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Kort om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i 
Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 
och post. För att uppnå detta arbetar vi för: 

• en väl fungerande konkurrens som leder till 
att konsumenterna får bra valmöjligheter och 
låga priser.

• ett gott konsumentskydd och välinformerade 
konsumenter som kan göra medvetna val.

• att begränsade resurser som frekvenser och 
nummer fördelas så att de ger största möjliga 
nytta för samhället.

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och 
säkra.

PTS är en statlig myndighet under                        
Näringsdepartementet och bildades 1992.

Inom postområdet arbetar Post- och tele-
styrelsen (PTS) bland annat med att kontrollera 
att marknadens aktörer följer postlagstift-
ningen, att saknade brev hittar tillbaka till 
avsändaren och att trygga tillgången till 
grundläggande betaltjänster.  

År 1994 ombildades Postverket till det statliga bolaget 
Posten AB, och den nya postlagen trädde i kra% . Det 
innebar att postmarknaden liberaliserades. Samtidigt 
& ck Telestyrelsen ansvar för postfrågor och blev       
Post- och telestyrelsen.

Om den svenska postmarknaden
Sedan drygt 20 år är det därför möjligt, för den som vill, 
att söka tillstånd hos PTS för att bedriva postverksam-
het i Sverige. För närvarande & nns det 30 postopera-
törer. Posten AB (dotterbolag till PostNord AB som är 
samägt av svenska och danska staten), som svarar för 
närmare 93 procent av omsättningen på marknaden 
för brevbefordran, är den klart dominerande aktören. 
Näst störst är Bring CityMail som har drygt 6 procent 
av brevmarknaden medan övriga 28 tillståndshavare 
tillsammans har 1 procent.

Krav på Posten AB
På grund av sin dominerande ställning på marknaden 
har PTS utsett Posten AB till tillhandahållare av den så 
kallade samhällsomfattande posttjänsten. 

De tillståndsvillkor som vi har beslutat om för Posten 
AB innebär bland annat att bolaget ska ta hand om post 
för befordran samt dela ut post till alla i landet fem    
dagar i veckan. 

Posten ska också ha ett rikstäckande nät av service-  
ställen (för närvarande i form av Företagscenter, Post-
ombud och Frimärksombud) som svarar mot använ-
darnas behov. 

Enligt villkoren ska också Postens priser för den       
samhällsomfattande tjänsten vara öppna för insyn, 
icke-diskriminerande och kostnadsorienterade för att 
bolaget inte ska kunna utnyttja sin dominerande ställ-
ning för att försvåra för konkurrenterna.

PTS kontrollerar att lagen följs
Vår uppgi%  på postområdet är, bland annat, dels att se 
till att samtliga postoperatörer bedriver sin verksam-
het på ett tillförlitligt sätt, dels att kontrollera att Posten 
AB uppfyller sina åläggande beträ' ande den samhälls-
omfattande tjänsten. Det senare sker genom att vi noga 
följer upp Posten AB:s priskalkyler samt hur bolaget 
lever upp till de krav på service och kvalitet i sin verk-
samhet som ställs i tillståndsvillkoren. 

PTS arbete på postområdet
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Grundläggande betaltjänster utgörs av möjlighet att 
göra kontantuttag, betalningsförmedling och dagskas-
sehantering. 

Bakgrunden till denna uppgi%  för PTS är att Posten 
tidigare var ålagd att tillhandahålla en rikstäckande  
kassaservice. Detta gjorde man genom sina lantbrev-
bärare och i det helägda dotterbolaget Svensk Kassa-
service AB:s kontorsnät. När Posten & ck riksdagens 
tillåtelse att avveckla denna verksamhet & ck vi i upp-
drag att på olika sätt tillgodose det behov av de aktuella 
tjänsterna som inte marknaden klarar av. Sedan 2010 
har PTS i samverkan med länsstyrelserna utformat de 
regionala insatser som behövs för att trygga tillgången 
till grundläggande betaltjänster, främst genom att 
understödja etableringen av nya betalningslösningar, 
samt även utveckla formerna för hur länsstyrelserna 
framdeles ska arbeta med dessa frågor. 

Vill du veta mer? 
Besök gärna vår webbplats www.pts.se eller ring oss på 
08-678 55 00. 

PTS tar hand om saknade brev
Vi har till uppgi%  att ta hand om, och försöka returnera 
till avsändaren, de brev som postoperatörerna av någon 
anledning inte har kunnat dela ut till adressaten. Detta 
gör vi genom att öppna dessa brev och med ledning av 
innehållet försöka identi& era avsändaren. 

Upphandling av utsträckt                 
lantbrevbärarservice
En annan viktig uppgi%  som PTS har på postområdet 
är att upphandla utsträckt lantbrevbärarservice till äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Vi upphandlar 
även kostnadsfri förmedling av blindskri% sförsändelser. 

Internationellt arbete
Internationellt är PTS främst engagerad i den europeis-
ka organisationen för postregulatörer ERGP (European 
Regulators Group for Post) som är ett rådgivande organ 
till EU-kommissionen. 

Grundläggande betaltjänster
Vi har regeringens uppdrag att i samverkan med 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys stödja länsstyrelser-
nas arbete med att utforma och genomföra regionala 
stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången 
till grundläggande betaltjänster på de orter och den 
landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. 
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