, länsstyrelserna samt gränssnitt gentemot kommuner.
PTS för även dialog med nationella myndigheter, intresseorganisationer och andra
aktörer såsom Byanätsforum, Svenska Stadsnätsföreningen (Ssnf) och Sveriges
kommuner och regioner (SKR).

11
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2.7

Internationellt arbete

PTS strävar efter att svenska ståndpunkter ska få så stort genomslag som möjligt i
det internationella arbetet och PTS verkar för att reglering och riktlinjer i största
möjliga utsträckning ska kunna passa och tillämpas i Sverige.
2.7.1

Internationell harmonisering och standardisering inom spektrum- och
nummerområdet

PTS har under året arbetat 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 nytta för både konsumenter och företag i form av att det svenska samhället 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 DOCSIS 3/ECC) är i enlighet
med svenska intressen så långt som möjligt. PTS har särskilt fokuserat på svenska
intressen gällande frekvensbehov för 5G i detta arbete och har exempelvis uppdaterat operatörernas radiotillstånd för mobiltelefoni för att möjliggöra användning av
den nya tekniken. Nya koordineringsavtal, med flera länder i Sveriges närområde, har
också etablerats. Dessa kommer att underlätta för den framtida utbyggnaden av 5Gnäten.
PTS har även bidragit i arbetet med att möjliggöra mer frekvensutrymme för
WAS/RLAN (Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks), som gäller
exempelvis för wifi. På mandat av EU-kommissionen har studier genomförts inom
ECC, med syfte att möjliggöra denna användning i frekvensbandet 5925-6424 MHz,
även kallat det låga 6 GHz-bandet.
PTS har också varit aktivt i arbetet med att ta fram harmoniserade frekvensband för
framtida tågkommunikationssystem, bl.a. för moderniseringen och för potentiell
expansion av det inom tågbranschen nyttjade GSM-R systemet. Ett annat område
som PTS också bidragit inom i det internationella arbetet är ytterligare harmoniserade
frekvensband för ITS (Intelligent Traffic Systems), dvs. sådana frekvenser som i
framtiden avses bli använda för bl.a. självkörande bilar.
När det gäller internationell standardisering inom spektrumområdet har PTS deltagit
aktivt med att harmonisera radioutrustning genom standardisering, både nationellt
och internationellt, inom ETSI (Europeiska institutet för telestandarder). PTS har
bedrivit arbetet i syfte att säkerställa att innehållet i harmoniserade standarder är i
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enlighet med radioutrustningsdirektivet och att standarder blir ändamålsenliga för
den pågående utvecklingen av radioanvändningar.
Under året har PTS 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 Anummer (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.
2.7.2

Body of European Regulators for Electronic Communications (Berec)

Under 2020 var PTS generaldirektör Dan Sjöblom ordförande i BEREC. Arbetet
präglades till stor del av situationen kring covid-19, bland annat säkerställdes att
BEREC kunde genomföra sitt arbetsprogram och sina interna och externa möten
virtuellt. PTS bidrog aktivt till att implementera nya arbetssätt och tekniska plattformar
för samarbetet.
Inom Berec har PTS bl.a. bidragit i arbetet med att genomföra vissa moment
kopplade till kodexen12, som anknyter till medlemsstaterna möjlighet (ej skyldighet) till
tilldelning av nummer till vissa aktörer13 respektive staternas skyldighet att allokera en
nummerserie för s.k. icke-interpersonella kommunikationstjänster, t.ex. för
användning för sakernas internet (IoT).
PTS har deltagit aktivt i ett flertal arbetsgrupper och arbeten inom Berec i ett brett
område inom främst konkurrens- och tillträdesfrågor. Bland annat har PTS följt de
arbeten som är relaterade till implementeringen av kodexen. PTS har därutöver aktivt
deltagit i arbeten som rört digitala plattformar, säkerhet och roaming.
2.7.3

Arbete inom ENISA:s expertgrupp för säkerhet (European Competent
Authorities for Secure Electronic Communications, ECASEC)

PTS har under året deltagit aktivt i ECASEC:s arbete och möten. Fokus i arbetet har
legat på framtagandet och publiceringen av ett nytt ramverk för tillsyn enligt
säkerhetsreglerna i kodexen för elektronisk kommunikation (EECC). Ramverket

12
13
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omfattar dels ett dokument14 med riktlinjer för hur medlemsländerna ska bedriva
tillsyn samt råd och praktiska tips, dels ett kompletterande dokument15 som är särskilt
inriktat på tillsyn av 5G-baserade telekomlösningar. PTS har även deltagit i ECASEC:s
arbete med att ta fram nya riktlinjer för incidentrapportering till ENISA, som kommer
att publiceras i början av 2021.
PTS har även använt sig av det kontaktnät som ECASEC erbjuder i syfte att
mobilisera andra medlemsländers stöd i frågor som är av vikt för PTS.
2.7.4

Översynsarbete gällande NIS-direktivet

PTS har deltagit aktivt i EU-kommissionens översyn av NIS-direktivet.16 PTS har inom
ramen för EU-kommissionens offentliga samråd skickat in synpunkter utifrån ett antal
problem som PTS har identifierat under den tid som förflutit sedan NIS-direktivet
trädde i kraft. De framförda synpunkterna avser framförallt bestämmelser i NISdirektivet som berör leverantörer av digitala tjänster. De synpunkter som har
framförts är att definitionen av en leverantör av digitala tjänster bör förändras för att
inte begränsas till en juridisk person, att det bör förtydligas hur jurisdiktionen över en
leverantör av digitala tjänster ska avgöras och att det bör införas ett krav på att
tillkännage företrädare för tredjelandsleverantörer. PTS har vidare skickat in ett flertal
andra synpunkter avseende ett kommande förslag om att säkerhetsbestämmelserna
i EECC ska flyttas in i det nya förslaget på NIS-reglering.
2.7.5

Översynsarbete gällande eIDAS-förordningen

Kommissionen genomför en översyn av eIDAS-förordningen17. Översynen skulle ha
slutförts i juli 2020 men är försenad och slutdatumet är för närvarande inte bestämt.
Inom ramen för arbetet med översynen har PTS tagit fram myndighetens viktigaste
ståndpunkter, vilka baseras på de problem som PTS har identifierat vid tillämpningen
av det befintliga regelverket. PTS har vidare deltagit aktivt i diskussioner som hållits
inom ramen för FESA18- och ENISA-möten där översynen har diskuterats under 2020.
PTS bedömning är att myndigheten har bidragit med värdefull kunskap och
erfarenhet inom ramen för översynen av eIDAS-förordningen.

Guideline on Security Measures under the EECC
5G Supplement - to the Guideline on Security Measures under the EECC
16
Enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder
för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.
17
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
18
Forum of European Supervisory Authorities for trust service providers
14
15
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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 tillförlitliga grundläggande
betaltjänster är tillfredsställande för de flesta, men vissa grupper och geografiska
områden har problem. Under 2020 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. Dessa bidrag har
bland annat medfört att det i 16 län sammantaget finns 4719 statligt finansierade
betaltjänstombud som kan erbjuda kontantuttag, betalningsförmedling eller möjlighet
att deponera dagskassor. Indikativa siffror från Tillväxtverket talar för att de statligt
finansierade ombuden under 2020 bland annat bidragit till att cirka 66 600 personer i
genomsnitt fått cirka 15,4 km kortare distans till närmaste servicepunkt för
kontantuttag20. Vidare finansierar bidraget regionala processledare i 20 län för arbete
19
20
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med insatser, utvecklingsprojekt och främjandearbete, för att främja tillgången till
grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljats särskilda
medel för den så kallade Stödsamordningsfunktionen som hanterar
länsöverskridande frågor.
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. Länsstyrelserna har särskilt bevakat berörda orter och vid behov
gjort insatser. Covid-19 har under året påverkar både PTS och länsstyrelsernas
insatser. En del av länsstyrelsernas aktiviteter, till exempel fysiska träffar och
utbildningsinsatser riktade mot äldre och personer med funktionsnedsättning, har fått
ställas in men successivt har allt mer kunnat ställas om till digitala alternativ.
PTS har också arbetat med att inhämta kunskap om behov och hinder hos grupper
som har problem med betaltjänster och har särskilt belyst behovet av ökade insatser
för digital delaktighet och att betaltjänster ska utformas tillgängligt. 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. Dialogmötena har utgått från tillgänglighetsstudien Kartläggning av
information om betaltjänster som underlättar digital inkludering, PTS-ER-2019:25, som
publicerades 2019.
3.1.2

Tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster

PTS har fått i uppdrag att övervaka att vissa kreditinstitut21 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 dagskassainsättning. Lagstiftaren har även uttryckt att
platser för kontanttjänster ska vara tillgängliga och användarvänliga, men dessa krav
ska dock fastställas i praxis och inte regleras i förväg. Skyldigheterna träder i kraft
först den 1 januari 2021. Övriga delar av regelverket, inklusive den uppgiftsskyldighet
som träffar samtliga företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster, trädde i
kraft 1 januari 2020. Uppdagat ska genomföras i samverkan med Finansinspektionen,
som kan ingripa mot instituten genom föreläggande och sanktionsavgifter, samt
Tillväxtverket, som tillhandahåller ett geografiskt informationssystem, Pipos, som ska
21
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användas i tillsynen. PTS har, sedan myndigheten fick uppdraget, arbetat intensivt
med implementeringen för att kunna bedriva aktiv tillsyn under 2021.
Under 2020 har PTS i nära samverkan med Tillväxtverket vidareutvecklat Pipos, både
vad avser den insamlingsfunktionalitet som behövs för att inhämta nödvändiga
uppgifter och vad avser den analysfunktionalitet som behövs för olika bedömningar
och beräkningar. Det gemensamma arbetet har även inkluderat olika
informationsinsatser. Under sommaren genomfördes en första uppgiftsinsamling från
samtliga aktörer på marknaden som tillhandahåller platser för kontanttjänster, 78
stycken, dels för att testa Pipos, dels för att ge PTS en inblick i marknaden och bättre
möjlighet att initiera tillsyn avseende relevanta aspekter nästa år. Uppgiftsinsamlingen
har utvärderats så väl genom interna lärdomar som genom användarenkät till
uppgiftslämnarna, och utvärderingen har legat till grund för förbättringar i Pipos och i
arbetsprocesser inför framtida insamlingar. Dessutom har PTS beslutat om en
föreskrift rörande vilka uppgifter som ska lämnas in i PTS årliga uppgiftsinsamlingar
samt att dessa ska lämnas in till Tillväxtverket. Ytterligare ett utkast på föreskrift och
tillhörande konsekvensutredning avseende hur avvikelsen ska beräknas har gått ut
på remiss. Därutöver har årets arbete fokuserat 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 rörande
marknadsutveckling, viktiga frågor på området och innebörden av regelverket. Årets
implementeringsarbete innebär att PTS kommer att kunna påbörja tillsyn under år
2021 när skyldigheterna för vissa kreditinstitut har trätt i kraft.
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4.

Organisationsutveckling

Mål: PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa
arbetsplatser.
Målbeskrivning: Avgörande för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt
är att myndigheten har allmänhetens förtroende och uppfyller de mål, lagar och
regler som gäller för myndigheten. PTS arbetar därför för att vara en effektiv
myndighet med ordning och reda i beslutsprocesser och ekonomi. 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 2020 har en rad insatser genomförts
för att stärka detta ytterligare.

4.1

Välskött myndighet

I PTS strävan efter att myndigheten ska vara välskött, har myndigheten arbetat med
ett antal frågor av skilda slag.
Under året har ett särskilt ärendehanteringssystem och en ny e-tjänst för
båtradiotillstånd tagits i drift, vilket gör det enklare och betydligt snabbare för
båtägare att få, och förlänga, sitt radiotillstånd. Systemet ger även ökad effektivitet
och kvalitet i den interna hanteringen av ärendena. Båtradiotillstånd är den till antalet
största tillståndstypen inom PTS.
Ett betydande arbete har gjorts för att skapa myndighetens nya datacenter. Det nya
datacentret innebär högre it- och informationssäkerhet, ökad redundans genom två
helt speglade datahallar samt säkrare och enklare förvaltning av systemen.

Post- och telestyrelsen

2021-02-19

Årsredovisning 2020
57

PTS har upphandlat och implementerat ett nytt standardsystem för externa
kontakter. Systemet skapar förutsättningar för effektivare ärendehantering och ökad
informationssäkerhet, bland annat genom att på sikt samla kunddata i ett
gemensamt kundregister. Systemet tas i bruk i januari 2021.
PTS har även upphandlat och implementerat ett nytt dokumenthanteringssystem.
Syftet är att skapa förutsättningar för bättre informationsspridning inom myndigheten
och effektivare samarbetsformer. Systemet togs i bruk under hösten inom ramen för
ett pilotprojekt. Under 2021 kommer hela myndigheten ges tillgång till det nya
dokumenthanteringssystemet .
För att öka möjligheterna nå ut bättre med information till externa intressenter samt
skapa alternativ avseende intern kompetensutveckling har myndigheten lanserat
utbildningar i en digital lärplattform. Först ut är utbildning i Radioutrustningsdirektivet
riktad till tillverkare och distributörer av berörd utrustning.
PTS har under året aktivt arbetat med dataskyddsfrågor, bland annat genom att
tydliggöra rutinerna för hantering av begäran om allmän handling där personuppgifter
ingår. PTS har även gjort en uppdatering av sina dataskyddsriktlinjer och tagit fram
ett nytt metodstöd för hur PTS uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Avsikten är
att skapa ett enhetligt förhållningssätt avseende dataskyddsfrågor i hela
myndigheten.
PTS har under 2020 även utvecklat sitt interna säkerhetsskyddsarbete. Detta har bl.a.
innefattat en befattningsanalys som resulterat i att betydligt färre befattningar än
tidigare är placerade i säkerhetsklass. Vidare har säkerhetsskyddschefens mandat
tydliggjorts i PTS delegationsordning och PTS har beslutat en
signalskyddsinstruktion. PTS har även arbetat med att utveckla forum för diskussion
av säkerhetsskyddsfrågor när det gäller bl.a. spektrumfrågor, informationssystem och
fastighetsfrågor.
PTS följer kontinuerligt upp rapporterade incidenter. Under året har fem
personuppgiftsincidenter hanterats och samtliga har anmälts till Datainspektionen.
Därutöver har 29 incidenter av annat slag anmälts i PTS interna
incidentrapporteringssystem. Dessa rör framför allt mindre it- eller
informationssäkerhetsincidenter.
4.1.1

Utveckling av krishantering och erfarenheter av covid-19-pandemin

I mitten av februari 2020 aktiverade PTS en krisstab för att följa läget avseende det
nya coronaviruset som hade börjat spridas i världen. När situationen eskalerade till
samhällsspridning i Sverige förstärktes krisstabens arbete. Under året har krisstabens
sammansättning och uppgifter förändrats i syfte att följa pandemins utveckling, samt
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konsekvenser för PTS ansvarsområden och den egna verksamheten. I stort har
konsekvenserna av pandemin varit begränsade för både postsektorn och sektorn
elektroniska kommunikationer, och även avseende PTS interna verksamhet.
Samverkan med aktörerna inom PTS sektorer, för att exempelvis sammanställa
lägesbilder, har fungerat bra.
PTS arbetar kontinuerligt med att utveckla myndighetens beredskap och förmåga att
hantera kriser. Krisstabens arbete och metodstöd har under året löpande utvecklats,
bl.a. för att anpassas till att krisstaben sedan mitten av mars utfört sitt arbete på
distans, i enlighet med rekommendationer om hemarbete. Under november inleddes
en utvärdering av myndighetens hantering av pandemin, både avseende arbete inom
krisstaben och i linjeverksamheten. Denna utvärdering kommer bl.a. att utgöra
underlag för fortsatt utveckling av PTS krishantering.

4.2

Attraktiv arbetsgivare

PTS uppfattas som en bra arbetsplats av sina medarbetare. Detta är tydligt utifrån
bl.a. genomförda medarbetarundersökningar, låg sjukfrånvaro och avgångssamtal
som genomförs med samtliga som avslutar sin anställning.
PTS har också relativt lätt för att attrahera nya medarbetare. I de flesta rekryteringar
får myndigheten in en betryggande mängd sökande med efterfrågad kompetens,
och 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 aktivt med att marknadsföra myndigheten, inte minst i sociala medier.
PTS arbetar även med karriär- och kompetensutveckling genom att delta i
samarbetet Rörlighet i staten. Samarbetet ger utrymme för skräddarsydda
utvecklingssatsningar mellan deltagande myndigheter samt goda möjligheter att
bygga nätverk för myndigheternas medarbetare. Under 2020 har 42 medarbetare
från PTS deltagit i olika aktiviteter som Rörlighet i staten erbjuder.
Under året har samtliga chefer genomgått utbildning om det systematiska
arbetsmiljöansvaret, och i synnerhet har en aktiv dialog förts med cheferna om
arbetsmiljöfrågor samt att leda på distans till följd av pågående pandemi. Kortare
medarbetarundersökningar, så kallade temperaturmätningar, har genomförts under
vår och höst för att fånga upp upplevelser av hur arbetet går under pandemin, vilket
varje chef också har arbetat aktivt med i sina grupperingar.
Antalet anställda på myndigheten har ökat från 326 till 345 under året, vilket framför
allt beror på att myndigheten fått utökade uppdrag. 33 personer har avslutat sin
anställning på PTS och det ger en personalomsättning på 9,6 % inklusive
pensionsavgångar.
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5.

Ekonomi

5.1

PTS totalt

PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag från regeringen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Stockholms universitet
(SU). De bidrag som PTS lämnar finansieras med anslag och bidrag.
Tabell 25 Finansiering per verksamhetsområde
Elektronisk kommunikation

Post
Grundläggande betaltjänster

Anslag
22:02:1
22:02:02
22:02:04
22:02:05
02:01:18
22:02:01
22:02:02
22:02:01
22:02:03

Avgifter
LEK, RED, eIDAS, Utbyggnadslagen

Bidrag
Regeringen, SU,
MSB,
samarbetsprojekt
inom staten RIS

Postlagen, EU-förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

MSB

Tabell 26 Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter (tkr)
Totala intäkter
Totala anslagsintäkter
Totala övriga intäkter 1)

Totala kostnader
Saldo

2020
433 306

2019
407 034

2018
409 498

135 823
297 483

113 348
293 686

104 017
305 482

451 079
-17 773

413 827
-6 793

396 057
13 442

Summa övriga intäkter motsvarar intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkt av bidrag, förvaltning samt finansiella
intäkter i resultaträkningen
1)

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2020 till 451 mnkr (413,8 mnkr). Det är en
ökning med 37,2 mnkr. Förklaringen beror i huvudsak på att personalkostnaderna har
ökat med 32,9 mnkr med anledning av att antalet årsarbetskrafter uppgår till 309
jämfört med 282 föregående år, dvs en ökning med 27.
Tabell 27 Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag (tkr)
Totala intäkter
Totala anslagsintäkter
Totala bidragsintäkter

Totalt kostnader
Saldo
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2020
409 081

2019
268 576

2018
291 581

391 821
17 260

243 061
25 515

286 265
5 316

409 081
0

268 576
0

291 581
0
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PTS lämnade bidrag uppgick till 409 mnkr (268,6 mnkr), en ökning med 140,4 mnkr.
Ökningen förklaras huvudsakligen av utbetalat bredbandsstöd under året om 135,7
mnkr.

5.2

Ekonomiskt utfall för Post

Tabell 28 Post - verksamhetskostnader och intäkter (tkr)
Intäkter
Avgiftsintäkter 1)
Anslagsintäkter 2)
Övriga intäkter

Verksamhetskostnader
Saldo

2020
35 735

2019
34 369

2018
32 695

34 689
545
501

32 521
1 606
242

31 280
992
423

33 543
2 192

31 774
2 596

31 999
695

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
1)

Avgiftsintäkterna inom Post har ökat trots sjunkande brevvolymer, vilket delvis
förklaras av att avgifterna för de större postoperatörerna höjdes med 14 procent
2020. PTS har under 2020 tagit ut en ny avgift från en del paketaktörer om totalt 2
mnkr.
Verksamhetskostnaderna har ökat med 1,8 mnkr. Kostnaderna för
paketleveranstjänster uppgår i år till 0,8 mnkr (1,3 mnkr). År 2019 respektive 2018 togs
kostnaderna avseende paketleveranstjänster mot förvaltningsanslaget. Att de totala
verksamhetskostnaderna har ökat (med ca 6 %) förklaras till övervägande delen av
posttillsyn.
Tabell 29 Post - lämnade bidrag (tkr)
Intäkt anslag lämnade bidrag
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1)
Saldo
1)

Post- och telestyrelsen

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1

2020
19 552
19 552
0

2019
20 337
20 337
0

2018
19 676
19 676
0
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5.3

Ekonomiskt utfall för Elektronisk kommunikation

Tabell 30 Elektronisk kommunikation - verksamhetskostnader och intäkter (tkr)
Intäkter
Avgiftsintäkter 1)
Anslagsintäkter 2)
Övriga intäkter 3)

Verksamhetskostnader
Saldo

2020
387 249

2019
368 715

2018
374 395

250 125
125 018
12 106

249 531
107 820
11 364

259 697
100 655
14 043

407 214
-19 965

378 103
-9 388

361 649
12 746

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 22:2:4 ap 1 och anslag 2:1:18 ap 8.
3)
Den bidragsfinansierade verksamheten finansieras vid bidrag från Stockholms universitet, MSB, bidrag från regeringen
samt via samarbetsprojektet Rörlighet i staten (RIS).
1)

Anslagsintäkterna har ökat med 17,2 mnkr. Det beror huvudsakligen på nya uppdrag i
år. Det ena uppdraget avser bredbandsstöd, om 14,3 mnkr, där PTS ska främja
utbyggnaden av snabbt bredband och hur framtida stödinsatser ska kunna utformas.
Det andra uppdraget avser digital omställning till följd av covid-19-situationen, om 3,6
mnkr.
Verksamhetskostnaderna har ökat med 29,1 mnkr. Det förklaras i huvudsak av ökade
kostnader med anledning av ovannämnda uppdrag samt att kostnaderna inom
avgiftsfinansierad verksamhet har ökat med 11,6 mnkr.
Tabell 31 Elektronisk kommunikation - lämnade bidrag (tkr)
Summa intäkter
Intäkt anslag lämnade bidrag
Intäkt bidrag lämnade bidrag

Summa kostnader 1)
Saldo
1)

2020
367 752

2019
228 784

2018
255 301

350 492
17 260

203 269
25 515

249 985
5 316

367 752
0

228 784
0

255 301
0

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap 1, anslag 22:2:2 ap1, anslag 22:2:5 ap 2 samt via bidrag från MSB.

Lämnade bidrag har ökat med 139 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av det nya
uppdraget inom bredbandsstöd om 135,7 mnkr.
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5.4

Ekonomiskt utfall för Grundläggande betaltjänster

Tabell 32 Grundläggande betaltjänster - verksamhetskostnader och intäkter (tkr)
Intäkter
Anslagsintäkter 1)
Övriga intäkter

Verksamhetskostnader
Saldo
1)

2020
10 322

2019
3 950

2018
2 408

10 260
62

3 922
27

2 370
38

10 322
0

3 950
0

2 408
0

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3.

Under 2020 har PTS arbete med grundläggande betaltjänster inriktats på fördelning
av medel samt dialog och samverkan med länsstyrelserna, andra myndigheter och
organisationer. När det gäller nya uppdraget avseende tillsyn över kreditinstitut som
är skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster har PTS arbetat med implementering av
arbetet inför att skyldigheten träder i kraft 2021.
Kostnaderna har ökat med 6,4 mnkr jämfört med 2019 vilket beror på det nya
uppdraget avseende tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster, där
kostnaderna uppgick till 9,0 mnkr. Kostnaderna för grundläggande betaltjänster har
däremot minskat med 2,6 mnkr jämfört med 2019 (från 4,0 mnkr till 1,4 mnkr). Det
beror dels på planerade aktiviteter som utbildningar, mässor, möten och resor som
inte har kunnat genomföras, dels på att vissa av processledarna har arbetat mindre
med grundläggande betaltjänster på grund av att de t.ex. har varit med i
länsstyrelsens krisstab.
Tabell 33 Grundläggande betaltjänster - lämnade bidrag (tkr)
Intäkt anslag lämnade bidrag
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1)
Saldo
1)

2020
21 777
21 777
0

2019
19 455
19 455
0

2018
16 605
16 605
0

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3 samt via anslag 22:2:1 ap 1.

Lämnade bidrag har ökat med 2,3 mnkr till följd av att länsstyrelserna arbetar mer
aktivt med stödinsatser för grundläggande betaltjänster på grund av ökade behov.
Länsstyrelserna har även lämnat stöd till fler betaltjänstombud enligt förordning
(2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster samt att
kostnaderna för vissa ombud har ökat.
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5.5

Avgiftsfinansierad verksamhet

Tabell 34 Avgifter som disponeras - budget enligt regleringsbrev 2020 (tkr)

Verksamhet
Elektronisk
kommunikation
Post
Radioutrustning
Betrodda tjänster
Utbyggnad av
bredbandsnät
Gränsöverskridande
paketleveranstjänster
Summa

Resultat
t.o.m.
2018

Resultat
2019

Budget
intäkter
2020

Utfall
intäkter
2020

Budget
kostnad
2020

Utfall
kostnad
2020

Budget
resultat
2020

Utfall
resultat
2020

Ack.
Res UB
2020

47 476
1 014
2 178
0

-12 397
2 596
1 307
0

236 500
33 000
9 500
75

235 042
32 720
9 336
33

255 000
33 000
11 000
75

258 012
31 675
8 510
33

-18 500
0
-1 500
0

-22 971
1 044
826
0

12 108
4 655
4 311
0

-409

1 701

6 000

5 715

5 500

3 536

500

2 179

3 471

0
50 258

0
-6 792

2 000
287 075

1 969
284 815

2 000
306 575

822
302 588

0
-19 500

1 148
-17 773

1 148
25 692

Vid utgången av 2020 har PTS ett ackumulerat överskott om 25,7 mnkr (43,5 mnkr)
vilket är en minskning med 17,8 mnkr. PTS har medvetet jobbat på att sänka
överskottet och förändringen 2020 beror framförallt på ökade lönekostnader inom
lagen om elektronisk kommunikation.
5.5.1

Avgiftsfinansierad verksamhet

Tabell 35 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
2020
Elektronisk kommunikation1)
Post2)
Summa
2019
Elektronisk kommunikation1)
Post2)
Summa
2018
Elektronisk kommunikation1)
Post2)
Summa

IB

Intäkter

Kostnader

Resultat

UB

39 856
3 610
43 466

250 125
34 689
284 815

270 091
32 497
302 588

-19 965
2 192
-17 773

19 890
5 802
25 692

49 244
1 014
50 258

249 531
32 521
282 053

258 920
29 925
288 845

-9 388
2 596
-6 792

39 856
3 610
43 466

36 497
319
36 816

259 697
31 280
290 977

246 951
30 585
277 536

12 747
695
13 442

49 244
1 014
50 258

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.
1)
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5.5.2

Avgiftsuttag 2020

Tabell 36 Avgiftsuttag (tkr)

Postlagen (2010:1045)
Tillsyn
Obeställbara brev
Totalt
EU-förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Paketleveranstjänster
Totalt

2019

2018

Tak

24 247
8 473
32 720

23 708
8 814
32 521

22 831
8 449
31 280

28 000
10 000

1 969
1 969

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Anmälningspliktiga

5 000

123 552

122 599

129 945

23 203

22 730

22 609

30 000

111 402
88
0
235 042

110 570
176
0
233 345

106 689
1 228
0
237 863

120 000
Saknas
1 tkr/st

9 336
9 336

9 496
9 496

9 235
9 235

10 000

5 715
5 715

6 665
6 665

12 575
12 575

25 000

varav Nummer

Radiotillstånd
Handläggning
Radiocertifikat 1)
Totalt

2020

Radioutrustningslagen (2016:392)
Marknadskontroll
Totalt
Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
Tvistlösning och tillsyn
Totalt

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Tillsyn
33
25
25
Totalt
33
25
25
Avgiftsintäkter totalt
284 815
282 053
290 977

140 000

25 per st

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.
1)
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5.6

Avgifter och övriga intäkter som inte disponeras

Tabell 37 Avgifter och övriga intäkter som inte disponeras (tkr)

Avgifter
Totalförsvar
Summa avgifter
Övriga intäkter
Obeställbara brev
Återbetalda medel
Auktionsinkomster
Summa övriga intäkter
Summa totalt

Resultat
t.o.m.
2018

Resultat
2019

Budget
intäkter
2020

Utfall
intäkter
2020

Budget
kostnad
2020

Utfall
kostnad
2020

Budget
resultat
2020

Utfall
resultat
2020

Ack.
Res UB
2020

-29 331
-29 331

-1 393
-1 393

100 000
100 000

97 288
97 288

100 000
100 000

99 157
99 157

0
0

-1 869
-1 869

-32 593
-32 593

100 000

558
675
115 885
117 118
214 407

100 000

99 157

0

-1 869

-32 593

-29 331

-1 393

I PTS regleringsbrev för 2020 står att avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att
skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid
som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till
sammanlagt högst 100 mnkr. Avgifterna fastställs i förhand i PTS avgiftsföreskrift och
beräknas utifrån årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt.
Vid fastställande av avgiftsföreskrifter säkerställer PTS att summan av avgifterna inte
överstiger den storlek på avgiften som regeringen fastställt. Detta sker genom att
PTS prognosticerar operatörernas anmälningspliktiga omsättning.
PTS får årligen ett anslag på 100 mnkr som får användas för åtgärder för att skydda
elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. 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. Från
och med 2020 ska anslaget dock endast täcka kostnader för de åtgärder PTS
genomför avseende skydd vid påfrestningar i fredstid.
Ackumulerat avgiftsunderskott för Totalförsvar är 32,6 mnkr vid utgången av 2020,
vilket motsvarar 34 procent av avgiftsintäkterna. Den största delen av underskottet
uppstod under en period då myndigheter inte behövde redovisa ackumulerade överrespektive underskott i verksamheten. Fram till och med 2019 matchade inte
ändamålet med avgiften med de villkor som gäller för anslaget, vilket gör det svårt att
ange hur stor del av underskottet som avser fredstida åtgärder.
När det gäller området Totalförsvar är det oklart om PTS har full kostnadstäckning
som ekonomiskt mål. Myndigheten för en dialog med Infrastrukturdepartementet i
frågan.
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5.7

Väsentliga uppgifter
2020
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

33 000
28 560

25 000
10 5341)

25 000
10 845

25 000
10 247

35 000
7 210

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev under året maximalt
Utnyttjad

37 000
0

37 000
0

37 000
0

37 000
0

37 000
0

2

2
257

500

461

591

100 000
97 288

100 000
99 352

100 000
99 365

100 000
99 882

100 000
97 505

0
535

0
452

500
446

500
502

500
534

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Auktionsinkomster
Budget i regleringsbrev
0
Utfall
115 885

0
114 537

0
4 772

0
0

0
100 050

0
675

0
432

0
0

0
368

0
16 844

287 075
284 815

284 075
282 053

291 550
290 977

293 515
278 490

285 515
279 384

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

1 901
0

1 503
0

1 261
0

855
0

843
0

Anslagssparande, UO 22, 2:1:1
Förvaltningsutgifter

2 135

1 560

2 498

468

597

Räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453
Budget i regleringsbrev
Utfall

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Obeställbara brev
Budget i regleringsbrev
Utfall

Övriga inkomster inkomsttitel 2811, Övriga inkomster2)
Budget i regleringsbrev
Utfall
Avgiftsinkomster som disponeras av PTS
Budget i regleringsbrev
Utfall

Siffran har korrigerats på grund av fel angivelser i 2019 års årsredovisning.
2)
Posten övriga inkomster utgörs i sin helhet av outnyttjat bidragsmedel som PTS ej disponerar.
1)
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2020
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Anslagskredit, UO 22, 2:2:1
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

4 088
0

4 208
0

4 208
0

4 208
0

4 208
0

Anslagssparande, UO 22, 2:2:1
Särskilda samhällsåtaganden

2 503

12 504

2 702

10 776

6 973

300 000
116 225

200 000
151 087

200 000
104 205

200 000
176 602

190 000
189 971

781
0

931
0

1 006
0

946
0

1 008
0

2 916

7 659

14 563

10 280

15 387

45 000
21 239

45 000
34 702

45 000
39 285

36 000
31 269

36 000
42 079

2 571

1 129

633

1 716

203

3 000
0

3 000
745

3 000
0

3 000
0

3 000
0

98

0

7 270

43 591

7 684

240 000
182 172

240 000
202 450

245 000
220 962

240 000
229 926

95 000
80 107

5 880
0

1 380
0

1 380
0

780
0

780
0

Anslagssparande, UO 22, 2:5:2
Elektronisk kommunikation – tillgängliga
elektroniska kommunikationer – del till PTS

7 189

16 814

16 906

1 449

2 841

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall

505 000
334

30 000
689

5 000
190

5 000
0

15 000
89

12

178

1 068

26

127

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
Anslagskredit, UO 22, 2:3:3
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:3:3
Grundläggande betaltjänster
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:3:3
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
Anslagssparande, UO 22, 2:4:1
Informationsteknik
Anslagskredit, UO 22, 2:5:1
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:5:1
Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
Anslagskredit, UO 22, 2:5:2
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

Anslagssparande, UO 2, 1:18:8
Gem. E-förv. Projekt-Viss hantering eIDAS
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2020
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

309

282

274

268

260

164
145

151
131

146
128

141
127

343

327

314

304

186
157

181
146

175
139

167
137

Driftkostnad exkl. upphandling samhällsåtaganden1)
per årsarbetskraft

1 326

1 339

1 299

1 260

1 224

Driftkostnad inkl. upphandling samhällsåtaganden
per årsarbetskraft

1 443

1 455

1 427

1 418

1 356

85
0
0
85

85
0
0
85

85
0
0
85

85
0
0
85

85
0
0
85

Balanserad kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring IB
Föregående års kapitalförändring enligt RR
Balanserad kapitalförändring UB

50 106
-6 899
43 207

36 591
13 515
50 106

43 686
-7 095
36 591

38 766
4 920
43 686

13 206
25 559
38 766

Årets kapitalförändring
Kapitalförändring anslag/uppbörd
Kapitalförändring avgiftsfinansierad verksamhet
Årets kapitalförändring

846
-17 773
-16 928

-106
-6 792
-6 899

74
13 442
13 515

253
-7 349
-7 095

938
3 983
4 920

Personal
Antal årsarbetskrafter (st)
Varav kvinnor (st)
Varav män (st)

Medeltal anställda (st)
Varav kvinnor (st)
Varav män (st)

Statskapital utan avkastningskrav
Statskapital IB
Föregående års avskrivning invärderade tillgångar
Årets anskaffning konst från Statens konstråd
Statskapital UB

1)
2)

Post- och telestyrelsen

294

2)

Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. upphandling samhällsåtagande.
Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. avskrivningar.
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6.

Finansiell redovisning

6.1

Resultaträkning
2020
(tkr)

2019
(tkr)

1
2
3
4

135 823
291 238
6 013
233
433 306

113 348
289 395
3 609
683
407 034

5

-320 545
-22 384
-102 914
-882
-4 353
-451 079

-287 647
-23 406
-99 133
-615
-3 025
-413 827

-17 773

-6 792

215 229

214 667

-214 383
846

-214 774
-106

391 821
17 260
-409 081
0

243 061
25 515
-268 576
0

-16 928

-6 899

Not
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag (2:1:18, 22:2:1, 22:2:2, 22:2:3, 22:2:4,
22:2:5)
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag, förvaltning
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

6
7

VERKSAMHETSUTFALL

Post- och telestyrelsen

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamheten
Saldo

8

Transfereringar
Medel från statens budget för finansiering av bidrag
Medel från myndigheter för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

9

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

10

2021-02-19

Årsredovisning 2020
70

6.2

Balansräkning

TILLLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Summa immateriella anläggningstillgångar

11

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar

11

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

12
13
14

2020-12-31
(tkr)

2019-12-31
(tkr)

5 064
5 064

48
48

432
23 318
23 750

123
10 669
10 792

2 119
13 939
96 078
112 135

26 988
10 792
100 533
138 313

28 334
56
2 306
30 696

28 346
91
715
29 152

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

15

Avräkning med statsverket

16

2 246 056

2 362 152

17

57 958
0
57 958

52 160
0
52 160

2 475 659

2 592 618

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, postgiro och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not

2020-12-31
(tkr)

2019-12-31
(tkr)

18
19
10
20

85
43 207
-16 928
26 364

85
50 106
-6 899
43 292

524
5 160
5 684

886
4 659
5 546

28 560
10 459
38 886
5 118
83 022

10 534
9 189
45 721
5 276
70 721

28 651
2 372
2 329 566
2 360 589

26 938
424
2 445 697
2 473 059

2 475 659

2 592 618

21

22
23
24
25

26

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
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6.3

Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet
2020
(tkr)

2019
(tkr)

286 660
569
-53
287 175

284 810
57
205
285 071

-232 040
-12 264
-56 112
-882
-3 652
-304 949

-214 526
-13 904
-60 190
-614
-2 629
-291 864

VERKSAMHETSUTFALL

-17 773

-6 792

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

-17 773

-6 792

Not
Verksamhetens intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
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Redovisning mot anslag (tkr)
Ingående
överföringsbelopp

Anslag
(a= ramanslag)
Not
Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning
2:1:18
Myndigheten för digital förvaltning (a)
Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende
ap. 8
betrodda tjänster (a)
178
Utgiftsområde 22, Kommunikationer
22:2:1
Post- och telestyrelsen (a)
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.1
(a)
27
1 560
22:2:2
Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (a)
Ersättning för särskilda tjänster för personer med
ap.1
funktionsnedsättning (a)
28
12 504
22:2:3
Grundläggande betaltjänster (a)
ap.3
Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (a)
29
7 659
22:2:4
Informationsteknik och telekommunikation (a)
ap.1
Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (a)
30
1 129
22:2:5
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (a)
ap.1
Del till Post- och telestyrelsen (a)
31
-745
Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska
ap.2
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (a)
32
16 814
Summa anslag
39 099

Post- och telestyrelsen

Årets tilldelning enl.
regleringsbrev

3 038

Omdisponerat
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

-178

3 038

-3 026

12

64 947

-62 812

2 135

63 387
136 278

-12 504

136 278

-133 775

2 503

26 037

-7 659

26 037

-23 121

2 916

19 500

-1 129

19 500

-16 929

2 571

99 255

-99 157

98

196 014
545 069

-188 825
-527 646

7 189
17 423

100 000
196 014
544 254

-16 814
-38 284
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Redovisning mot inkomsttitlar (tkr)
Nomenklatur

Benämning

9453 011
2811 241
2811 241
2811 011

Totalförsvar
Obeställbara brev
Övriga inkomster
Auktionsinkomster PTS

Summa

Post- och telestyrelsen

Not

Beräknat i
regleringsbrev

Utfall inkomster

100 000

97 288
535
675
115 885

100 000

214 383
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Återrapportering av finansiella villkor (tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Not

Villkor

Belopp i
regleringsbrev

Utfall

27

Minst
Högst

10 000
15 000

38 116
8 916

28
28
28

Högst
Högst
Högst

1 500
10 000
3 000

602
2 934
544

Högst

4 800

3 222

varav kostnader för administration av dessa åtgärder

Högst
Högst
Högst
Högst
Högst
Högst
Högst
Högst
Högst

21 000
3 000
2 014
200
20 000
7 000
3 000
150 000
15 000

19 800
1 803
281
148
5 137
3 063
1 855
149 948
14 216

Informationsteknik – del till Post- och telestyrelsen
– Bredbandsforums kansli
– samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet
– Digitaliseringsrådets kansli

Högst
Högst
Högst

7 500
2 000
10 000

6 332
1 428
5 627

Nomenklatur

Benämning

22:2:1:1

Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
– insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd mm
– tillsyn över tillhandahållande av kontanttjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster
Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
– studier av it-användning
– projektbidrag
– särskilda utredningar
Del till Post- och telestyrelsen
– kostnader för administration av anslagspostens åtgärder
Elektronisk komm – tillgängliga elektroniska kommunikationer
– kostnader för bredbandskoordinatorer

22:2:2:1

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

–

varav kostnader för administration av dessa åtgärder

– insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster
– kostnader för underhåll av webbportal
– åtgärder inom samhällsomfattande tjänster
–

32

varav kostnader för administration av dessa åtgärder

– administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad
– stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer
–

22:2:4:1
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30
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Redovisning av bemyndiganden (tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
22:2:2
ap.1
22:2:3
ap.3
22:2:5
ap.1
ap.2

Not

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning
28
Grundläggande betaltjänster
Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen
29
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Del till Post- och telestyrelsen
31
Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till
Post- och telestyrelsen
32

SUMMA BEMYNDIGANDEN

Post- och telestyrelsen

Tilldelad
bemyndiganderam

Utestående åtaganden
fördelning

Ingående
åtaganden

Utestående
åtagande per
31 december

2021

2022

2023-

300 000

151 087

116 225

95 476

15 287

5 463

45 000

34 702

21 239

11 372

7 547

2 319

240 000

202 451

182 172

91 458

46 017

44 697

505 000

689

334

215

119

0

1 090 000

388 928

319 969

198 521

68 970

52 478
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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 2021-01-05. 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
Datorprogram och licenser
Övriga immateriella tillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet avseende master och
mastfundament
Förbättringsutgifter på annans fastighet, övrigt
Maskiner, instrument och inventarier
Maskiner, instrument och inventarier avseende möbler
Fordon, transportmedel
Datorer och kommunikationsutrustning

Tid
3 år
3-5 år
25 år
5 år
10 år
5 år
5 år
3-5 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.
Tidigarelagda betalningar med anledning av covid-19-pandemin
I enlighet med rekommendation från Riksgälden har PTS under större delen av 2020
tillämpat 10 dagar som betalningsvillkor för leverantörsskulder.
Lån hos Riksgälden för anläggningstillgångar
Från och med låneupptag 2020 inkluderas uppskattade anskaffningar och
avskrivningar av anläggningstillgångar under december i låneupptaget. Avvikelse
mellan bokfört värde och utestående lån beror på sent inkomna fakturor och andra
bokslutstransaktioner.
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.
2020 har präglats av pågående pandemi och det har med all säkerhet påverkat PTS
korttidssjukfrånvaro. Kunskapen om hur smitta sprids har ökat, att vi håller 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 2020 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 38 Sjukfrånvaro, fördelat på kön och ålder (%)
Sjukfrånvaro totalt
Andel långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer)
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro män
Åldersgrupp -29 år1)
Åldersgrupp 30-49 år
Åldersgrupp 50 år 1)
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2020
2,5
45,4
3,5
1,4

2019
3,3
51,5
4,5
1,9

2018
4,0
58,9
5,4
2,4

2,4
2,6

2,5
4,5

3,3
5,4

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)
Posten intäkter av anslag inkluderar anslag hänförbara till såväl förvaltning,
funktionsnedsatta, grundläggande betaltjänster, samhällets krisberedskap,
samhällsomfattande tjänster och bredbandskoordinatorer, informationsteknik samt
eIDAS.
Anslag
22:2:1:1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
22:2:2:1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning
22:2:3:3 Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen
22:2:5:1 Del till Post- och telestyrelsen
22:2:5:2 Elektroniska komm – Tillgängliga elektroniska
kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen
22:2:4:1 Informationsteknik – del till PTS
2:1:18:8 Gem. E-förv.proj – Viss hantering eIDAS avseende betrodda
tjänster (ram)
Summa intäkt av anslag

2020

2019

62 811

54 979

12 959
1 343
16 056

10 221
3 922
10 681

22 698
16 929

11 212
18 371

3 026
135 823

3 962
113 348

2020
284 815
1 516
4 582
138
0
188
291 238

2019
282 053
2 539
4 664
62
77
0
289 395

2020
569
843
963
798
2 841
6 013

2019
57
734
895
343
1 580
3 609

Se även not 27-32.
2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr)
Offentligrättsliga avgifter
Intäkter av avgifter enl 4 § avgiftsförordningen (1992:191)
Fakturerade kostnader
Övriga ersättningar
Realisationsvinst
Viten och skadestånd
Summa/Utgående balans

3) Intäkter av bidrag, förvaltning (tkr)
Nystartsstöd/kompensation sjuklönekostnad
Kapacitetsbyggandeprojekt Afrika
RiS (Rörlighet i Staten) Kansli
Främjande av införande av IPv6
Krisberedskap, bidrag MSB
Summa Utgående balans

Samtliga bidragsintäkter är från andra statliga myndigheter. PTS har under 2020 till
följd av covid-19-pandemin erhållit kompensation med 521 tkr för sjuklönekostnader.
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4) Finansiella intäkter (tkr)
Ränteintäkter, lån till anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa Utgående balans

2020
1
1
231
233

2019
31
0
652
683

2020
-197 377
-116 038
-7 130
-320 545

2019
-175 743
-102 284
-9 621
-287 647

-206

-232

5) Kostnader för personal (tkr)
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m.
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m.
Övriga kostnader för personal
Summa/Utgående balans
Varav arvoden till ej anställd personal exkl. sociala avgifter

Personalkostnaderna har ökat med 11 % under perioden motsvarande 32 898 tkr.
Ökningen har flera orsaker, bl.a. 2,15 % i lönerevision och antal årsarbetskrafter har
ökat med 27. Vidare har upplupna lönekostnader ökat med 6 357 tkr under 2020.
Ökningen beror i huvudsak på högre antal sparade semesterdagar 2020 vilket
bedöms vara en följd av covid-19-pandemin.
6) Övriga driftkostnader (tkr)
Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster)
Medlemsavgifter
Datatjänster
Tele, post och kommunikation
Resor och transporter
Varor och korttidsinventarier
Reaförluster lånefin. anläggningstillgångar
Övriga driftkostnader (inkl. befarade kundförluster)
Summa/Utgående balans

2020
-39 118
-22 257
-29 818
-4 407
-1 254
-1 567
0
-4 493
-102 914

2019
-44 897
-20 579
-17 983
-3 689
-5 208
-2 171
-6
-4 599
-99 133

2020
-2
0
-26
-819
-35
-882

2019
-257
-21
-10
-251
-79
-615

7) Finansiella kostnader (tkr)
Räntekostnader räntekonto RGK
Räntekostnader skattekonto
Övriga räntekostnader
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa/Utgående balans
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8) Uppbördsverksamhet (tkr)
Övriga intäkter som inte disponeras av PTS
Inkomsttitel 9453, totalförsvar
Offentligrättsliga avgifter
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 9453, totalförsvar
Periodiserade intäkter
Befarade förluster i uppbördsverksamheten
Summa intäkter ej redovisat mot inkomsttitel, totalförsvar
Summa intäkter som inte disponeras, totalförsvar
Inkomsttitel 2811, övriga inkomster
Övriga intäkter, kontanta medel obeställbara brev
Övriga intäkter, auktionsinkomster
Återbetalning av bidrag redovisat mot inkomsttitel
Summa intäkter som inte disponeras, övriga inkomster
Summa intäkter som inte disponeras av PTS

2020

2019

97 288
97 288
789
57
846
98 134

99 352
99 352
0
-106
-106
99 246

535
115 885
675
117 095
215 229

452
114 537
432
115 421
214 667

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet som genomfördes 2018 har
periodiserats utifrån den tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. Saldot
i uppbördsverksamheten på 845 tkr utgörs av periodiserade avgifter samt minskade
befarade kundförluster i uppbördsverksamheten.
9) Transfereringar (tkr)
Utgiftsområde 22
2:2.1 Ersättning, särskilda tjänster funktionsnedsättning
2:2.3 Grundläggande betaltjänster
2:5.1 Åtgärder för att skydda elektronisk kommunikation
2:5.2 Tillgänglighet elektronisk kommunikation
Bidragsfinansierade transfereringar
Summa/Utgående balans

2020

2019

-120 816
-21 777
-83 101
-166 127
-17 260
-409 081

-115 553
-19 455
-90 064
-17 989
-25 515
-268 576

Lämnade bidrag har ökat med 140 505 tkr jämfört med tidigare år, vilket främst
förklaras av att utfallet för anslag 2.5.2. ökat markant. Ökningen beror i huvudsak på
utbetalningar avseende stöd till bredbandsutbyggnad samt åtgärder för höjd
beredskap.
10) Årets kapitalförändring (tkr)
Avgiftsfinansierad verksamhet
Periodiseringar i uppbördsverksamhet
Summa/Utgående balans
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2020
-17 773
846
-16 928

2019
-6 792
-106
-6 899
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11) Anläggningstillgångar (tkr)
Balanserade utgifter för utveckling
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffning
Årets försäljning/utrangering
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Årets försäljning/utrangering
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

2020-12-31

2019-12-31

17 842
5 118
0
22 960
-17 794
-102
0
-17 896
5 064

41 908
50
-24 115
17 842
-41 908
-1
24 115
-17 794
48

Immateriella anläggningstillgångar har ökat med 5 016 tkr vilket främst vilket främst
kan hänföras till investeringar i nytt nätverk och datacenter.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffning
Årets försäljning/utrangering
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Årets försäljning/utrangering
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffning
Årets försäljning/utrangering
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Årets försäljning/utrangering
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE
Summa materiella anläggningstillgångar
Bokfört värde exklusive konst

2020-12-31

2019-12-31

8 742
354
0
9 096
-8 618
-46
0
-8 664
432

9 127
0
-476
8 742
-9 051
-43
476
-8 618
123

75 944
16 854
0
92 798
-62 275
-4 205
0
-69 480
23 318
23 750
23 665

77 278
2 214
-3 548
75 944
-65 745
-2 981
3 452
-65 275
10 669
10 792
10 707

Materiella anläggningstillgångar har ökat med 12 958 tkr vilket främst kan hänföras till
investeringar i nytt nätverk och datacenter.
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12) Kundfordringar
Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 4 071 tkr (29 060 tkr) varav osäkra
kundfordringar uppgår till 1 952 tkr (2 071 tkr). Minskningen av kundfordringar beror
främst på att det 2019 fanns obetalda kundfordringar avseende årsavgifter.
13) Fordringar hos andra myndigheter (tkr)
Kundfordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående moms
Övriga inomstatliga fordringar
Summa fordringar hos andra myndigheter

2020-12-31
1 359
11 327
1 252
13 939

2019-12-31
1 287
9 288
217
10 792

2020-12-31
6
583
95 489
0
96 078

2019-12-31
69
991
99 227
246
100 533

14) Övriga kortfristiga fordringar (tkr)
Fordringar anställda
Rikskuponger
Uppbördsfordringar, utomstatliga, totalförsvar
Övriga fordringar
Summa övriga kortkortfristiga fordringar

Obetalda uppbördsfordringar uppgår på balansdagen till 95 690 tkr (99 485 tkr),
varav 201 tkr (258 tkr) är osäkra.
15) Periodavgränsningsposter (tkr)
Förutbetalda kostnader
Internationella medlemsavgifter
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Summa upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Upplupna avgiftsintäkter
Upplupna Uppbördsintäkter
Summa övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter
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2020-12-31

2019-12-31

20 906
5 091
2 338
28 334

20 647
5 170
2 530
28 346

56
56

91
91

1 517
789
2 306
30 696

715
0
715
29 152
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16) Avräkning med statsverket (tkr)
2020-12-31
Uppbörd
Ingående balans
2 345 717
Redovisat mot inkomsttitel
-214 383
Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande flöde
102 328
Skulder avseende Uppbörd
2 233 662
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
17 815
Redovisat mot anslag
464 833
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats från icke
räntebärande flöde
-473 108
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
9 541
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
-1 560
Redovisat mot anslag
62 812
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
-63 387
Återbetalning av anslagsmedel
0
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
-2 135
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
85
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
-2
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
83
Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans
95
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
159 608
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
-525 578
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
370 779
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken
4 905
Summa utgående balans Avräkning med statsverket
2 246 056

2019-12-31
11 029
-214 774
2 549 461
2 345 717
23 778
301 430
-307 393
17 815
-2 498
55 018
-55 122
1 042
-1 560
124
-39
85
11 448
2 617 315
-386 599
-2 242 069
95
2 362 152

Avräkning med statsverket har minskat med 116 096 tkr jämfört med föregående år.
Minskningen beror i allt väsentligt på minskade fordringar avseende uppbörd. Av
posten övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken ingår ett
belopp om 3 951 tkr som ännu ej reglerats mot räntekontot.
17) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr)
Anslagssparande
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
Oförbrukade/upplupna bidrag
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Summa
Beviljad räntekontokredit

Räntekontokrediten har inte utnyttjats under året.
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2020-12-31
2 135
25 692
1 687
-71 651
100 095
57 958
37 000

2019-12-31
1 560
43 466
424
-72 991
79 701
52 160
37 000
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18) Statskapital
Saldot består i sin helhet av konst som deponerats hos PTS.
19) Balanserad kapitalförändring (tkr)
2020-12-31
50 106
-6 899
43 207

Ingående balans
Föregående års kapitalförändring
Utgående balans

2019-12-31
36 591
13 515
50 106

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat tom
räkenskapsåret 2019 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 43 466 tkr, samt
periodiseringseffekter avseende uppbörd, - 258 tkr.
20) Myndighetskapital (tkr)

Utgående balans 2019
Rättelser/ändrade principer
Ingående balans 2020
Föreg. års kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2020

Statskapital
85
0
85
0
0
0
85

Balanserad
kapitalförändring
avgiftsbelagd
verksamhet
50 258
0
50 258
-6 792
0
-6 792
43 466

Balanserad
kapitalförändring
uppbörd
-152
0
-152
-106
0
-106
-258

Kapitalförändring
enligt
Resultaträkningen
-6 899
0
-6 899
6 899
-16 928
-10 029
-16 928

Summa
43 292
0
43 292
0
-16 928
-16 928
26 364

21) Avsättningar (tkr)
Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2020-12-31
886
-27
-335
524

2019-12-31
1 126
349
-589
886

2020-12-31
4 659
579
-79
5 160

2019-12-31
4 408
528
-277
4 659

Under 2020 har inga nya beslut om delpension fattats.
Övriga avsättningar
Ingående avsättning
Årets avsättning
Årets upplösning
Utgående avsättning

Övriga avsättningar utgörs i sin helhet av avsättningar för lokalt omställningsarbete.
Under 2021 beräknas ca 420 tkr att disponeras inom ramen för projektet Rörlighet i
staten.
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22) Lån i Riksgäldskontoret (tkr)
Ingående balans
Nyupptagna lån
Årets amortering
Utgående balans
Låneram

2020-12-31
10 534
22 751
-4 725
28 560
33 000

2019-12-31
10 845
2 745
-3 057
10 534
25 000

Låneram framgår av regleringsbrevet. Utestående lån avviker mot bokfört värde på
anläggningstillgångar, exklusive konst, med 169 tkr vilket beror på att låneupptaget i
december baserades på ett prognostiserat bokfört värde per 31 december 2020.
23) Kortfristiga skulder till andra myndigheter (tkr)
Leverantörsskulder, inomstatliga
Arbetsgivaravgifter
Utgående mervärdesskatt
Utgående balans

2020-12-31
4 665
5 144
650
10 459

2019-12-31
4 599
4 937
-346
9 189

24) Leverantörsskulder
Leverantörsskulder har minskat med 6 836 tkr jämfört med föregående år. En
förklaring är att PTS i enlighet med Riksgäldens rekommendation med anledning av
covid-19-pandemin tillämpar betalningsvillkor 10 dagar. Ytterligare en förklaring är att
leverantörsskulder i SCR flödet avseende samhällsåtagande och försvar har minskat
till 15 968 tkr från 17 012 tkr.
25) Övriga kortfristiga skulder
Balansposten utgörs till övervägande del av kortfristig skuld för personalens källskatt.
26) Periodavgränsningsposter (tkr)
Upplupna kostnader
Upplupna löneskulder
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Summa oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda auktionsintäkter
Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga
Summa övriga förutbetalda intäkter
Summa
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2020-12-31

2019-12-31

27 205
1 447
28 651

20 848
6 090
26 938

2 372
2 372

424
424

2 329 566
0
2 329 566
2 360 589

2 445 452
246
2 445 697
2 473 059
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Upplupna lönekostnader har ökat med 6 357 tkr vilket främst beror på högre antal
sparade semesterdagar 2020. Övriga upplupna kostnader har minskat med 4644 tkr
vilket främst är hänförbart till samhällsåtaganden och försvar.
Förutbetalda auktionsintäkter periodiseras utifrån den tidsperiod som respektive
spektrumutrymme nyttjas.
2020-12-31
2019-12-31
Oförbrukade inomstatliga bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall
Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas)
777
269
Mer än tre månader till ett år
1 594
155
Summa oförbrukade bidrag
2 372
424

27) Post- och telestyrelsen (22:2:1.1)
I enlighet med PTS regleringsbrev har minst 10 mnkr av anslagsposten använts för
utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt
åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska
kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd
beredskap.
Det totala utfallet för villkoret uppgår till 38 116 tkr, vilket är 2 863 tkr högre jämfört
med 2019. Förändringen beror främst på att kostnaderna inom arbetet med
säkerhetsskydd har ökat med 2 257 tkr. Att kostnaderna inom säkerhetsskydd har
ökat beror främst på den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1
april 2019, vilket har lett till att PTS arbete inom området har ökat under 2020.
28) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
(22:2:2.1)
Utestående åtaganden på bemyndigandet är 116,2 mnkr, vilket är 183,8 mnkr under
ramen. Det låga utnyttjandet av bemyndiganderamen beror på att upphandlingen av
Bildtelefoni.net blev försenad. Upphandlingen överprövades redan före
anbudsinlämning och drogs ändå upp i högsta förvaltningsdomstolen innan
anbudsinlämningen kunde starta. Det låg alltså utanför PTS kontroll. Upphandlingen
avsåg ett grundavtal på tre år och ca 150 mnkr med avtalsstart september 2021.
I de finansiella villkor som gäller delar av anslag 2:2 ap.1 framgår att PTS får använda
vissa belopp för särskilda områden. Användningen av respektive villkorat belopp
beror bl.a. på omfattningen av användningen av PTS upphandlade telefonitjänster,
regeringsuppdrag och andra aktiviteter som inte kan prioriteras ned. Under 2020
ökade användningen av flera av PTS upphandlade telefonitjänster som en effekt av
covid-19-pandemin. PTS fick även ett regeringsuppdrag att verka för att bryta äldres
isolering med anledning av pandemin, där 5 mnkr av anslag 2:2 kunde användas för
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att genomföra uppdraget. Ovanstående har gjort att myndigheten har prioriterat ner
insatser inom de övriga särskilt villkorade områdena till förmån för att verka enligt de
generella villkoren för anslaget.
29) Grundläggande betaltjänster - del till Post- och telestyrelsen (22.2:3.3 )
Utfallet för 2020 blev 23,1 mnkr, vilket motsvarar 89 procent av tilldelade medel.
Det låga utfallet beror på att länsstyrelserna inte har rekvirerat alla beslutade medel
på grund av covid-19-situationen. Dels har planerade aktiviteter som utbildningar,
mässor, möten och resor inte kunnat genomföras och dels på grund av att vissa av
processledarna som jobbar med frågan arbetat mindre med grundläggande
betaltjänster och istället varit med i länsstyrelsens krisstab eller liknande.
Utestående åtaganden på bemyndigandet är 21,2 mnkr, vilket är 23,8 mnkr under
ramen. Det beror på att ungefär hälften av de ansökningar som PTS fick från
länsstyrelserna under hösten 2020 kommer att beslutas först under 2021. Om
samtliga beslut hade fattats under 2020 hade utestående åtaganden varit omkring
43 mnkr.
30) Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (22:2:4.1 )
Utfallet för 2020 blev 16,9 mnkr, vilket motsvarar 87 procent av tilldelade medel. Det
låga utfallet är till stora delar en följd av covid-19-situationen. Dels har inte verksamhet
kunnat genomföras som planerat (t.ex. Digitaliseringsrådet), dels har lokal- och
resekostnader minskat kraftigt som en följd av digitala konferenser och möten
(Samverkansforum inom it-infrastrukturområdet).
31) Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - del till Post- och
telestyrelsen (22:2:5.1)
Det utestående bemyndigandet på anslag 2:5 ap.1 uppgår till 182,2 mnkr vilket är 57,8
mnkr under tilldelad bemyndiganderam. Förklaringar till detta är flera. Bland annat har
det under året inletts ett omfattande analysarbete med bland annat inhämtning av
uppgifter från operatörer inom två stora områden: regional autonomi och reservkraft.
Informationsinhämtningen med efterföljande analyser har dock fått senareläggas till
följd av att arbete normalt genomförts på distans under rådande pandemi.
En annan orsak rör ett projekt gällande uppgradering av transportabla
mobilbasstationer. Initialt var tanken att, efter genomförd förstudie och kravställning,
beställa uppgradering av samtliga enheter under 2020 och där utfall skulle ske under
perioden 2020-2022. I syfte att säkerställa kvaliteten i kommande leveranser valde
PTS att istället genomföra uppgradering av en enhet. Detta för att en granskning av
enheten och ev justering av kravspecifikationen skulle kunna ske inför beslut om
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åtgärd av resterande enheter. Detta har haft stor påverkan på utnyttjandet av
bemyndiganderamen.
32) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del
till Post- och telestyrelsen (22:2:5.2)
Det utestående bemyndigandet uppgår till 0,3 mnkr vilket är 504,7 mnkr under
tilldelad bemyndiganderam. Bemyndiganderamen tilldelades för att PTS skulle kunna
besluta om hela bredbandsstödet på 650 mnkr på en gång. Det har inte varit aktuellt.
Anslaget har ett finansiellt villkor kopplat till åtgärder inom samhällsomfattande
tjänster där utfallet 2020 påverkats av att efterfrågan på statsfinansierade
stödlösningar varit låg.
33) Ansvarsförbindelser
Den 16 december 2020 undertecknade Post- och telestyrelsen ett nytt hyresavtal.
Myndigheten kommer att flytta till nya lokaler den 1 december 2021. Nuvarande
hyresavtal löper ut den 31 december samma år.
Förhandlingar kring återställning av nuvarande lokaler pågår och det råder osäkerhet
kring vad som behöver åtgärdas, och därmed en stor osäkerhet kring eventuellt
utflöde av resurser. Myndigheten tar därför upp detta som en ansvarsförbindelse.
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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 består av kostförmån och förmån trängselskatt.
Ersättningar m.m. för ledamöter under 2020 (kr).

Namn
Markus Bylund
Mikael Forsgren
Pia Gruvö
Gunilla Nordlöf
Dan Sjöblom
Inga Thoresson Hallgren
Jens Zander

Funktion
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-12-31
Ledamot, 2020-07-01 – 2020-12-31
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-12-31
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-12-31
Gd och ledamot, 2020-01-01 – 2020-12-31
Ordförande, 2020-07-01 – 2020-12-31
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-12-31

Skattepliktiga
ersättningar och
andra förmåner (kr)
26 298
13 198
26 298
26 298
1 717 838
25 192
26 298

Ledamöter som har slutat och varit i styrelsen del av året
Kristina Alsér
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-06-30
Carl Cederschiöld
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-06-30
Åke Hedén
Ordförande, 2020-01-01 – 2020-06-30
Therese Mattsson
Ledamot, 2020-01-01 – 2020-06-30

13 100
13 002
25 094
13 100

Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som ledamöter av PTS styrelse innehar:
Namn
Kristina Alsér
(i styrelsen till och med 2020-06-30)

Markus Bylund
Carl Cederschiöld
(i styrelsen till och med 2020-06-30)
Mikael Forsgren
(i styrelsen från och med 2020-07-01)
Pia Gruvö

Post- och telestyrelsen

Organisation, uppdrag
Tillväxtverkets styrelse, ordförande
Linköpings universitet, ledamot
Arkitektbolaget AB, ledamot
Mercatus Engineering AB, ordförande
Entreprenörinvest AB, ledamot
Familjen Kamprads Stiftelse, ledamot
Södra, ledamot
Lantmäteriets styrelse, ledamot
AB Stockholmshem, ledamot
-
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Namn
Åke Hedén
(i styrelsen till och med 2020-06-30)
Therese Mattsson
(i styrelsen till och med 2020-06-30)

Gunilla Nordlöf

Dan Sjöholm
Inga Thoresson Hallgren
(i styrelsen från och med 2020-07-01)
Jens Zander

Post- och telestyrelsen

Organisation, uppdrag
Grimaldi Industri AB, ledamot
Vencap Industrier AB, ledamot
Plockmatic International AB, ledamot
Kustbevakningens insynsråd , ordförande
Länsstyrelsen i Blekinges insynsråd, ledamot
Valmyndighetens nämnd, ledamot/suppleant
Statskontorets råd, ledamot
Polismyndighetens anställningsnämnd, ledamot
Riksgäldens styrelse, ordförande
Stockholms universitet, ledamot
SU Holding AB, ledamot
SU Inkubator AB, ledamot
Kåpan Pensioners styrelse, ledamot
Arbetsgivarverkets styrelse, suppleant
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 S1-21.
Stockholm den 19 februari 2021

Inga Thoresson Hallgren
Ordförande

Dan Sjöblom
Generaldirektör

Markus Bylund

Mikael Forsgren

Pia Gruvö

Gunilla Nordlöf

Jens Zander
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Redovisade regeringsuppdrag 2020

Januari
 PTS förslag till ny modell för bredbandsstöd – 17/1 (RB19)
 Medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för
Östersjöregionen – 31/1 (I2019/03424/D)
 Lämna uppgifter inför rapportering till EU-kommissionen – 31/1 (Förordning
(2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell
tillgång till internet.)
Februari
 PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019 (PTS-ER2020:07) – redovisas i samband med årsredovisningen för 2019 21/2
(planeringsanvisningar Ju2015/00054/SSK)
 Redovisning av verksamhet som finansieras av anslag 2:2 Ersättning för
särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla
regeringens jämställdhetspolitiska mål – redovisas i årsredovisningen för
2019 (RB19)
 Redovisning användningen av 5,2 mnkr för tillsyn om informationssäkerhet
för samhällsviktiga och digitala tjänster – redovisas i årsredovisningen för
2019 (RB19)
 Redovisning av arbete med myndighetens miljöledningssystem – 21/2
(Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter)
 Redovisning av arbete med myndighetens klimatanpassning – 21/2
(Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete)
 Grundläggande betaltjänster – 12/2 (RB19)

Rapport avseende länsstyrelsernas bredbandsfrämjande – 28/2 (RB19)
Mars
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Redovisa Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret – 2/3
(Ju2019/02477/SSK)
Redovisa tillgången till samtliga bredbandsstöd – 15/3 och 30/9 (RB20)
Tillhandahålla ett sekretariat för regionala bredbandskoordinatorer samt
fördela medel – 26/3 (N2016/08066/D)
Uppföljning och analys av bredband och mobiltäckning – 28/3 (Förordning
(2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen)
Redovisa tillgången till ersättningslösningar telefoni och bredband i rapporten
Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavveckling (PTS-ER2020:16) – 27/3 (RB19)
Återrapportering enligt stödförordning om tillgång till telefoni och
grundläggande internet i rapporten Telefoni, grundläggande internet och
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kopparnätsavveckling (PTS-ER-2020:16) – 28/3 (Förordning (2018:20) om
stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till
internet)
April






Juni


Lämna uppgifter till regeringen inför rapport till Kommissionen enligt beslut
2012/21/EU om statligt stöd – 1/4 (Förordning 2018:1300 om statligt stöd)
Uppföljning och analys rörande posttjänster – 15/4 och 30/9 (RB20)
Tillhandahålla ett kansli för Bredbandsforum samt redovisa
medelsanvändningen för kansliet – 30/4
Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning – 1/4 (A2017/00238/A
och A2018/00925/A)
Praktikplatser för nyanlända i Sverige – 1/4 (Fi2016/oo386/ESA och
Fi2018/01701/ESA)
Redovisa verksamheten som Digitaliseringsrådets kansli bedrivit samt
redovisa medelsanvändningen för kansliet – 31/4 (RB19)

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi – 3/6 (Förordning (2007:951)
med instruktion för Post- och telestyrelsen)

September
 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi – 30/9 (Förordning (2007:951)
med instruktion för Post- och telestyrelsen)
 Uppföljning och analys rörande posttjänster – 15/4 och 30/9 (RB20)
 Redovisa tillgången till samtliga bredbandsstöd – 15/3 och 30/9 (RB20)
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Förkortningar

Berec

Body of European regulators for electronic communications (sv.
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation)

CEPT

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

CEPT ECC

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

CERP

European Committee for Postal Regulation

DOCSIS 3

Data over cable service interface specification

ECASEC

European Competent Authorities for Secure Electronic
Communications

ECC

Electronic Communication Committee (sv. elektroniska
kommunikationskommittén)

EECC

European electronic communications code (sv. europeisk kodex för
elektronisk kommunikation)

eIDASEuropaparlamentets 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

FESA

Forum of European Supervisory Authorities for trust service providers

GSM-R

Global System for Mobile Communications Railway

IoT

Internet of Things (sv. sakernas internet)

IP

Internet Protocol (sv. internetprotokoll)

ITS

Intelligent Transport Systems (sv. intelligenta transportsystem)

ITU

International Telecommunication Union (sv. Internationella teleunionen)
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LEK

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

LTE

Long term evolution

MNC

Mobila nätkoder

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NAT-teknik

Network Adress Translation

NIS

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Pipos

Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser

POC

Postal Operations Council

RED

Radio Equipment Directive

RLAN

Radio Lokal Area Network

RSC

Radio Spectrum Committee (sv. Radiospektrumkommittén)

RSPG

Radio Spectrum Policy Group (sv. gruppen för radiospektrumpolitik)

SiSG

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

SKR

Sveriges kommuner och regioner

SMP

Significant Market Power (sv. betydande marknadsinflytande)

Ssnf

Svenska Stadsnätsföreningen

Telö Stadsnät 2020

Övning tillsammans med Svenska stadsnätsföreningen inför
Totalförsvarsövning 2020

TFÖ 2020

Totalförsvarsövning 2020

UPU

Universal Postal Union (sv. Världspostföreningen)

VDSL

Very high-speed digital subscriber

VHF

Very High Frequency

WAS

Wireless Access Systems
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