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Generaldirektören har ordet
Med år 2015 bakom mig ser jag flera viktiga beslut och händelser i vår
verksamhet som även pekar framåt. Det är naturligt, eftersom vi som
myndighet i vårt beslutsfattande ständigt måste ha ett framtidsperspektiv och
försöka titta förbi nästa hörn. Detta eftersom vår reglering måste kunna möta
de utmaningar som kommer.
Ett sådant beslut fattade vi i februari i och med de nya konkurrensfrämjande
reglerna på bredbandsområdet. Beslutet innebar såväl en avreglering av en
delmarknad (bitströmstillträde) som en lättare reglering av den andra viktiga
delmarknaden – som nu går under namnet lokalt tillträde till
bredbandsinfrastruktur. Lättnaden i reglering bygger dock på tydliga regler om
icke-diskriminering som, när de fått effekt, kan innebära att prisregleringen på
fiber lyfts. Vi arbetar nu även med att ta fram en enklare och mer transparent
prisreglering och kommer att ägna 2016 åt att arbeta vidare med dessa frågor.
I juni gick vi i mål med ett stort arbete som pågått en längre tid. Det handlar
om nya regler för operatörernas driftsäkerhet. Användare, såväl privatpersoner
som företag, blir allt mer beroende av välfungerande bredband och telefoni.
Jag anser att tjänsterna är så pass viktiga att det finns skäl att ställa krav på
driftsäkra nät och tjänster. Under de kommande åren kommer de nya reglerna
successivt att ge effekt.
I många år har PTS arbetat för en bättre mobiltäckning, med de verktyg vi har i
kraft av vår spektrumförvaltning – tilldelning av frekvenser och täckningskrav,
men också genom främjandeåtgärder. Det var därför glädjande att ta del av vår
senaste individundersökning som visade att en allt större andel av svenskarna
är nöjda med mobiltäckningen. Vi är dock inte nöjda och därför var ett viktigt
ingångsvärde när vi 2015 startade arbetet med tilldelning av 700 MHz-bandet
att ta fram ett täckningskrav. Vi vill förbättra täckningen för tal och data där
människor ibland vistas och där det saknas täckning. Tilldelningen sker nästa
år. Jag är övertygad om att mobilanvändare runt om i landet kommer att
fortsätta att efterfråga mer och bättre tjänster och där ska PTS
spektrumtilldelning möta upp efterfrågan.
För att nå regeringens bredbandsmål krävs det fortsatta investeringar i modern
nätinfrastruktur samt en fortsatt utveckling av efterfrågan hos användarna.
Stora delar av PTS verksamhet, inom konkurrens-, nätsäkerhets- och
spektrumområdet syftar till att bidra till utvecklingen. PTS har också
medfinansierat stödberättigad bredbandsutbyggnad. Vi fick under 2015 en
delvis ny roll i och med det nya landsbygdsprogrammet. Vi ansvarar inte längre
för bedömningar om stöd, utan har renodlat vår roll som expertmyndighet och
främjandemyndighet. En satsning som vi planerat under 2015 och som startar
under 2016 är Bredbandsskolan, som ska utbilda och stötta de
bredbandskoordinatorer som snart finns i alla län.
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På postområdet kommer mycket att hända de närmaste åren, eftersom
postmarknaden är i snabb förändring. De utmaningar som detta ger upphov till
kommer den utredning som regeringen tillsatt kring Postlagen, där PTSmedarbetare är engagerade, att fördjupa sig i. Våra undersökningar visar att den
samhällsomfattande posttjänsten fortsatt kan levereras med god kvalitet och
lönsamhet i Sverige, men utmaningar finns i de minskande brevvolymerna.
Detta axplock visar att PTS varit engagerad i en rad viktiga frågor under det
gångna året, men det är inte bara viktigt vad vi gör, utan också hur vi gör det.
Det var mycket glädjande att i november tilldelas priset Sveriges modernaste
myndighet. Juryn för priset lyfte till exempel fram vårt arbete med
omvärldsanalys, vår Innovationstävling och vårt kvalitetsarbete för rättsligt
hållbara beslut. Jag ser detta som ett kvitto på att vi gör saker på rätt sätt. I min
kommentar till priset poängterade jag dock det allra viktigaste – alla
medarbetare som varje dag på olika sätt engagerar sig för att alla i Sverige ska
ha bra bredbands-, telefoni- och posttjänster.

Göran Marby
Generaldirektör
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En beskrivning av PTS och myndighetens
styrning
PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och
post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar
telekommunikationer, it och radio. Arbetet sker genom tillsyn och beslut
utifrån de bestämmelser som reglerar verksamheten. Därutöver bedriver
myndigheten ett omfattande främjandearbete, där PTS agerar och påverkar
genom att analysera och beskriva marknaden, informera, föra dialog och
samverka.
PTS vision
PTS vision ska uttrycka ett önskvärt tillstånd i framtiden och ska därigenom
vara vägledande för den strategiska inriktningen. Vår vision är att:
Alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.
PTS övergripande mål
PTS övergripande mål anger på ett generellt plan de områden som
myndigheten anser är viktiga att arbeta med för att svara mot såväl politiska
mål som PTS vision.
PTS övergripande mål är:
• Långsiktig konsumentnytta
• Långsiktigt hållbar konkurrens
• Effektivt resursutnyttjande
• Säker kommunikation
• Välskött myndighet och attraktiv arbetsplats
Med långsiktig konsumentnytta avses att PTS i sitt arbete alltid ska utgå från
vad som är bäst för konsumenterna. I idealsituationen är det konsumentens
aktiva val som styr marknaden. För att det ska kunna ske måste konsumenterna
ha tillgång till ett brett utbud av tjänster och god information om vad
marknaden erbjuder. I vissa situationer kan målkonflikter uppstå och PTS
prioriterar i dessa situationer det alternativ som myndigheten bedömer ger
störst positiv effekt för den långsiktiga konsumentnyttan.
Med långsiktigt hållbar konkurrens avses att PTS verkar för att konsumenter
ska få tillgång till prisvärda elektroniska kommunikationstjänster med stort
urval och god funktion. Ett sätt att uppfylla detta mål är att säkerställa att det
råder konkurrens mellan leverantörer av tjänster och nät. Det långsiktiga målet
med PTS arbete med konkurrensfrämjande reglering är att åstadkomma hållbar
konkurrens. Då kan marknaden förväntas åstadkomma ekonomisk effektivitet
på egen hand, med ett brett utbud av prisvärda varor och tjänster.
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Vårt övergripande mål effektivt resursutnyttjande utgår ifrån att vissa av de
resurser som krävs för att bedriva verksamhet inom området elektronisk
kommunikation är begränsade, bland annat radiospektrum och antalet
telefonnummer. Dessa resurser måste regleras för att kunna nyttjas så effektivt
som möjligt och ge största möjliga nytta för användarna.
När PTS talar om säker kommunikation så relaterar det till att samhället blir
alltmer beroende av väl fungerande och säkra elektroniska kommunikationer.
PTS arbetar därför med att se till att detta uppnås och bibehålls genom insatser
för att öka robustheten för infrastrukturen, dvs. att näten och knutpunkterna
fungerar och är skyddade mot avbrott, sabotage och andra incidenter. PTS
arbetar även med att användarens säkerhet och integritet ska tillvaratas och
förbättras.
En av förutsättningarna för att PTS ska kunna genomföra sitt uppdrag enligt
ovan övergripande mål är att myndigheten är en välskött myndighet och en
attraktiv arbetsplats.
Såväl PTS vision som övergripande mål kännetecknas av långsiktig stabilitet.
Det är viktigt att marknadens aktörer och andra intressenter känner till de
övergripande riktlinjerna för myndighetens verksamhet och att dessa står sig
väl även i en föränderlig omvärld.
PTS styrning
PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och som leds av en styrelse
tillsatt av regeringen. Generaldirektören är den verkställande chefen för
verksamheten. PTS arbete styrs eller påverkas också av EU-regelverk och
internationella överenskommelser.
Myndighetens löpande arbete finansieras av avgifter, bidrag och anslag.
Avgifter tas ut av anmälda operatörer samt av företag och personer som har
sådana tillstånd som PTS utövar tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika
typer av radioanvändning. Till detta kommer bidrag och anslag för
upphandling av bland annat robust kommunikation, grundläggande
betaltjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning.
Myndighetens långsiktiga strategiska planering inför 2015 omfattade vårt arbete
med omvärldsanalys, strategiska mål och långsiktiga ekonomiska ramar.
Myndighetens omvärldsnätverk, med deltagare från samtliga avdelningar,
arbetar kontinuerligt med att bevaka olika trender relaterade till myndighetens
arbete. Årligen lyfts ett antal trender ut som särskilt viktiga att beakta i
planeringsprocessen.
Ett strategiskt mål lyfter fram ett område där PTS vill uppnå en betydande
förändring under de närmaste åren och där ledningen gemensamt ska engagera
sig och följa utvecklingen för området.
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För att uppnå en tydligare ekonomisk styrning av verksamheten, arbetar
myndigheten årligen med att ta fram långsiktiga ekonomiska ramar på tre års
sikt. Avsikten är att ge tydliga ekonomiska incitament till
verksamhetsplaneringen.
Myndighetens kortsiktiga årliga planering omfattar arbetet med
verksamhetsplanering, dvs. myndighetens aktiviteter och budget.
Verksamhetsplanen är ledningens instrument för att under ett givet år styra och
följa verksamheten utifrån myndighetens långsiktiga strategiska inriktning och
kortsiktiga årliga planering. En aktivitet som ska finnas med i
verksamhetsplanen ska därför vara av sådan betydelse att ledningsgruppen
gemensamt behöver engagera sig och följa utvecklingen för aktiviteten.
Med utgångspunkt i PTS långsiktiga ekonomiska ramar och
verksamhetsplanering, tas slutligen budgeten fram för det kommande året.
I årsredovisningen redovisas de strategiska målen och kortare uppföljningar av
dessa samt identifierade prestationer. Prestationerna ses över årligen och
beslutas av PTS ledningsgrupp. Nytt för i år är att myndigheten infört
kvalitetsdokumentation för prestationerna vilket ska underlätta arbetet med att
bedöma och säkerställa uppgifternas riktighet. Dokumentationen möjliggör
också kontinuitet och enhetlighet över åren.
Resultatredovisningens struktur
Årets resultatredovisning har fått en något justerad uppbyggnad.
Utgångspunkten för denna justering är kravet på överskådlighet (FÅB 2 kap 5
§), vilket innebär att det som myndigheten redovisar i resultatredovisningen ska
vara det allra mest väsentliga. För att uppnå detta knyter resultatredovisningen
tydligare an till PTS förordning (2007:951) med instruktion, verksamhetsplanen
samt myndighetens övergripande mål.
Huvudrubrikerna i resultatredovisningen utgår från de ansvarsområden som
instruktionen pekar ut för PTS, postområdet, området för elektronisk
kommunikation, upphandling av samhällsåtaganden och grundläggande
betaltjänster samt EU-arbetet och annat internationellt samarbete.
Dessa ansvarområden enligt instruktionen har i resultatredovisningen översatts
till följande huvudrubriker:
• Post
• Elektronisk kommunikation
• Grundläggande betaltjänster
Det internationella arbetet och upphandling av samhällsåtagande beskrivs för
tydlighetens skull inte under egna huvudrubriker, utan under post respektive
elektronisk kommunikation.
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Utöver ovan huvudrubriker finns även en motsvarande rubrik för
verksamhetsinternt inriktat arbete:
• Organisationsutveckling
Som underrubriker till huvudrubrikerna används PTS fem övergripande mål
(se ovan). Endast de övergripande mål som är relevanta för respektive
ansvarsområde finns med under respektive huvudrubrik.
I resultatredovisningen följer PTS upp det som myndigheten har i sin
verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns de mål och aktiviteter som
myndigheten valt ut som de mest väsentliga att arbeta med under 2015.
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1

Ekonomi

1.1

PTS totalt

PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag från
regeringen, Kammarkollegiet (KAM) och Stockholms universitet (SU). De
bidrag som PTS lämnar finansieras med anslag.
Verksamhetsområden

Anslag

Avgifter

Bidrag

Elektronisk kommunikation

22:2:1
22:2:2
22:2:4
22:2:5
22:2:1
22:2:2
22:2:3

LEK, R&TTE,
Kvalificerade
elektroniska signaturer

Regeringen,
KAM, SU

Post
Grundläggande betaltjänster

Postlagen

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2015 till 347 mnkr (357 mnkr).
Minskningen beror till största del på att övriga driftkostnader har minskat,
vilket främst är hänförbart till minskade realisationsförluster, vilka föregående
år avsåg utrangering av ett system för tillståndshantering (Falken). Även
avskrivningarna har minskat jämfört med föregående år vilket dels beror på
nedskrivning av Falken och dels på att merparten av aktuella tillgångar är
färdigavskrivna.
PTS lämnade bidrag uppgick till 228 mnkr (303 mnkr), vilket är en minskning
med ca 25 procent. Förändringen kan främst kopplas till verksamhetsområdet
elektronisk kommunikation. Minskningen härrör till största del från
medfinansiering av bredbandsstöd. Medfinansiering av bredbandsstöd
avslutades 2014.
PTS intäkter under 2015 uppgick till 374 mnkr (355 mnkr). Intäkter av avgifter
och andra ersättningar har ökat. Ökningen förklaras främst av att
offentligrättsliga avgifter ökat med ca 15 mnkr på grund av avgiftshöjningar
inom elektronisk kommunikation.
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Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter1
Verksamhetsintäkter

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

73 820
265 468

69 037
249 111

67 365
262 143

835
27 148

992
27 451

148
26 838

6 726
9
81 381
292 625

8 045
8
78 073
276 570

7 098
13
74 612
288 994

374 006

354 643

363 606

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Elektronisk kommunikation
Post
Grundläggande betaltjänster

310 831
29 354
6 736

321 911
26 744
8 053

323 655
25 678
7 111

Totala kostnader

346 921

356 708

356 445

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

189 875
0

265 597
1 600

296 146
0

23 633

24 693

24 677

14 424
227 932
0

10 650
300 941
1 600

13 281
334 104
0

Elektronisk kommunikation
Anslagsintäkter
Övriga intäkter
Post
Anslagsintäkter
Övriga intäkter
Grundläggande betaltjänster
Anslagsintäkter
Övriga intäkter
Totala anslagsintäkter
Totala övriga intäkter
Totala intäkter

Verksamhetskostnader

Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag
Lämnade bidrag intäkter
Elektronisk kommunikation
Anslagsintäkter
Bidragsintäkter
Post
Anslagsintäkter
Grundläggande betaltjänster
Anslagsintäkter
Totala Anslagsintäkter
Totala Bidragsintäkter

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

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Elektronisk kommunikation
Post
Grundläggande betaltjänster

189 875
23 633
14 424

267 197
24 693
10 650

296 146
24 677
13 281

Totala kostnader

227 932

302 541

334 104

Kostnadsutveckling PTS Total
400
350
300
250
200
150
100
Mnkr

50
0
2015

2014

Totalt lämnade bidrag kostnader

2013
Totala verksamhetskostnader

Figur 1: Kostnadsutveckling PTS totalt

PTS totalt, avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
2015
IB
Elektronisk
kommunikation
Post
Summa PTS

Post- och telestyrelsen

Intäkter Kostnader Resultat

UB

11 228

258 807

230 350

28 457

39 686

1 869
13 097

26 895
285 702

28 266
258 616

-1 371
27 085

498
40 183
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2014
IB

Intäkter Kostnader Resultat

UB

Elektronisk
kommunikation
Post

14 991

243 314

247 077

-3 763

11 228

170

27 294

25 595

1 699

1 869

Summa PTS

15 161

270 608

272 672

-2 064

13 097

2013
IB
Elektronisk
kommunikation
Post
Summa PTS

Intäkter Kostnader Resultat

UB

9 138

245 020

239 167

5 853

14 991

-1 139

27 090

25 781

1 309

170

8 000

272 110

264 948

7 161

15 161

Budget enligt regleringsbrev för 2015
Avgifter som disponeras (tkr)
Verksamhet

Resultat
t.o.m.
2013

Elektronisk
kommunikation
Post
R&TTE
Elektroniska
signaturer
Summa

Resultat
2014

Budget
intäkter
2015

Utfall
intäkter
2015

Budget
kostnad
2015

Utfall
kostnad
2015

Budget
resultat
2015

Utfall
resultat
2015

Ack.
Res UB
2015

13 352

-3 798

247 000

251 048

249 000

223 444

-2 000

27 603

37 158

171

1 699

29 000

26 895

29 000

28 266

0

-1 371

499

1 638

35

7 700

7 744

7 700

6 891

0

853

2 527

0

0

15

15

15

15

0

0

0

15 161

-2 064

283 715

285 702

285 715

258 616

-2 000

27 085

40 184

I tabellerna ”PTS totalt, avgiftsfinansierad verksamhet” och ”Budget enligt
regleringsbrev för 2015” ovan har PTS valt att hantera andra intäkter än
avgifter hänförbara till den avgiftsfinansierade verksamheten som
kostnadsreduktioner.
PTS hade vid ingången av 2015 ett ackumulerat avgiftsöverskott på 13 097 tkr,
huvudsakligen hänförligt till den verksamhet som är finansierad enligt lagen om
elektronisk kommunikation (LEK). Överskottet har ökat med 27 085 tkr under
2015 till följd av både högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.
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Det ackumulerade överskottet vid utgången av 2015 uppgår därmed till 40 184
tkr, vilket motsvarar 14 procent av omsättningen inom avgiftsbelagd
verksamhet.
Det framgår av avgiftsförordningen (1992:191) 25 a § att om det ackumulerade
avgiftsöverskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten lämna ett
förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.
Av det ackumulerade avgiftsöverskottet på 40 184 tkr avser 37 158 tkr ett
överskott inom LEK, se vidare kapitel 3.6. PTS föreslår i Budgetunderlag
2017-2019 att intäkterna inom elektronisk kommunikation sänks från 2017
med 12 mnkr.
Avgifter som inte disponeras (tkr)
Verksamhet
Obeställbara brev
Totalförsvar
Övriga inkomster
Summa

Budget
intäkter
500
100 000
0
100 500

Utfall
intäkter
543
96 677
8 339
105 559

Budget
kostnader
500
100 000
0
100 500

Utfall
kostnader
-102 709
-102 709

Budget
resultat
0
0
0
0

Utfall
resultat
--6 032
--6 032

Kostnaderna avseende obeställbara brev är i enlighet med budgeterade
kostnader enligt regleringsbrevet. Det finns dock inga reella kostnader
hänförliga till verksamheten. Intäkten för Obeställbara brev är kontanter som
påträffats i öppnade brev.
Posten Totalförsvar ovan följer regleringsbrevets uppställning och anger enbart
årets utfall och resultat. Ackumulerat från 1997 har posten Totalförsvar ett
underskott om 35 135 tkr t.o.m. 2015.
Det ackumulerade underskottet beror på att PTS tar in avgifter för
Totalförsvar som får uppgå till maximalt 100 mnkr. Avgifterna fastställs i
förhand i PTS avgiftsföreskrift och beräknas utifrån årsomsättningen i den
verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Vid fastställande av
avgiftsföreskriften säkerställer PTS att summan av avgifterna inte överstiger
den storlek på avgiften som regeringen fastställt. Detta sker genom att PTS
prognosticerar operatörernas anmälningspliktiga omsättning. Avgifterna har
under de senaste fem åren i genomsnitt uppgått till 93,5 mnkr. 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
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samt åtgärder för höjd beredskap. Under de senaste åren har PTS haft fullt
anslagsutnyttjande.
Posten övriga inkomster är ett flertal under året återbetalade lämnade bidrag
som rör medfinansiering av bredbandsutbyggnad vilket finansierades via anslag
22:2:5:1 Driftsäker och tillgänglig elektroniska kommunikationer – del till PTS.
För denna post finns inte heller några kostnader eller resultat.
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1.1.1

Avgiftsuttag 2015

Enligt PTS regleringsbrev för 2015 ska myndigheten i samband med
årsredovisningen redovisa vilka avgifter myndigheten tagit ut, uppdelad på de
lagar som anger att PTS kan ta ut olika avgifter. Uppgifterna om PTS
avgiftsuttag 2015 redovisas i nedanstående tabeller.
Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation
§

Avgift

2§

Anmälningspliktiga
Nummer
Summa 2 §
Radiotillstånd
Radiocertifikat
Handläggning
Totalt elektronisk
kommunikation

3§
4§
5§

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

110 199
22 777
132 976
117 907
0
165
251 048

105 635
21 378
127 077
108 872
0
289
236 174

108 469
21 569
130 038
108 096
0
269
238 402

Tak
Tkr
140 000
30 000
140 000
120 000
1 per st
Saknas

En omfördelning har gjorts av 2013 års utfall för att särredovisa
handläggningsavgifter
Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning
§

Avgift

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Tak
Tkr

6§
Tillsyn
Totalt radio- och teleterminalutrustning

7 744
7 744

7 125
7 125

6 603
6 603

10 000

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

Avgift

7§
Tillsyn
8§
Särskild avgift
9§
Obeställbara brev
Totalt postverksamhet

Post- och telestyrelsen

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Tak
Tkr

17 683
0
9 212
26 895

17 956
0
9 338
27 294

17 652
0
9 438
27 090

18 000
Saknas
10 000
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Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer
§

Avgift

10 §
Årlig
Totalt utfärdande av kvalificerade
elektroniska signaturer

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Tak
Tkr

15
15

15
15

15
15

5 per styck

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

285 702

270 608

272 110

Totalt avgiftsintäkter

1.1.2

Fördelning av kostnader för PTS prestationer

Kostnaderna för samtliga prestationer tas fram via begreppet Verksamhet i
PTS objektplan. Direkta kostnader kan därför hämtas direkt från
redovisningen. Nyckel för tilldelning av OH (overhead) är direkt lön och
inkluderar även övriga intäkter. För de prestationer som finansieras av avgifter
från Lag (2003:396) om elektronisk kommunikation görs ytterligare en
fördelning av OH inom verksamheten där nyckeln för den fördelningen är
budgeterad lön. Prestationens totala kostnad inklusive OH kan inte sökas fram
i redovisningssystemet utan tas fram separat.
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2

Post

Syftet med PTS tillsyn på postområdet är att kontrollera att postoperatörerna
uppfyller de krav som ställs i postlagen och andra regelverk som har stöd av
postlagen. PTS tillsyn utövas antingen på eget initiativ, t.ex. i form av
tillsynsbesök hos operatörerna eller efter inkomna synpunkter/klagomål från
allmänheten eller andra aktörer på postmarknaden. En särskild del av PTS
tillsyn ägnas åt de speciella krav som ställs på PostNord, i egenskap av utsedd
tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten.
PTS har möjlighet att meddela förelägganden ifall en operatör agerar i strid
med gällande bestämmelser. Dessa kan förenas med vite. PTS har också
möjlighet att meddela föreskrifter i den utsträckning som framgår av
postförordningen (SFS 10-1049).
2.1

Långsiktig konsumentnytta

En av PTS uppgifter är att främja att en väl fungerande samhällsomfattande
posttjänst finns tillgänglig för alla och bevaka att posttjänsten motsvarar
samhällets behov. Med en samhällsomfattande posttjänst avses en posttjänst
som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla
användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga priser för befordran
avlämna sådana försändelser.2
2.1.1

Förändringar i PostNords utdelningsverksamhet

Under året har PostNord Group AB (PostNord) genomfört ett antal
förändringar i utdelningsverksamheten. PTS har noterat att en del av dessa
förändringar har lett till ökade3 kvalitetsbrister i postdistributionen. De stora
förändringarna som PostNord har genomfört är att man har byggt nya större
terminaler i Rosersberg och Hallsberg som har ersatt gamla terminaler. En
annan stor organisationsförändring är införandet av det nya arbetssättet
Koncept Utdelning4 på flera platser i landet.
PTS följer utvecklingen avseende PostNords förändringsarbete. Myndigheten
har under året inlett tillsynsärenden med anledning av de ökade
kvalitetsbristerna i postdistributionen och haft regelbundna uppföljningsmöten
med PostNord. Genom tillsyn och uppföljning kan PTS ställa krav på
PostNord för att kvaliteten i postservicen ska bibehållas.
1 kap 2§ Postlag (SFS 10-1045)
Se t.ex. dnr: 15-4798 samt dnr: 15-9446
4 Det nya arbetssättet innebär framförallt att breven nu maskinsorteras i ännu större utsträckning i
utdelningsordning på brevterminalerna. Eftersom brevbärarna då får färre brev att sortera manuellt, är de
istället ute och delar ut brev större del av arbetsdagen
2
3
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PTS åtgärder med anledning av kvalitetsbrister i PostNords
utdelningsverksamhet

Under våren 2015 har PostNord haft problem med leveranser från den nya
Rosersbergsterminalen pga. inkörningsproblem. Detta fick allvarliga
konsekvenser i utdelningsverksamheten, inte minst i Dalarna vilket resulterade
i att PTS fick in en hel del klagomål från allmänheten. Samtidigt införde
PostNord Koncept Utdelning i Dalarna. Vad beträffar Koncept Utdelning så
är grunden för att detta arbetssätt ska fungera att leveranserna från terminal
fungerar som planerat. På grund av förseningar från terminal kunde
brevbärarna inte alltid starta sina turer i tid och hann därför i vissa fall heller
inte dela ut post aktuell dag. Med anledning av klagomål avseende Dalarna
inledde PTS under våren tillsyn (dnr 15-4798). Klagomålen avsåg främst
utebliven eller försenad post men också felutdelade brev. Efter sommaren har
klagomålen till PostNord och PTS sjunkit avseende Dalarna, vilket kan ses som
att åtgärderna som PostNord har vidtagit enligt sin redovisning till PTS i
ärendet börjat få effekt. PTS avslutade tillsynsärendet i december.
PTS har under året konstaterat att det även har förekommit kvalitetsbrister i
PostNords utdelningsverksamhet på flera andra orter i Sverige, vilket också kan
förklaras av PostNords förändringsarbete, och har därför genomfört
tillsynsinsatser (se dnr 15-9446, dnr 15-11265). PTS fortsätter att aktivt följa
kvalitetsutvecklingen, inte minst mot bakgrund av PostNords fortsatta arbete
kring Koncept Utdelning under 2016.
2.1.2

Användarundersökning 2015

Inom ramen för PTS tillsynsverksamhet genomför myndigheten
återkommande användarundersökningar. Syftet med undersökningarna är
främst att kartlägga den svenska befolkningens användning av posttjänster
samt deras inställning till kvaliteten i PostNords service i egenskap av utsedd
tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten.
Under 2015 har PTS genomfört två kvantitativa studier avseende
privatpersoners och småföretags nuvarande och framtida behov av
posttjänster. Resultatet av studierna kommer, när PTS analys är klar, bland
annat att fungera som ett faktaunderlag för den postlagsöversyn som
regeringen tillsatt (dnr 2015-87).
2.1.3

Särskilda posttjänster för personer med funktionsnedsättning

Under verksamhetsåret 2015 skickades sammanlagt 762 469
blindskriftförsändelser ut av organisationer och bibliotek. Det totala antalet
utskickade blindskriftsförsändelser har ökat med ca 1 procent i jämförelse med
föregående år och minskat med 14 procent i jämförelse med år 2013. En

Post- och telestyrelsen

22

Årsredovisning 2015
________________________________________________________________________

minskad användning är något som PTS anser är naturligt då personer med
funktionsnedsättning i allt högre grad konsumerar media digitalt. PTS har
under året upphandlat posttjänsten för portofri befordran av
blindskriftsförsändelser. Det nya avtalet träder i kraft 1 februari 2016.
PostNord AB tilldelades uppdraget.
Antalet användare av posttjänst för äldre och personer med
funktionsnedsättning boende i glesbygd är relativt konstant över åren.
Kostnaden för tjänsten är framförallt beroende av antalet användare, den extra
sträcka lantbrevbäraren kör (km) för utdelning av post, utdelningsdagar och av
prisjustering enligt avtal. Den relativt höga kostnaden per användare förklaras
av de merkostnader som tjänsten medför när lantbrevbäraren behöver köra
ända fram till enskilda hushåll istället för att lämna posten vid lådsamlingar
som i den ordinarie lantbrevbärarservicen. Det kan i vissa fall röra sig om
sträckor på flera mil extra utöver ordinarie körsträcka, men över 80 procent av
sträckorna ligger under 1 km. Under 2014 påbörjades en analys inför den
kommande upphandlingen av tjänsten. Analysen har avslutats under 2015 och
kostnaden för den utgör drygt 300 000 kr av nedanstående kostnad för
tjänsten. Under året har PTS påbörjat upphandling av tjänsten.
Tabell 1: Volymer Särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning

Åtgärd
Befordran av
blindskriftsförsändelser
Posttjänster för äldre och
personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Post- och telestyrelsen

År 2015

År 2014

År 2013

Antal (ca)

Antal (ca)

Antal (ca)

762 469
försändelser
1 472 användare

757 702
försändelser
1 490 användare

882 907
försändelser
1 453 användare
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Tabell 2: Kostnader per tjänst Särskilda tjänster för personer
med funktionsnedsättning

År 2015
Åtgärd
Kostnad (tkr)
Befordran av blindskriftsförsändelser
Lämnade bidrag
12 202

År 2014

År 2013

Kostnad (tkr)

Kostnad (tkr)

13 120

13 561

Förvaltningskostnader
288
762
104
Total kostnad inkl. OH
12 490
13 882
13 665
Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH
2.1.4

11 845

11 573

11 116

133

230

44

11 978

11 803

11 160

Obeställbara brev

PTS arbete med obeställbara brev gäller såväl hanteringen av inkomna brev
som tillsyn över att operatörerna har behandlat dessa brev tillförlitligt och på
ett sätt som upprätthåller användarnas integritetsskydd.
Antalet obeställbara brev till PTS minskade något under 2015 till 373 568
(381 394) samtidigt som den totala brevmängden i landet minskar. Antalet
obeställbara brev har därmed minskat med ca två procent mellan åren 2014
och 2015. Antalet förfrågningar beträffande obeställbara brev som inkommit
under 2015 uppgår till 17 138 (15 754) st. PTS har kunnat upprätthålla andelen
återsända brev som år 2015 uppgick till 21,8 procent. Myndigheten har även
hanterat de förfrågningar beträffande obeställbara brev som inkommit via PTS
webbplats. Den största anledningen till att brev blir obeställbara är fortfarande
att många adresser är felaktiga samt att breven saknar uppgift om vem som är
avsändare.
För att öka allmänhetens kunskap om hur man skickar ett brev, vikten av
avsändare och korrekt porto har PTS under hösten 2015 utarbetat en
informationskampanj. PTS förhoppning är att fler medborgare blir medvetna
om hur man adresserar brev korrekt för att de ska kunna komma fram till
mottagarna eller, om så inte har skett, att man via PTS webbplats kan anmäla
brev som saknas.
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Tabell 3: Volymer Obeställbara brev

Volymer Obeställbara brev
Antal inkomna brev
Antal uppklarade/spårade brev

2015

2014

2013

373 568

381 394

387 550

81 285

84 841

124 599

Tabell 4: Kostnader Obeställbara brev

Kostnader Obeställbara brev

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH (tkr)

8 030

8 593

8 614

Förändringen jämfört med 2014 förklaras främst av att löne- och OHkostnaderna har minskat under 2015.
2.2

Hållbar konkurrens

Strategiskt mål 1 – PTS ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar
konkurrens på brevmarknaden och på så sätt bidra till ett effektivt
tillhandahållande av en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar
användarnas behov.
En viktig del av PTS arbete med att främja en effektiv konkurrens på
postmarknaden är att se till att PostNord följer prissättningsreglerna i
postlagen. Dessa regler innebär bland annat att PostNords priser ska vara
öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. Att PTS ställer
särskilda krav just på PostNords prissättning beror på att företaget utsetts att
tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.
En viktig grundförutsättning för en välfungerande konkurrens är att
postköparna har tillräcklig information för att kunna fatta rationella
inköpsbeslut.
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2.2.1

Nya tillståndsvillkor för PostNord

De ändringar som har gjorts i de nya tillståndsvillkoren för PostNord (dnr 158920) har främst varit inriktade på att ytterligare förbättra transparensen kring
bolagets prissättning, för att därigenom främja en icke-diskriminerande
prissättning på marknaden. Dels har kraven på hur PostNord ska presentera
sina årsvolymrabatter förtydligats, dels har det klargjorts att alla former av
rabatter (prisavdrag) ska presenteras offentligt på bolagets webbplats.
Myndigheten prövar kontinuerligt hur kraven fungerar i praktiken. Huruvida
de nya kraven är ändamålsenliga kommer PTS att granska när de nya reglerna
hunnit gälla en tid.
2.2.2

PTS granskning av PostNords kalkylunderlag

Årligen granskar PTS kalkylunderlag från PostNord, dvs. kalkyler,
redovisningssystem och kalkylprinciper som visar kostnadsfördelningen mellan
tjänster. Den årliga granskningen genomförs för att förhindra att kostnader för
konkurrensutsatta tjänster omfördelas till tjänster där PostNord har ett de
facto-monopol, dvs. från oreglerade till reglerade tjänster, samt för att över tid
ha ett fullständigt underlag för att bedöma om ändringar i bolagets prissättning
avseende de samhällsomfattande posttjänsterna skett i enlighet med gällande
regler om exempelvis kostnadsorientering enligt 3 kap. 2§ postlagen. PTS
kommer under våren 2016 att publicera slutsatserna från den senaste
granskningen i rapporten Svensk Postmarknad som är myndighetens årliga
rapport till regeringen om förhållandena på postområdet.
2.2.3

Bpost-dom samt moms-dom

Två olika rättsfall i EU-domstolen (bpost-domen5 samt moms-domen mot
Sverige6) kan komma att ha betydande påverkan på förhållandena på
postmarknaden.
Bpost-domen

Bpost-domen innebär i korthet att särbehandling av s.k. förmedlare (av
posttjänster) när det gäller årsvolymrabatter, inte strider mot postdirektivets
krav om icke-diskriminering under förhållanden som rådde på den belgiska
marknaden. Därigenom sätter domen fokus på begrepp som är viktiga för
marknadens funktion, som likabehandling och förutsebarhet när det gäller
priser och rabatter. Under hösten samlade därför PTS olika aktörer till ett
branschmöte för att skapa en tydligare bild av bl.a. relationerna mellan
förmedlare och postoperatörer. Mot bakgrund av att PostNord aviserat att de
tänker särbehandla förmedlare på ett liknande sätt som i Belgien, diskuterades
5
6

Dom i mål C-340/13, EU-domstolen 11 februari 2015
Dom i mål C-114/14, EU-domstolen 21 april 2015
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konsekvenser av om bpost-domen kommer att påverka ickediskrimineringskravet7 i Sverige.
Efter branschmötet har PTS fortsatt sin utredning av PostNords kommande
särbehandling av förmedlare, och fann att förfarandet strider mot kraven på
icke-diskriminerande prissättning i 3 kap. 2§ postlagen. PostNord har därför
under december 2015 förelagts att inte införa de särbehandlande villkoren.
PostNord har därefter överklagat beslutet som nu är föremål för rättslig
prövning.
Moms-domen mot Sverige

Av EU-domstolens dom i momsmålet följer att vissa av PostNords
posttjänster momsbefrias. I Sverige har alla posttjänster sedan länge varit
momsbelagda, vilket inneburit en helt konkurrensneutral situation i
mervärdeskattehänseende (alla aktörer på marknaden har haft samma
skattemässiga förutsättningar). I och med domen faller den tidigare
konkurrensneutraliteten i moms-reglerna på postområdet. Det blir därför
viktigt att den svenska implementeringen av de aktuella EU-reglerna sker så att
konkurrensskadorna minimeras. Med denna utgångspunkt bjöd PTS under
våren in till två branschmöten för aktörer på brev- respektive paketmarknaden.
Efter dessa branschmöten analyserade PTS de sammantagna konsekvenserna
för postmarknaden. I ett remissyttrande (dnr 15-7303) till regeringens
promemoria Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster8 kunde
myndigheten bland annat konstatera följande:
Den svenska uppfattningen har […]varit att tillämpningen av
mervärdesskattereglerna i Sverige svarar mot behovet att ge alla aktörer på
den svenska postmarknaden samma skattemässiga förutsättningar. Det är
generellt sett inte fallet med en ordning som undantar vissa posttjänster från
mervärdesskatt. Det är därför bra att utgångspunkten för förslaget är att
minimera den negativa marknadspåverkan som kan följa av en förändring
av mervärdesskattelagstiftningen avseende posttjänster. Detta samtidigt som
mervärdesskattedirektivets krav, såsom de tolkats i EU-domstolens dom,
uppfylls.”
2.3

Internationellt arbete

Det internationella arbetet på postområdet är till större del EU-relaterat medan
övrigt arbete främst berör Världspostföreningens (UPU) verksamhet. För
7
8

3 kap 2§ Postlag (SFS 10-1045)
Finansdepartementet, dnr: Fi2015/3427
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enkelhetens skull redovisas därför det internationella arbetet i det följande
under rubrikerna EU-arbetet respektive UPU-arbetet.
2.3.1

EU-arbetet

Brevmarknaden är i dag en marknad med stadigt sjunkande volymer, vilket
indikerar att användarnas behov har förändrats. PTS bedömning är att
användarnas verkliga behov i allt större grad avviker från det som säkerställs
genom nuvarande postdirektiv (97/67/EG). Medlemsstaterna uppvisar i dag
väsentligt större spännvidd med avseende på exempelvis tillgänglig
infrastruktur, kommunikationsmönster och näringslivsstruktur än när
postdirektivet utformades.
I det internationella samarbetet på postområdet har PTS en väsentlig uppgift
att fylla genom att, med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna, verka för att
liberaliseringen av marknaderna i andra EU-länder får ett verkligt genomslag.
Än mer betydelsefullt är att driva på och understödja arbetet med ett nytt
postdirektiv som bättre svarar mot användarnas verkliga behov och ger
utrymme för anpassningar på nationell nivå.
Detta arbete sker framför allt inom ramen ERGP som är ett rådgivande organ
till EU-kommissionen. Till detta kommer medverkan i andra aktiviteter som
anordnas av EU-kommissionen såsom workshops och Postdirektivkommitténs
möten.
PTS är, tillsammans med den italienska regulatörsmyndigheten AGCOM,
ordförande i den arbetsgrupp som driver ERGPs arbete med inriktning på den
framtida samhällsomfattande posttjänsten. Vid ERGPs plenarmöte i juli antogs
en rapport utarbetad av arbetsgruppen. Av rapportens slutsatser framgår bland
annat att ett underlag för en översyn av direktivet måste vara en analys av den
förändrade efterfrågan av posttjänster, inbegripet hur den påverkar de
ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla nuvarande service, samt
behovet av flexibilitet som måste balanseras mot behovet av en grundläggande
gemensam servicenivå. I egenskap av ordförande i denna arbetsgrupp ingår
PTS i ERGPs styrgrupp som under året haft två möten. Genom att vara
representerade i styrgruppen har PTS kunnat påverka hur ERGPs arbete läggs
upp.
PTS har som medförfattare tagit aktiv del i arbetet i den arbetsgrupp inom
ERGP som arbetar med kostnadsredovisning och prisreglering. Arbetsgruppen
har under året lagt fram en rapport om metoder för kostnadsberäkningar som
stöd för myndigheters arbete med konkurrensärenden. Rapporten antogs av
ERGPs plenarmöte i december 2015.
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PTS har också deltagit i två möten med EU-kommissionens
postdirektivkommitté och en av dem arrangerad workshop rörande paket. I
bland annat dessa sammanhang har PTS framhållit att det inte är
ändamålsenligt att införa någon särskild prisreglering för paketjänsterna. En av
kommissionens slutsatser när det gäller åtgärder för att utveckla e-handeln är
att det för närvarande inte är aktuellt med ex ante reglering av priserna på detta
område.
2.3.2

UPU-arbetet

Världspostföreningen (UPU) har en central funktion för att säkerställa
gränsöverskridande befordran av såväl brev som paket. Det återstår ett knappt
år till nästa Världspostkongress som är organisationens högsta beslutande
organ. PTS har under 2015 därför utökat bevakningen av UPU-relaterade
frågor. Det gäller till exempel frågan om den ersättning som mottagande land
får av avsändarlandet för att leverera försändelser till mottagarna. Här finns
stora asymmetrier där mindre utvecklade länder betalar väsentligt mindre till
mottagarlandet jämfört med vad andra länder får betala. Frågan om hur detta
system kan förändras kommer sannolikt att aktualiseras på
världspostkongressen 2016.
UPU står också inför ett större reformarbete organisationsmässigt och som ett
led i förberedelsearbetet har PTS deltagit i UPUs strategikonferens och i
CERPs plenarmöte.
Tabell 5: Kostnader Internationellt arbete posttillsyn

Kostnader Internationellt arbete
posttillsyn

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH

6 810

6 393

6 633

Större delen, 5 532 (4 953) tkr, utgör medlemsavgift till UPU och är den
främsta förklaringen till att kostnaderna har ökat jämfört med föregående år.
Medlemsavgiften till UPU varierar mellan åren vilket förklaras av
valutakursförändringar. Övriga kostnader är till övervägande delen hänförligt
till PTS medverkande i ERGP arbetet.
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2.4

Ekonomiskt utfall Post

Kostnads- och intäktsutveckling
Avgiftsfinansierad verksamhet
Post9
Avgiftsintäkter
Bidragsintäkter
Övriga intäkter
Kostnader
Netto
Kostnadstäckning

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

26 895
141
110
28 517
-1 371
95%

27 294
99
57
25 751
1 699
106 %

27 090
57
-309
25 529
1 309
105 %

Post
Avgiftsfinansierad verksamhet
30
25
20
15
10
5
Mnkr
0
2015

2014
Avgiftsintäkter

2013
Kostnader

Figur 2: Avgiftsfinansierad verksamhet Post

9 Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt
förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
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Anslagsfinansierad verksamhet
Post10
Funktionsnedsatta, anslagsintäkter
Funktionsnedsatta, övriga intäkter
Summa intäkter
Funktionsnedsatta, kostnader
förvaltning
Summa kostnader
Saldo

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

835
2
837
837

992
1
992
992

148
1
149
149

837
0

992
0

149
0

Totala verksamhetskostnader och intäkter
Post
Totala avgiftsintäkter
Totala anslagsintäkter
Totala bidragsintäkter
Totala övriga intäkter
Totala verksamhetskostnader
Saldo

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

26 895
835
141
112
29 354
-1 371

27 294
992
99
58
26 744
1 699

27 090
148
57
-308
25 678
1 309

Postområdet är avgiftsfinansierat. Kostnadsnivån har de senaste åren varit
jämn och svagt stigande. I år har dock verksamhetskostnaderna ökat en del
vilket främst förklaras av ökade lönekostnader. Under 2015 har avgiftstaket
inom posttillsyn höjts från 18 miljoner kr till 21 miljoner kr, vilket var
nödvändigt för att täcka de tillkommande arbetsuppgifter som postavdelningen
har haft att hantera de senaste åren. Höjningen ger också ett visst utrymme för
postavdelningen att kunna anpassa verksamheten till de utökade
arbetsuppgifter som kan förutses de närmaste åren.

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

10
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Kostnadsutveckling
Post

35
30
25
20
15
10
5
Mnkr

0
2015

2014

Totala verksamhetskostnader

2013
Totalt lämnade bidrag

Figur 3: Kostnadsutveckling Post

Lämnade bidrag
Postmarknad
Intäkt anslag lämnade bidrag
Anslagsfinansierade lämnade bidrag11
Saldo

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

23 633
23 633
0

24 693
24 693
0

24 677
24 677
0

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

11
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3

Elektronisk kommunikation

Det sker en snabb utveckling av marknaden för elektronisk kommunikation.
Särskilt märkbar är efterfrågan på de snabbaste bredbandstjänsterna. Antalet
fiberabonnemang fortsätter öka, och allt fler väljer de högsta hastigheterna,
från 100 Mbit/s och uppåt, visar PTS rapport Svensk telemarknad 2014 (PTSER-2015:19). PTS bredbandskartläggning (PTS-ER-2015:11) visar att drygt 60
procent av hushållen och företagen nu har tillgång till dessa
bredbandshastigheter. Svensk telemarknad 2014 visar också på en mycket stark
ökning av abonnemang som använt 4G-näten. Sedan trådlösa och mobila
bredbandstjänster fick sitt genombrott under andra hälften av 2000-talet har
antalet abonnemang för dessa tjänster ökat snabbt.
Den svenska marknaden erbjuder stora möjligheter för användare att kunna nå
internet överallt, snabbt och säkert, och i förlängningen nå alla typer av tjänster
på det sätt som användarna efterfrågar. Den här utvecklingen skapar också
utmaningar. I takt med att många av samhällets tjänster i första hand nås via
internetplattformen finns en risk att de som av olika skäl inte använder internet
hamnar utanför. Bredbandsinfrastruktur har en unik möjlighet att förbättra
tillgången till samhällsservice på landsbygden och därmed överbrygga klyftorna
mellan stad och land. Möjligheten att delta i det digitala samhället bidrar till att
skapa goda och likvärdiga förutsättningar att bo och verka i hela landet. På
landsbygden kan tillgången till bra bredband kompensera för avsaknaden av
tillgång till annan samhällsservice och vara skillnaden mellan att kunna bo kvar
eller att flytta. Tillgång till bredband för hela Sverige är också avgörande för att
nå målet att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens
möjligheter. Dessa aspekter är utgångspunkter i PTS bredbandsfrämjande
arbete.
I takt med att samhället blir allt mer beroende av bredband och bredbandstjänster ökar vikten av en tillförlitlig kommunikation. Samhällets behov av
driftsäker och robust kommunikation ökar när allt fler samhällsviktiga tjänster
används. Nätens och tjänsternas driftsäkerhet och robusthet måste således
både vidmakthållas och vidareutvecklas i takt med att beroendet av
elektroniska kommunikationer ökar. Privat och offentlig sektor samt
privatpersoner bygger mycket av sin verksamhet och vardag på att de
elektroniska kommunikationsnäten fungerar. För att Sverige framgent ska
kunna ligga i framkant krävs fortsatta långsiktiga insatser, både i form av
reglering och kontinuerlig samverkan mellan offentlig och privat sektor.
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3.1

Långsiktig konsumentnytta

3.1.1

Kunskap om utvecklingen – rapporter och kartläggningar

PTS har i uppgift att beskriva och analysera utveckling och resultat inom sitt
ansvarsområde och rapportera detta till regeringen. Detta sker bland annat
genom rapporter och kartläggningar som publiceras regelbundet. Dessa är
viktiga underlag för PTS och regeringen men även för andra med intresse av
området. Samtliga publikationer finns att hämta på PTS webbplats.
Inom statistikområdet har PTS under året samverkat med ett flertal nationella
myndigheter så som Statistiska Centralbyrån, Energimarknadsinspektionen och
Tillväxtverket. Inom ramen för The Nordic working group for statistics and
definitions samverkar PTS med de nordiska och baltiska regleringsmyndigheterna. Genom denna samverkan kan standarder för statistikinhämtning och andra gemensamma frågor samordnas och resultaten därmed
bli mer jämförbara.
PTS bevakar pris- och tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk
kommunikation genom rapporterna Svensk telemarknad, som publiceras två
gånger per år, och Prisrapporten, som publiceras en gång per år.
De marknadsdata som PTS publicerar i Svensk telemarknad (senast PTS-ER2015:19) är ett verktyg för att följa den snabba utvecklingen inom elektronisk
kommunikation. Uppgifter om marknadsutvecklingen, i form av bl.a. volymer
och intäkter ligger bland annat till grund för PTS reglerande arbete. Materialet
används också för internationella jämförelser inom EUs jämförande
statistikarbete, Cocom, samt för rapportering till OECD, ITU och andra
internationella organisationer.
PTS årliga prisrapporter (senast PTS-ER-2015:6), beskriver utvecklingen i
Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och
konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även en internationell
prisjämförelse (urval av 16 OECD-länder) av dessa tjänster. Statistiken från
Prisrapporten finns även tillgänglig via PTS statistikportal
(www.statistik.pts.se).
PTS har sedan 2002 genomfört en enkätundersökning för att få kunskap om
marknaden utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv. Det senaste
resultatet presenterades i rapporten Svenskarnas användning av telefoni och
internet – PTS individundersökning 2015 (PTS-ER-2015:29). Undersökningen
omfattar frågor kring elektronisk kommunikation, vilket innefattar fast telefoni,
mobiltelefoni, internet och bredband.
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Sammantaget har dessa rapporter haft effekten att offentliga och privata
aktörer fått en god överblick över marknadens utveckling, och därmed fått
bättre analysunderlag för att fatta välgrundade beslut.
Tabell 6: Kostnader Rapporter inom marknadsanalys och
statistik

Prestationer (Kostnad inkl.
OH)

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnader Prisrapporten
Kostnader Svensk Telemarknad
Kostnader Rapport om svenskarnas
användning av telefoni och internet

512
1 713
851

675
1 946
4

632
1 909
822

Vad gäller kostnader för rapport om svenskarnas användning av telefoni och
internet har jämförelsesiffran för 2013 justerats upp med 551tkr och för
Svensk Telemarknad med 136 tkr pga. redigeringsfel.
Rapporten om svenskarnas användning av telefoni och internet genomförs
vartannat år, vilket förklarar varför det är så låga kostnader 2014 jämfört med
2015.
3.1.2

Säkerställa tillgången av samhällsomfattande tjänster

Samhällsomfattande tjänster (SOT) definieras enligt regelverket som tillgång till
telefoni och funktionellt tillträde till internet (1 Mbit/s). PTS har i uppdrag att
säkerställa tillgången till dessa tjänster för de hushåll och fasta
verksamhetsställen som inte kan få tillgång till dessa tjänster genom
erbjudanden på marknaden. PTS har arbetat löpande med att säkerställa
tillgången till samhällsomfattande tjänster. Detta har skett bl.a. genom tillsyn av
tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och bevakning av de abonnenter som
anmält sig till den s.k. bredbandslistan samt genom en utvärdering av bredband
inklusive ip-telefoni via satellit. PTS har vidare bevakat att Telia Sonera uppfyllt
sina åtaganden i samband med teknikskiftet, där bolaget i vissa områden ersatt
den traditionella fasta telefonin via kopparnätet med en radiobaserad lösning.
Teknikskiftet avslutades i december 2015 och har totalt berört 21 400 kunder
under åren 2009-2015.
PTS har under 2015 också arbetat med särskilda informationsinsatser till
slutanvändare i första hand inom området fast telefoni såsom föreskrivet i
regleringsbrevet, bl.a. genom att säkerställa att det finns en väl fungerande
upplysningstjänst för kunder som omfattas av Telia Soneras teknikskifte.
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Operatörerna fortsätter att genomföra löpande förändringar och
uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast
telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller
mobilnäten. PTS följer omställningarna i tele- och bredbandsnäten noga för att
säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s,
enligt lagen) och för att bevaka konsumenternas intressen. Detta är särskilt
viktigt i glest bebyggda områden, där det fasta telenätet hittills varit den främsta
anslutningsformen för telefoni och internet.
PTS har spelat in en informationsfilm om alternativa tekniker för att få telefoni
och internet på landsbygden. Målgruppen är beslutsfattare på regional och
lokal nivå, samt konsumenter och företagare. Filmen har spridits genom flera
kanaler och har fram till den 31 december 2015 haft 1 890 visningar.
Ett långsiktigt strategiarbete för att säkerställa tillgången till SOT-tjänster för de
närmaste 5 – 15 åren har påbörjats och kommer att avslutas 2016. I arbetet
ingår att ta fram ett brett underlag som kartlägger framtida möjlig tillgång till
telefoni och internet. Strategin ska möta de framtida förändringarna i
kopparnätet och även ta hänsyn till möjlig höjd nivå för funktionellt tillträde till
internet samt ge en inriktning med en handlingsplan för PTS framtida arbete
med de samhällsomfattande tjänsterna.
3.1.3

Upphandling av telefoni

PTS har arbetat med att ersätta förlorade telefonimöjligheter och säkerställa
tillgång till telefoni för stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen.
Det har skett genom upphandling av telefoni till enskilda slutanvändare. För
närvarande har tio hushåll/företag en upphandlad lösning från PTS.
Upphandlingen har haft som effekt att PTS under året tillgodosett behovet av
telefonimöjligheter på de platser där marknaden inte förmår verka.
Tabell 7: Kostnader Upphandling av telefoni

Kostnader Upphandling av telefoni
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

181
156
338

309
535
845

960
637
1 598

Kostnaderna för upphandlad telefoni var lägre för 2015 än 2014, vilket beror
på att det inte har tillkommit några nya abonnenter. Det är höga installationsoch engångskostnader för tillkommande abonnemang som påverkar
totalkostnaden för upphandling av telefoni. PTS prognos är att 5-10 fall per år
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kan komma att förlora sin tillgång till telefoni. Olika faktorer som kan påverka
konsumenternas tillgång till telefoni behöver analyseras för att ha beredskap att
möta operatörernas förändringar i näten.
3.1.4

Ip-telefoni via satellit

PTS har genomfört en utredning för att utvärdera om kommunikationstjänster
via satellit kan anses likvärdiga med traditionella tjänster för fast telefoni och
bredband i fråga om bl.a. funktionalitet, kvalitet, användarvänlighet och
kostnader. Utvärderingen avrapporterades under 2015.
PTS slutsats är att ip-telefoni över satellitbredband kan vara ett alternativ till
traditionell satellittelefoni, som PTS i enstaka fall upphandlar till abonnenter
som mist tillgång till telefoni. Dels är tjänsten betydligt billigare än traditionell
satellittelefoni, dels får abonnenten både bredbandsanslutning med högre
överföringshastigheter (upp till 22 Mbit/s) och möjlighet till en fungerande
taltjänst. För närvarande finns inte ett sampaketerat slutkundserbjudande som
på ett enkelt sätt skulle kunna ge tillgång till ip-telefoni över satellitbredbandet.
Tjänsten har dock potential att förbättra tillgången till kommunikationstjänster
i områden med dålig tillgång till kommunikationsinfrastruktur. Under
förutsättning att erbjudandena till slutkunderna förbättras bör satellitlösningar
på sikt kunna utgöra ett komplement till annan infrastruktur, såväl på
kommersiella grunder som vid PTS upphandling av telefonitjänster.
3.1.5

Åtgärder för bättre mobiltäckning

Strategiskt mål 2 – PTS ska fram till 2016 skapa bättre förutsättningar att
tillgodose samhällets och slutanvändarnas långsiktiga efterfrågan av trådlös
access med tillräcklig tillgänglighet och kapacitet.
Konsumenternas vanor och förväntningar på att alltid och överallt kunna
använda telefoni- och bredbandstjänster ökar stadigt. Samtidigt bygger alltmer
av samhällets funktioner på möjligheten till trådlös kommunikation, ofta med
hög kapacitet. PTS har därför med olika främjandeåtgärder bland annat kring
inomhustäckning, förutsättningar för samhällsmaster och dialog med berörda
aktörer fokuserat på att skapa bättre förutsättningar för en förbättrad
mobiltäckning. Utöver detta har PTS även följt upp hur mobilutbyggnaden har
fortskridit. Sammantaget bedömer PTS att dessa åtgärder har gett förbättrade
förutsättningar för trådlös access. Då användarnas och samhällets behov och
krav på tillgänglighet och kapacitet hela tiden ökar behöver PTS emellertid
fortsätta detta arbete. PTS har därför under året även genomfört förberedelser
inför en kommande tilldelning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband.
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Inomhustäckning

Huvuddelen av all mobil kommunikation sker inomhus, där täckningen
påverkas av olika dämpningsfaktorer. Då allt fler fastigheter i Sverige
energieffektiviseras, medför detta att inomhustäckningen i form av samtal och
uppkoppling mot internet försämras eller helt omöjliggörs då radiosignaler
avskärmas. För att förbättra inomhustäckningen från mobilnäten konstaterade
PTS att en kartläggning av olika inomhuslösningar var nödvändig för att i nästa
led identifiera nödvändiga förbättringsåtgärder. PTS har därför genomfört
projektet ”Inomhustäckning” där en del har varit att, i samarbete med SP
(Sveriges tekniska forskningsinstitut), sammanföra bygg- och mobilbranschen
genom ett seminarium och möten i arbetsgrupper om inomhustäckning.
PTS har som ett resultat av arbetet tagit fram ett faktablad12 med
konsumentinformation och en rapport13 med sammanställning av lösningar.
Regionala dialogmöten

Regionala dialogmöten hölls under hösten 2014 och vintern 2015 på uppdrag
(N2014/1722/ITP) av regeringen för att stimulera en regional dialog om
mobiltäckning. PTS har bistått de ansvariga länsstyrelserna i Blekinge län,
Jämtlands län, Södermanlands län och Värmlands län samt IT Norrbotten.
I de olika dialogmötena har diskussioner förts kring bland annat bristande
kapacitet och yttäckning med påföljande förslag på lösningar men även frågor
som bygglov för mobilmaster har diskuterats. Det har också framkommit att
det finns önskemål om ett utpekat regionalt ansvar för mobiltäckningsfrågor.
Resultaten av dialogmötena har redovisats till regeringen14.
Samhällsmaster

PTS har under 2015 haft i uppdrag (N2014/3043/ITP) att utreda
förutsättningar för samhällsmaster, dvs. mastplatser i mobilnäten som är helt
eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella
förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät. PTS gör bedömningen att
den kommersiella utbyggnaden tillsammans med PTS täckningskrav kan
komma att skapa täckning på många av de platser som beskrivs som aktuella
för samhällsmaster.
De kommuner som ser behov och som vill satsa egna resurser, kan
komplettera den centralt drivna utbyggnaden med egna lokala projekt för att
förbättra mobiltäckningen. PTS ser dock flera fördelar med centralt drivna
http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2015/faktablad-inomhustackning-2015_1.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/inomhustackning-pts-er-2015_12.pdf
14 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/rapport-ru-regionala-dialoger-pts-er-2015_18.pdf
12
13
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insatser jämfört med lokala åtgärder. Insatsen har haft till effekt att ett antal
centrala juridiska frågeställningar, främst statsstödsrättsliga, nu är utredda och
kan spridas till en bredare allmänhet, inte minst kommunerna. Dessa får ett
kvalitetssäkrat underlag att lägga till grund för framtida beslutsfattande om
infrastruktursatsningar för mobiltäckning.
Uppföljning av mobilutbyggnad

PTS har under 2015 arbetat med uppföljning och tillsyn av den mobila
bredbandsutbyggnaden. Det har främst avsett statistiksammanställning av
mobiltäckning samt uppföljning av utbyggnaden i 800 MHz-bandet.
PTS har i uppdrag enligt regleringsbrev att årligen samla in statistik om
tillgången till mobila kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster.
Uppdraget omfattar att kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska
utbredning. PTS har i en rapport15 redovisat förekomsten av antalet
mobilbasstationer/siter, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik
samt de olika nätens täckning för olika slag av tjänster, belyst regionala
skillnader och hur de olika nätens täckning förhåller sig till varandra i olika
delar av landet.
I det tillstånd som beviljades Net4Mobility (N4M) vid en auktion av 800 MHzbandet år 2010 är ett block förenat med täckningskrav. N4M ska täcka
stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen vilka saknar
datakommunikation med bithastighet av minst 1 Mb/s. Skyldigheten är
begränsad till en utbyggnad för 300 miljoner kronor. Den tillsyn som PTS
utövar avser att utbyggnaden är ändamålsenlig, vilket innebär att basstationer
placeras så att det blir en kostnadseffektiv utbyggnad.
Täckningskravet omfattar 640 adresser som PTS meddelat tillståndshavaren.
N4M skulle ha täckt alla adresser, alternativt att avsatta medel om 300 miljoner
kronor förbrukats, per den 31 december 2014. Eftersom detta inte skett
förelade PTS tillståndshavaren om fortsatt utbyggnad med slutredovisning den
30 november 2015. N4M skulle då uppnått täckning vid 75% av de utpekade
adresserna. Den 30 november informerade N4M att de uppfyllt kravet. Den
ekonomiska tillsynen av utbyggnaden och om täckningskraven uppfyllts pågår
och kommer att fortgå under första delen av 2016.
Förberedelser för tilldelning av 700 MHz-bandet

Baserat på regeringens beslut (Ku2014/486/MFI) från den 27 februari 2014
om att frigöra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) för andra användningar än
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/statistik-om-tillgangen-till-mobilakommunikationsnat-pts-er-2015_7.pdf
15
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marksänd tv från den 1 april 2017 har PTS påbörjat arbetet med att förbereda
en tilldelning av 700 MHz-bandet. Denna tilldelning, som kommer att
genomföras i form av ett kombinerat urvalsförfarande, planeras att ske i slutet
av 2016.
Förväntade effekter av tilldelningen av 700 MHz-bandet för mobilt bredband
är att förbättra mobiltäckningen i områden där människor vistas men där det
helt saknas täckning eller där täckningen eller kapaciteten inte motsvarar
användarnas efterfrågan på grundläggande kommunikation med datahastighet
upp till 10 Mbit/s.
För att möjliggöra en tilldelning av 700 MHz-bandet har PTS fått ett uppdrag
(N2014/2009/ITP) att omplanera frekvensutrymmet för marksänd tv så att all
tv-användning hamnar under 694 MHz. En planeringslösning har tagits fram
av PTS som möjliggör en utrymning av 700 MHz-bandet. Enligt uppdraget ska
planeringslösningen syfta till att frekvensbanden 174–230 MHz samt 470–694
MHz medger utrymme för minst sex nätlager (sändarnät), varav fem ska vara
nationella och det sjätte ska täcka så stor geografisk yta som möjligt. En
delrapportering lämnades till regeringen den 24 april 201516. Slutredovisning av
uppdraget inklusive hur långt avstämningen av planeringslösningen med
grannländerna har fortskridit och de praktiska åtgärder som behöver
genomföras i näten för marksänd tv överlämnas till regeringen i januari 2016.
PTS har under 2015 även genomfört koordineringsförhandlingar med flera
grannländer för att möjliggöra en användning med så få begränsningar som
möjligt mot grannländernas spektrumanvändning. Avtal har slutits med
Finland och Ryssland. Avtalet med Ryssland innebär att samtliga frekvensblock
kan användas av svenska mobiloperatörer med normal effekt och masthöjd
även i sydöstra Sverige med bibehållet skydd för rysk radar.
Avtalet med Finland innebär att finska och svenska mobiloperatörer kan börja
använda 700 MHz-bandet i princip samtidigt och med samma förutsättningar
vad gäller koordineringskrav. Avtal med bl.a. Danmark, Norge och Tyskland
beräknas vara klara i början av 2016.

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Radio/2015/Marksand-tv-under-694-MHz-efter-den31-mars-2017---PTS-ER-201517/
16
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3.1.6

Skydd av personlig integritet

Strategiskt mål 3 – PTS ska 2017 ha analyserat behovet av och genomfört
åtgärder för att människor som bor och verkar i Sverige ska ges ökad inblick i
och ökat inflytande över hur personlig information nyttjas i samband med
användningen av telefoni och internet.
Ett av PTS övergripande mål är att främja tillgången till säker elektronisk
kommunikation. En viktig säkerhetsfråga är skyddet av den personliga
integriteten. Målet med PTS arbete är att alla i Sverige kan kommunicera
förtroligt och att information inte används på ett sätt som hotar den enskildes
integritet.
Reglerna för behandling av uppgifter om elektronisk kommunikation är av
tradition strängare än den reglering som gäller generellt för behandling av
personuppgifter. I Sverige finns specialregler för sektorn i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation. I princip kräver lagen att samtycke inhämtas för
allt nyttjande av sådana uppgifter, som inte är nödvändigt för att genomföra
kommunikationen eller för ett fåtal uttryckligen angivna ändamål. Samtidigt
visar erfarenheten att tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster i
stor utsträckning inhämtar samtycke till behandling av uppgifterna för en rad
andra ändamål. Detta sker vanligen genom klausuler i allmänna villkor, många
gånger utan att abonnenter och användare görs uppmärksamma på och ges
reella möjligheter att ta ställning till behandlingen. Uppgifterna har ett
potentiellt stort värde för t.ex. profilering av individer i marknadsföringssyfte.
Därtill pågår sedan några år en förflyttning av traditionella
kommunikationstjänster, såsom samtals- och meddelandetjänster, från den
reglerade infrastrukturnivån till applikationsnivån. Tjänsterna använder internet
som bärare och kan såväl produceras som konsumeras av vem som helst som
har en internetuppkoppling. Tjänster på denna nivå omfattas normalt inte av
den strikta reglering som gäller för traditionella kommunikationstjänster, vilket
öppnar för en vidlyftigare användning av den personliga informationen i andra
syften än för ren förmedling av informationen. Det är få konsumenter som är
medvetna om denna skillnad i reglering, vilket ytterligare ökar risken för att
behandlingen sker utan att den berörda individen känner till eller ges något
reellt inflytande över behandlingen.
Tillsyn av inhämtning av samtycke

Under året har PTS slutfört en tillsynsinsats som syftade till att säkerställa att
operatörer inhämtar samtycke till behandling av uppgifter på ett korrekt och
tydligt sätt, särskilt när inhämtning sker genom skrivningar i de allmänna
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villkoren för de elektroniska kommunikationstjänsterna. Resultatet blev att
flertalet av tillsynsobjekten genomförde omfattande förändringar av hur de
beskriver de behandlingar som genomförs och hur samtycke inhämtas för
dessa. Därtill sammanfattades slutsatserna i tillsynen i en vägledning som har
publicerats på svenska och engelska, så att även de operatörer som inte
omfattades av tillsynen kan ta till sig dess slutsatser.
Den mest synbara effekten på kort sikt är att flertalet av tillsynsobjekten
genomförde omfattande förändringar av hur de beskriver de behandlingar som
genomförs och hur samtycke inhämtas för dessa.
Tillsyn av integritetsincidenter och integritetsskydd

PTS arbetar löpande med att granska och följa upp operatörers
incidentrapporter rörande integritetsincidenter, samt med tillsyn av att
operatörerna följer de integritetsskyddsregler som finns i 6 kapitlet lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Målet är att säkerställa att
reglerna om integritetsskydd i LEK efterlevs av operatörerna.
PTS granskar varje år hur de större operatörerna har levt upp till kraven på
rapportering av integritetsincidenter under det gångna året. Årets granskning
visade att flera av operatörerna har blivit bättre på att upptäcka och rapportera
incidenter, vilket bidragit till att antalet inrapporterade incidenter ökat. Som en
följd har antalet rapporterade incidenter ökat och PTS har fått en bättre bild av
vilka brister och problem som finns vad gäller integritetsskyddet hos
operatörerna. PTS noterar samtidigt att incidentrapporteringen från mindre
aktörer är i det närmaste obefintlig.
PTS har under året genomfört en tillsyn av hur flera större operatörer hanterar
säkerheten i och skyddet för den information som förmedlas genom så kallad
kundplacerad utrustning, t.ex. modem och routrar som operatörerna
tillhandahåller sina abonnenter och som många gånger är nödvändiga för att
använda operatörernas tjänster. Granskningen inleddes efter några
uppmärksammade tidningsartiklar, där det påvisades brister i sådan utrustning
hos ett par operatörer.
Tillsynen har lett till att operatörerna har vidtagit en rad åtgärder för att stärka
säkerhetsarbetet avseende den aktuella utrustningen. PTS har genom tillsynen
klargjort gränsdragningen mellan operatörens och abonnentens ansvar för
sådan utrustning som står placerad hos abonnenten.
PTS har i flera ärenden under året noterat att operatörer inte förefaller
efterleva PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade
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uppgifter, t.ex. vad avser skyldigheten att genomföra riskanalyser för de
tillgångar som används för behandling av uppgifter i samband med
tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster.
Det finns anledning för PTS att fortsätta arbetet för att alla operatörer ska ha
processer på plats för att upptäcka och rapportera integritetsincidenter. Mot
bakgrund av misstankarna om att många operatörer inte efterlever kraven i
PTS föreskrifter finns det också anledning att inrikta kommande planlagd
tillsyn på efterlevnaden av föreskrifterna.
3.1.7

Främjande av bredbandsutbyggnad

PTS har till uppgift att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet och
följa tillgången till bredband, vilket tydliggörs i följande strategiska mål för
myndigheten:
Strategiskt mål 4 - PTS ska 2020 genom reglering och främjande ha bidragit till
att:
- alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s, så långt det är
samhällsekonomiskt möjligt,
- 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s, och
- alla hushåll och företag i områden där det krävs särskilt kostsamma insatser
för att etablera infrastruktur ska (redan nu) ha tillgång till telefoni och senast
2017 minst ha tillgång till miniminivån för funktionellt tillträde till internet (1
Mbit/s)
Utgångspunkten i bredbandsstrategin är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Det är dock statens uppgift
att skapa goda förutsättningar för marknaden och att undanröja hinder för
utvecklingen. Här är PTS regulatoriska insatser av stor vikt. Genom reglering
kan investeringar och konkurrens stimuleras. Därutöver behövs främjande
insatser riktade till målgrupper som på olika sätt bidrar till utbyggnaden av
bredband. Genom information, utbildning och samverkan främjar PTS målet
att Sverige ska ha bredband i världsklass.
För åren 2014–2020 har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor för stöd till
utbyggnad av bredband på landsbygden inom det s.k. Landsbygdsprogrammet,
som Statens jordbruksverk ansvarar för. Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Regionalfonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som
är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar för de tre
programområdena Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre
Norrland. För dessa medel ansvarar Tillväxtverket. PTS har i uppdrag att vara
expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande i frågor om statligt stöd
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inom de områden som PTS ansvarar för. PTS bistår offentliga aktörer, främst
Jordbruksverket och Tillväxtverket, i deras arbete med finansiering av
bredbandsprojekt och då särskilt med fokus på regelverk, riktlinjer och rutiner
samt uppföljning. Under 2015 har myndigheternas samverkan dels påverkat
processerna för stöden, dels utformningen av villkoren för stöden i
Jordbruksfonden och Regionalfonden.
För att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många
olika aktörer samverka. PTS samverkar med län och regioner, flera andra
myndigheter, bl.a. Jordbruksverket, Tillväxtverket, Konkurrensverket och
Trafikverket och med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i kontakten
med landets kommuner. Samtliga dessa externa aktörer är viktiga för att målen
i bredbandsstrategin ska uppnås och en väl fungerande samverkan mellan dem
och PTS är av största vikt. PTS har i uppdrag att bistå Svenska kraftnät med
råd på området tele- och kommunikationsnät, vilket sker genom regelbundna
dialogmöten med Svenska kraftnät.
Länssamverkan bredband 2.0

PTS leder en särskild samverkansgrupp, Länssamverkan bredband 2.0, för det
arbete med bredbandsutbyggnad som länsstyrelserna och Tillväxtverket
bedriver inom regional- och landsbygdsfonderna. Gruppen består av
länsstyrelser, Jordbruksverket, Bredbandsforum och Tillväxtverket. Arbetet
fokuseras på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling och bedrivs genom regelbundna stormöten och i samband med
dessa särskilda utbildningsinsatser. Under 2015 har särskilt fokus legat på
kompetensutveckling. Länssamverkan bredband 2.0 har träffats totalt sju
heldagar för stormöten och utbildning. Majoriteten av länen har varit
representerade vid samtliga möten och utbildningar. PTS bedömning av
effekten av dessa insatser är att samverkan mellan och kunskapsspridningen
bland de berörda aktörerna ökat.
Tabell 8: Kostnader Samverkansgrupp länssamverkan bredband

Kostnader Samverkansgrupp
länssamverkan bredband17
Kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

532

1 158

1 433

PTS får disponera högst två miljoner kronor bland annat till uppdraget att leda
en samverkansgrupp för det arbete med bredbandsutbyggnad som
17 Kostnaderna är hämtade direkt via redovisningen, vilket möjliggörs genom införandet av en ny
objektplan 2013
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länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom regional- och
landsbygdsfonderna. Andra uppdrag är att vara expertmyndighet och verka för
ett samordnat agerande i frågor om statligt stöd inom de områden som PTS
ansvarar för och att tillhandahålla en webbsida med information och länkar till
ansvariga aktörer för området bredband inom ramen för Fonden för ett
Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom). Uppdraget för
samverkansgruppen länssamverkan bredband bidrar tillsammans med de övriga
uppdragen till målet för anslaget i sin helhet.
Kostnaderna för samverkansgruppen har minskat bland annat som en
konsekvens av att regeringsuppdraget har ändrats (gruppen omfattar nu endast
länsstyrelserna och är helt inriktad mot bredbandsstöd), att gruppen är väl
etablerad och vilar på en gemensam kunskapsbas. Behovet av att stärka
nätverket och utveckla deltagarnas kunskap i s.k. sakfrågegrupper har därför
minskat till 2015 års ingång. Därutöver har PTS automatiserat vissa rutiner (via
en webbplats), som effektiviserat administrationen.
E-tjänster inom bredbandsområdet

PTS har fler e-tjänster som på olika sätt kan användas i arbetet för att främja
bredbandsutbyggnad.
Bredbandskartan, som har utvecklats i samarbete med Bredbandsforum, visar
bredbandstillgången (både vilka tekniker och hastigheter som finns), vilka
nätägare och bredbandsleverantörer som finns i närheten av en viss plats,
platser som saknar bredband och bredbandsprojekt som PTS medfinansierat.
Ansökningskartan är ett verktyg för dem som ska söka stödmedel via
Landsbygdsprogrammet 2014–2020. I ansökan ska det område man önskar
bygga bredband i anges och ansökningskartan kan användas för att markera
önskat byggområde. För det markerade området visas då även information om
antal boende och antal arbetsställen inom området.
Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ. Syftet är dels att ge en översikt
över alla initiativ, dels att underlätta för byanät och andra aktörer att komma i
kontakt med varandra. Där informationen finns tillgänglig visas hur många
personer, hushåll och arbetsställen som fått bredband via projektet.
Ledningskollen används i dag främst för s.k. ledningsanvisning, d.v.s. den som
ska gräva kan få information om var det finns ledningar. Syftet är att undvika
avgrävning vid grävarbeten. Tjänsten kan även användas för samordning av
grävarbeten eller planering och projektering av markarbeten.
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Följa tillgången till bredband

PTS har regeringens uppdrag att löpande följa upp och analysera utvecklingen
på bredbandsområdet utifrån bredbandsmålen.
PTS Bredbandskartläggning 2014 - En geografisk översikt av
bredbandstillgången i Sverige (PTS-ER-2015:11) visar tillgången till fast
bredband vid hushåll och arbetsställen per den 1 oktober 2014.
Bredbandskartläggningen visar hur bredbandstillgången utvecklats över tid och
är ett viktigt underlag för både regeringen och PTS. Bredbandskartläggningen
används även av regionala och kommunala aktörer runt om i landet, bl.a. i
arbetet med den digitala agendan och för strategiska dokument rörande
bredbandsmål. Kartläggningen utgör även ett underlag till PTS e-tjänst
Bredbandskartan.
Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 (PTS-ER-2015:16)
kompletterar bredbandskartläggningen. Uppföljningen innehåller en analys av
hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till och med år 2020 i
förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi. Även EUkommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till
internethastigheter på över 30 Mbit/s följs upp. Uppföljningen innehåller även
en fallstudie av hur förekomsten av stöd påverkar investeringar tagna på
marknaden och en uppföljning sker av de indikatorer som presenterades i
rapporten ”PTS förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”
och som därefter har följts upp vid fyra tillfällen.
I promemorian Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt
prognostisering avseende efterfrågan på medel (dnr 15-1774) redovisas dels en
sammanställning av offentliga medel till bredbandsutbyggnad, dels en prognos
av efterfrågan av stödmedel för åren 2015 och 2016.
PTS gör årligen en sammanställning av länsstyrelsernas och vissa regioners
utveckling på it-infrastukturområdet och hur de verkat för att målen i
regeringens bredbandsstrategi nås. Detta presenteras i promemorian
Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it- och
infrastrukturområdet för år 2014 (dnr 15-928).
Sammantaget har de uppföljningar, kartläggningar och analyser som PTS
genomför till effekt att värdefull kunskap upparbetas och sprids, såväl inom
myndigheten som till regering och riksdag och övriga intressenter inom
bredbandsområdet.
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Tabell 9: Kostnader Bredbandsfrämjande åtgärder

Bredbandsfrämjande åtgärder

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnader Uppföljning av stödmedelsfördelning
och utveckling inom it-infrastrukturområdet
Kostnader Bredbandskartläggning
Kostnader Uppföljning av regeringens
bredbandsstrategi

4 269

3 009

2 567

2 481
390

764
578

629
1 658

Vad gäller kostnader för bredbandskartläggningen har jämförelsesiffran för
2013 justerats med -193 tkr pga. redigeringsfel.
Anledningen till att kostnaderna för Uppföljning av stödmedelsförmedling och
utveckling inom it-infrastrukturområdet ökat från år 2014 är att PTS fått ett
nytt uppdrag att vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande i
frågor om statligt stöd inom de områden som PTS ansvarar för. Uppdraget att
vara expertmyndighet är nytt för 2015 och redovisas under kostnader
Uppföljning av stödmedelsfördelning och utveckling inom itinfrastrukturområdet.
PTS har under 2015 köpt fastighetsdata från Lantmäteriet vilket förklarar
ökningen av kostnaderna för Bredbandskartläggningen 2015. Datamaterialet
kommer att användas för att få mer detaljerad information om de adresser som
vi årligen samlar in genom Bredbandskartläggningen. PTS ska kombinera
inhämtande adressuppgifter i Bredbandskartläggningen med det svenska
byggnadsregistret för att kunna anlysera tillgången till, utbyggnaden av och
investeringarna i bredband på byggnadsnivå.
3.1.8

Stärka konsumenternas situation på marknaden

Strategiskt mål 10 – PTS ska 2016 ha bidragit till att väsentligt stärka
konsumenternas situation på marknaden, både vad gäller valfrihet,
försäljningsmetoder, marknadsföring och information om de tjänster som
tillhandahålls.
Konkurrensen på slutkundsnivån leder till många positiva effekter för
konsumenterna, såsom ett gott utbud och jämförelsevis låga priser. Trots detta
har konsumenterna ett mycket lågt förtroende för branschen (se t.ex.
Konsumentverkets rapport 2015 där telekommarknaden får sämsta betyg) och
det förekommer många oetiska och rent bedrägliga sälj- och
marknadsföringsmetoder på området. Det är också viktigt att konsumenterna
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får kunskap om eventuella begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll
som är förknippade med de abonnemang de köper. Erfarenheterna visar att det
inte kan överlåtas helt åt marknadskrafterna att säkerställa ett gott
konsumentskydd. PTS kan vid behov vidta regulatoriska åtgärder som att
föreslå förstärkt lagstiftning, men även verka tillsammans med andra aktörer
som Konsumentverket.
Konsumentklagomål

PTS sammanställer de konsumentklagomål som kommer in till myndigheten
och publicerar klagomålsstatistik kvartalsvis. Klagomålen är fördelade på vilka
problem som konsumenterna upplevt som de största och på vilken
teleoperatör klagomålet gäller. Det faktiska antalet klagomål relateras till antalet
abonnemang teleoperatören har och redovisas i procent. PTS publicerar även
statistiken årsvis. Publicering av konsumentinformation samordnas då det är
lämpligt med Konsumentverket och Telekområdgivarna.
Det totala antalet klagomål som kommit in till myndigheten under året uppgår
till 1 516 stycken. Detta kan jämföras med 1 449 klagomål för 2014. Detta är
en ökning med 5 procent.
Tabell 10: Volymer Konsumentklagomål

Volymer Konsumentklagomål

2015

2014

2013

Antal klagomål

1 516

1 449

1 885

Från och med 2015 tas antal klagomål fram via PTS årsrapporter för
konsumentklagomål på telefoni och bredband. Antal för åren 2014 och 2013
har därför justerats med hänsyn till det.
Tabell 11: Kostnader Konsumentklagomål

Kostnader Konsumentklagomål

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH

1 001

983

940

Genom klagomålen får PTS en uppfattning om vilka problem som finns på
marknaden och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta. Klagomålen
kan komma att utgöra underlag för PTS tillsynsinsatser. Under 2015 har några
problem varit mer frekventa än andra. Bland dessa märks byten av operatör
mot konsumentens vilja samt problem med täckning och avbrott. När det
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gäller problemen med ofrivilliga operatörsbyten så låg antalet klagomål om det
i topp även föregående år. PTS har under året arbetat med ett projekt
tillsammans med Telekområdgivarna och Konsumentverket kring hur vi kan
komma till rätta med problemet. När det gäller avbrott har PTS tagit fram nya
föreskrifter om krav på driftssäkerhet.
Konsumenttillsyn

PTS har genomfört löpande, händelsestyrd tillsyn i ett antal ärenden, efter
anmälan från allmänheten. Bland dessa kan nämnas ärenden rörande
lagreglerna om villkorsändringar i avtal och längsta bindningstid om 24
månader. Tillsynen har lett till att operatörerna har rättat sig.
Tabell 12: Kostnader Konsumenttillsyn

Kostnader Konsumenttillsyn
Kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

454

82

1 617

PTS har under de senaste åren arbetat med både händelsestyrd och planerad
tillsyn. Genom att ingripa när allmänheten anmäler felaktigheter kan PTS
skicka en signal till operatörerna att myndigheten övervakar marknaden och
säkerställer konsumentintresset i enlighet med lagens intentioner. Arbetssättet
kan också bidra till att konsumenterna uppfattar det som meningsfullt att
anmäla missförhållanden till myndigheten. För ett mer långsiktigt arbete har
PTS även under året fastställt en tillsynsplan och utövat tillsyn i enlighet med
denna plan. De ökade kostnaderna beror på att PTS sammantaget utövat mer
tillsyn än under 2014. Myndigheten hade under 2015 mer resurser att lägga på
tillsynsarbetet.
Handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning

PTS har under de senaste åren tagit emot många klagomål från konsumenter
om oseriös telefonförsäljning (se Konsumentklagomål ovan). Även
Konsumentverket och Telekområdgivarna har fått många klagomål på detta.
För att komma till rätta med problemet initierade PTS under 2014 en dialog
med de nätägande operatörerna (Telia Sonera, Tele2, Alltele, TDC, Tre och
Telenor). Detta har resulterat i en handlingsplan som presenterades i april
2015. Handlingsplanen syftar till att förebygga oetiska försäljningsmetoder.
Enligt planen ska operatörerna bland annat följa Telekområdgivarnas
uppföranderegler i sin egen telefonförsäljning och uppmuntra avtalspartners att
göra detsamma, samt följa upp klagomål mot leverantörer som hyr in sig i
näten. Nätägarna, samt Konsumentverket, Telekområdgivarna och IT &
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telekomföretagen deltar på regelbundna uppföljningsmöten. Handlingsplanen
ska utvärderas tillsammans med PTS om två år.
3.1.9

Digitaliseringens möjligheter för personer med
funktionsnedsättning

Strategiskt mål 11 - PTS har 2016, utifrån regeringens strategi för
genomförande av funktionshinderpolitiken, verkat för att personer med
funktionsnedsättning har fått ökade förutsättningar att nyttja digitaliseringens
möjligheter i det dagliga livet.
I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016
anges att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och med jämlikhet i levnadsvillkoren
för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning.
Inriktningen på arbetet är att identifiera och undanröja hinder för full
delaktighet i samhället, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att
skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Allt mer
samhällsinformation och service finns nästan enbart tillgänglig på internet och
via elektroniska tjänster. För att kunna ta del av utbudet krävs inte bara tillgång
till infrastruktur, utan även att de elektroniska kommunikationstjänsterna är
tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga. PTS fokuserar
särskilt på innovationsfrämjande aktiviteter i syfte att skapa
kommunikationsmöjligheter för målgrupper där nuvarande lösningar inte
räcker till, och har inrättat ett innovationskontor.
Under 2015 har PTS sett till att personer med funktionsnedsättning har tillgång
till viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation. De tjänster som
säkerställts är:
•
•
•
•

förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net (bildtelefoni.net),
förmedlingstjänsten Texttelefoni.se (texttelefoni.se),
förmedlingstjänsten Teltal (teletal.se), vid bl.a. tal-, röst- och
språksvårigheter,
kostnadsfri nummerupplysning (118400.se).
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Tabell 13: Volymer per tjänst för personer med
funktionsnedsättning

Åtgärd
Kostnadsfri nr.
upplysning18

Förmedlingstjänsten
Texttelefoni.se
Förmedlingstjänsten
Bildtelefoni.net
Förmedlingstjänsten
Teletal

År 2015
Antal (ca)

År 2014
Antal (ca)

År 2013
Antal (ca)

15 650 unika
användare dec
---

16 000 unika
användare dec
7 440 unika
anv/mån
snitt 65 056
samtal/mån
15 447
samtal/mån
18 771
samtal/mån
5 180 användare
2 620
samtal/mån
2 079 användare

15 600 unika
användare dec
7 110 unika
anv/mån
snitt 81 836
samtal/mån
17 873
samtal/mån
17 786
samtal/mån
5 027 användare
2 575
samtal/mån
1 661 användare

snitt 51 847
samtal/mån
13 713
samtal/mån
20 614
samtal/mån
5 481 användare
2 398
samtal/mån
2 151 användare

Kostnadsfri nummerupplysning

Under 2015 har användningen av tjänsten kostnadsfri nummerupplysning varit
relativt konstant. Minskningen i användning från framförallt andra halvåret
2014, har planat ut och verkar ha stabiliserats. Som framgick i föregående års
redovisning, bedöms minskningen i användning bero på att användarna i större
utsträckning än tidigare använder alternativa sätt att söka nummer, t.ex. genom
internet via dator, läsplattor och smarta telefoner.
Det nya avtalet med Eniro 118 118 som leverantör, trädde i kraft i mars.
Leverantörsbytet genomfördes utan några märkbara problem för användarna.
Den lägre kostnaden för tjänsten förklaras med att tjänsten används mer sällan
i kombination med att det nya avtalet endast har en marginellt högre kostnad
per samtal än föregående avtal. Det innebär i sin tur att det nya avtalet har
ungefär samma styckkostnad (kr/samtal) som tidigare. Skillnaden i antalet
unika användare mellan 2014 och 2015 bedöms framförallt bero på att en

18 Eftersom PTS inte har behov av statistik på antalet unika användare/månad följs inte det upp fr.o.m.
2015
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grundlig registergenomgång genomförts i samband med leverantörsbytet och
där inaktuella användare rensats bort.
Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Genom att PTS säkerställer förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net som en
samhällsomfattande tjänst är det möjligt för döva, teckenspråkiga personer och
hörande personer att ringa till varandra utan begränsning, med hjälp av
teckenspråkstolk.
Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net visar även detta år en svagt uppåtgående
trend i användandet. Tjänstens egna appar, klienter och Skype används
tillsammans i 18,1 procent (oktober 2015) av de inkommande videosamtalen.
Det är en hög andel av samtalen till tjänsten. Tillgängligheten har ökat genom
möjligheten att via appar, klienter och Skype kunna nå tjänsten även då
användaren inte har tillgång till bildtelefon.
Under 2015 har förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net upphandlats. Den nya
leverantören heter Evantia Oy och drift under nytt avtal inleds den 1 juli 2016.
Med det nya avtalet kommer förmedlingstjänsten ha dygnet runt öppet alla
dagar.
Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net bidrar till att inkludera personer som
huvudsakligen använder teckenspråket i samhället. Samtal mellan personer som
är döva, teckenspråkiga, och personer som hör, är viktiga för att hålla kontakt
med vänner, och hantera ärenden gentemot skola, myndigheter, företag, med
flera.
Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som
använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Personer som
är döva, hörselskadade eller talskadade använder förmedlingstjänsten
texttelefoni med särskilda terminaler alternativt med programvara till datorer,
surfplattor eller smarta telefoner för att kommunicera.
Den traditionella texttelefonin är analog och fungerar vanligtvis endast med
analoga telefoniabonnemang. Parallellt pågår övergången till ip-baserade
texttelefoner, det finns i dag ett utbud av ip-baserade texttelefoner som
använder fast eller mobilt bredband för sin kommunikation. Med de ipbaserade texttelefoner som finns på den svenska marknaden kan man även
ringa till och bli uppringd av traditionella analoga texttelefoner.
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Att allt fler användare gått över till ip-baserade texttelefoner beror till stor del
på Telia Soneras teknikskifte samt att ökande antal hushåll numera har
bredband som enda fasta anslutning till hemmet, vilket inneburit att den
analoga texttelefonin fungerat dåligt eller inte alls. PTS ser detta som en
naturlig utveckling och utvärderar hur övergången från analoga texttelefoner
till ip-baserade kan underlättas. Denna övergång måste dock ske i samråd med
landstingen eftersom det är landstingen som förskriver texttelefoner.
PTS upphandlar förmedlingstjänsten Texttelefoni.se och den senaste
upphandlingen vann Eniro 118 118 AB. Den nya upphandlingen trädde i kraft
2 april 2013. I och med upphandlingen infördes en rad nya funktioner som
bland annat stöd för ip-baserade texttelefoner som är i linje med den
teknikutveckling som sker och gör det möjligt för de som har en ip-baserad
texttelefon att ringa via förmedlingstjänsten. Det är även möjligt att använda
tjänsten via Google Hangouts som är en gratis och vida spridd chattjänst.
Anledningen till detta stöd är att göra förmedlingstjänsten mer tillgänglig.
Den totala användningen av förmedlingstjänsten Texttelefoni.se har minskat
med 5-10 procent per år sedan 2000 och beror troligen på att man använder
alternativa sätt att kommunicera som t.ex. e-post, sms och andra chattjänster.
Förmedlingstjänsten Teletal

Under verksamhetsåret 2015 utfördes i genomsnitt 2 398 samtal per månad till
förmedlingstjänsten Teletal och detta var en minskning med 8 % om man
jämför med föregående år. Samtalstiden, men även antalet samtal med
förmedlingstjänsten Teletal kan variera från samtal till samtal, eller från år till
år.
Sedan 2012 har flera av tjänsterna upphandlats på nytt vilket resulterat i lägre
kostnader. Detta i kombination med minskad användning av
förmedlingstjänsten Texttelefoni.se och Teletal har sammantaget resulterat i
lägre totala kostnader.
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Tabell 14: Totala kostnader Tjänster för personer med
funktionsnedsättning

Prestationer Tjänster för personer med
funktionsnedsättning
Kostnadsfri nummerupplysning
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH
Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH
Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH
Förmedlingstjänsten Teletal
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH
Total kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

4 266
80
4 346

5 074
81
5 155

6 383
78
6 461

7 654
15
7 669

12 610
47
12 657

16 007
213
16 220

32 010
770
32 781

28 228
57
28 285

25 921
59
25 980

3 820
52
3 872
48 668

4 199
43
4 242
50 340

4 103
255
4 358
53 019

Innovationstävlingar

PTS har under 2015 genomfört två innovationstävlingar där förslag på
kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning efterlyses.
Tema för tävlingarna var ”Förenkla för föräldrar” och ”Smartare e-handel”.
Under året har 18 projekt påbörjats och 19 projekt avslutats. Förutom de
tävlingar som utlysts under året har PTS även arbetat med de projekt som
vunnit i tidigare innovationstävlingar.
Syftet med innovationstävlingarna är att skapa förändringar som har värde för
målgrupperna s.k. effekter. För att vidareutveckla förmåga att attrahera, välja
och stödja innovationsprojekt samt säkra nytta för målgrupperna – har PTS
under 2015 integrerat effektmål och effekthemtagning i innovationsprocessen.
Från mitten 2015 har nytillkomna innovationsprojekt ansvar att sätta effektmål
samt följa upp och rapportera dessa till PTS, upp till tre år efter projektavslut.
PTS stödjer med kompetensutveckling och sammanställning av helheten.
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Tabell 15: Kostnader Innovationstävlingar

Kostnader för Innovationstävlingar
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

32 119
7 374
39 492

31 447
6 476
37 923

24 524
7 772
32 296

Pilotprojekt för språkresursbank

I juni 2014 fick PTS ett regeringsuppdrag gällande ett pilotprojekt för att
främja utvecklingen av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster,
som ska vara slutfört i mars 2017. För att tillgodose uppdragets syfte på bästa
sätt har uppdraget under 2015 delats upp i två huvuddelar – skapandet av en
språkresursbank och utvecklandet av en taligenkänningsprototyp för
direkttextning av tv-program.
När det gäller språkresursbanken har KTH fått uppdraget att inventera
marknaden av tillgängliga språkresurser med intentionen att skapa en
språkresursbanksgrund. Detta kan potentiellt främja utvecklingen av
talbaserade tjänster för kommersiella företag, organisationer, forskare och
privatpersoner då en språkresursbanks öppna tillgängliga språkresurser kan
utnyttjas för att träna upp språkteknologiska applikationer. Gällande
taligenkänningsprototypen har Lingsoft vunnit den offentliga upphandlingen
som PTS, tillsammans med SVT, har utlyst för utvecklandet av en prototyp för
direkttextning av tv-program. Om utvärderingen blir lyckad har SVT en option
att vidareutveckla taligenkänningssystemet för att möjliggöra direkttextning av
flera program.
Vägledning för webbutveckling

PTS har sedan 2013 samarbetat med E-delegationen för att vidareutveckla och
marknadsföra Vägledningen för webbutveckling, som är ”De officiella
riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor”.
Vägledningen har funnits i ca 12 år och är relativt väl etablerad. 75 procent av
myndigheterna angav att de använder vägledningen, i E-delegationens senaste
enkät. Framförallt underlättar den arbetet med tillgänglighet på webben för
personer med funktionsnedsättning. E-delegationen upphörde den sista juni
2015, och i augusti fick PTS regeringens uppdrag att ta över ansvaret för
Vägledningen. Förutom att innehållet kontinuerligt behöver uppdateras sker ett
aktivt kommunikationsarbete om webbtillgänglighet, vilket innebär t.ex.
spridning av grundläggande kunskaper vid konferenser för webbansvariga, och
erfarenhetsutbyte både vid fysiska nätverksträffar och i sociala medier.
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Samverkansprojektet Tillgänglig Bio

Regeringsuppdraget att utarbeta ett tekniskt system för syntolkning och
ljudtexter för användning på digitala biografer, Tillgänglig Bio, avslutades i
mars 2015. Tidigare hade personer med synnedsättning tillgång till ungefär 150
syntolkade visningar per år. Nu kommer istället ca 50 filmer per år att beviljas
stöd för produktion och bearbetning av ljudspår. Det gör att upp till 150 000
filmvisningar per år, runt om i Sverige blir tillgängliga för personer med
synnedsättning och för en helt ny målgrupp, personer som har behov av
uppläst textremsa. Projektet Tillgänglig Bio tilldelades EPSA Awards Best
Practice Certificate 2015 och Filminstitutet har instiftat ett nytt pris
”Guldtolken”, för att stimulera till bra syntolkningsproduktioner.
PTS och Svenska Filminstitutet har kommit överens om att fortsätta samverka
kring Tillgänglig Bio.
3.2

Hållbar konkurrens

Strategiskt mål 6 – PTS ska skapa förutsättningar för ökad konkurrens på
marknaden för elektronisk kommunikation, och på så sätt bidra till bättre
bredband och telefoni för alla 2016.
Inom EU ges möjlighet att förhandsreglera vissa viktiga insatsvaror på
marknaden för elektronisk kommunikation. Implementeringen av sådan
reglering sker i Sverige via LEK som trädde i kraft 2003 och bygger på EUdirektiv. Lagen ger PTS möjlighet att besluta om ramar och regler för
marknaden i förväg för att förhindra konkurrensproblem. Detta sker genom
förhandsreglering och tillsyn av denna reglering. Vid sidan av detta kan PTS
lösa vissa tvister, t.ex. mellan operatörer.
Syftet med förhandsreglering är att det på sikt ska uppstå effektiv konkurrens.
Reglerna ska se till att nya aktörer kan verka på slutkundsmarknaderna. En
aktör som av PTS bedöms ha ett betydande marknadsinflytande (SMP –
Significant Market Power) ska exempelvis inte kunna stänga ute andra från sina
nät. En sådan operatör får inte heller sätta tillträdespriser till sin infrastuktur så
högt att andra aktörer inte kan konkurrera om slutkunderna.
En annan fråga som föranleder förhandsreglering är samtrafik mellan
operatörer. En fungerande samtrafik mellan olika nät och slutanvändares
tillgång till kommunikationstjänster utgör en förutsättning för att
slutkundsmarknaden för telefonitjänster ska fungera och utvecklas mot effektiv
konkurrens.
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Lättad bredbandsreglering

PTS fattade den 19 februari 2015 nya beslut om regler på
bredbandsmarknaderna. Besluten innebär lättnader i regleringen och fattades
mot bakgrund av den positiva utvecklingen på bredbandsmarknaderna, bl.a.
den höga utbyggnadstakten och de låga priserna ur ett internationellt
perspektiv, men också på att PTS fått nya verktyg genom lagändringar och nya
rekommendationer från EU. Nytt är bland annat att PTS nu har möjlighet att
fastställa priser direkt i regleringsbesluten.
På marknaden för centralt tillträde (3b) där operatören hyr en komplett tjänst
för överföring av bredband till slutkunden, inklusive utrustning i telestationen,
från en nätägare upphör regleringen från och med februari 2016 (efter en
övergångsperiod på 12 månader). Regleringen lättades på marknaden för lokalt
tillträde (3a) där andra operatörer utöver Telia Sonera kan få tillträde till Telia
Soneras accessnät, i syfte att själva producera bl.a. bredbands- och taltjänster.
Tillträdet förutsätter att operatören investerat i egen bredbandsutrustning.
PTS inför en förstärkt skyldighet om icke-diskriminering (EoI- Equivalence of
Inputs), vilket innebär att Telia Sonera ska tillhandahålla samma tjänster och
information internt som externt på samma villkor, inom samma tidsramar och
med samma system och processer. Förutsatt att Telia Sonera från och med den
1 december 2016 efterlever skyldigheten om EoI lättas prisregleringen på fiber
vid samma tidpunkt. Samtidigt införs en skyldighet om ekonomisk
replikerbarhet som innebär att Telia Sonera inte får prisdiskriminera på
grossistmarknaden eller underprissätta på slutkundsmarknaden.
Andra aktörer kan då, på kommersiellt rimliga villkor, erbjuda slutkunder
likadana produkter som Telia Sonera. PTS kommer att säkerställa att
skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet efterlevs med hjälp av ett så kallat
ekonomiskt replikerbarhetstest (ERT).
För det fall Telia Sonera inte bedöms efterleva skyldigheten om ickediskriminering enligt EoI från och med den 1 december 2016 kan PTS komma
att förordna om fortsatt prisreglering eller besluta om ny tidpunkt för lättnad i
prisregleringen.
Tabell 16: Kostnader SMP-arbete

Kostnader SMP-arbete
Kostnad inkl. OH

Post- och telestyrelsen

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

19 550

16 401

20 957
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Analyser av de marknader som kommissionen pekat ut som aktuella för
förhandsreglering sker i cykler där PTS ska fastställa ev. behov av reglering
senast var tredje år. Eftersom PTS under 2013 fastställde marknadsanalyser av
samtrafikmarknaderna, broadcastingmarknaderna samt marknaden för
terminerande avsnitt av hyrda förbindelser, var det ett intensivt SMP-arbete
som pågick under detta år. År 2014 fattades inga nya SMP-beslut varför SMParbetet av naturliga skäl är mindre omfattande. Det arbete som ändå pågick
under 2014 var bl.a. pågående analys av bredbandsmarknaderna. Under 2015
har PTS styrelse i februari fastställt SMP-beslut för lokalt och centralt tillträde.
Parallellt pågår översyn av samtrafikmarknaderna, broadcasting-marknaderna
och marknaden för högkvalitativt tillträde. Omfattningen av SMP-arbetet 2015
är därför i nivå med år 2013.
Tre frågeställningar har varit i fokus för bredbandstillsynen under 2015.
Uppföljning av Telia Soneras anpassning till det nya beslutet på marknad 3a,
icke-diskriminering samt tillgång till information vid fiberutbyggnad.
Det nya skyldighetsbeslutet på marknaden för lokalt tillträde till
nätinfrastruktur (3a) innehåller ett antal nyheter, bl.a. en skyldighet för Telia
Sonera att lämna tillträde till kanalisation och en skyldighet att tillhandahålla en
produkt för lokalt virtuellt tillträde till kopparnätet. Med anledning av dessa
och andra nyheter har PTS genomfört en första kontroll att Telia Sonera
genomfört nödvändiga förändringar i det externa referenserbjudandet.
Vad gäller frågan om icke-diskriminering så följer PTS noga det arbete som
Telia Sonera har inlett att till den 1 december 2016 ha infört ickediskriminering enligt principen om lika insatsvaror (EoI – Equivalence of
Inputs). Sedvanlig uppföljning och rapportering av nyckeltal från Telia
Soneras verksamhet har också genomförts, liksom en granskning av
felavhjälpning av kopparaccesser.
Inom ramen för frågan om tillgång till information har ett föreläggande
beslutats under året. Den 26 november beslutade PTS att förelägga Telia
Sonera att lämna ut information till operatörer som begär det rörande villor
som har beställt fiber men som ännu inte har fått den installerad. Frågan
bedömer PTS har betydelse för att möjliggöra bättre konkurrens på den allt
viktigare delmarknaden för villafiber.
PTS bredbandstillsyn har under 2015 liksom tidigare år följt en i förväg
beslutad plan som är framtagen i samarbete med marknadens aktörer.
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Tabell 17: Kostnader Marknadstillsyn

Kostnader Marknadstillsyn

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH

4 718

4 196

3 713

Dom i tvistlösningsärende

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot
samtal krävs det att operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra. En
del av detta är att en operatör tar betalt för att terminera, dvs. avsluta, ett
samtal från en annan operatör i det egna nätet. Ett par av de senaste årens mest
uppmärksammade tvister har gällt termineringspriser. PTS tvistlösningsbeslut i
dessa ärenden har överklagats i flera instanser och den 22 oktober 2015
meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm domar i dessa mål.
Domarna avsåg PTS fasta respektive mobila tvistlösningsbeslut och fastställde
nivåerna för prissättning av fast respektive mobil terminering avseende 2008
och 2009. De överklagade tvistlösningsbesluten hade sin grund i att PTS
felaktigt hänvisat till en beskrivning hur priset skulle beräknas, varigenom
Kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS och där tidigare
reglerade prisnivåer på marknaden inte längre gällde.
När det gäller det fasta tvistlösningsbeslutet biföll domstolen (mål nr 30651-13
samt 30841-13) Tele2:s yrkanden, vilka var i enlighet med PTS framtagna s.k.
tvistlösningsmodeller för 2008 respektive 2009.
Avseende det mobila tvistlösningsbeslutet avslog domstolen (mål nr 5524-14
samt 5835-14) båda parternas yrkanden och PTS tvistlösningsbeslut stod
därmed fast.
Telia Sonera har överklagat domen avseende den fasta tvistlösningen (mål nr
8481-15 och 8482-15) medan Tele2 och Hi3G har återkallat sina
överklaganden av den mobila tvistlösningen, varför detta mål avskrivits och
vunnit laga kraft (mål nr 8485-15).
PTS anser att domarna är ett viktigt steg mot ökad regulatorisk stabilitet på
marknaden.
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Tabell 18: Kostnader Tvistlösning

Kostnader Tvistlösning
Kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

93

1 015

4 490

Skillnader i kostnader över tid förklaras av att PTS under 2013 arbetade
intensivt med tvistlösningsbesluten avseende fasta och mobila
termineringspriser. Arbetet fortsatte under 2014 men med lägre intensitet.
Under 2105 startades ingen ny tvistlösning och myndighetens arbete bestod
framförallt i att förebereda sig inför kommande domar i överklagade
tvistlösningsbeslut om termineringspriser, därav de låga kostnaderna.
Effekter av reglering, tillsyn och tvistlösning

Investeringar i och drift av elektroniska kommunikationsnätverk kännetecknas
av tydliga stordriftsfördelar vilket leder till att konkurrensen lätt begränsas. Den
som äger eller kontrollerar flaskhalsresurser, t.ex. ett accessnät, kan utöva en
för samhället skadlig marknadsmakt. På många sätt är marknaden för
elektronisk kommunikation genom nätverken som används därför att betrakta
som naturliga monopol.
Mot denna bakgrund finns ett EU-gemensamt regelverk för reglering som
implementeras i alla medlemsländer. En jämförelse av prisbilden i EU-länderna
visar hur framgångsrikt respektive land har varit i sin reglering och tillsyn.
Detta förutsätter att man jämför länder med liknande marknadsförutsättningar,
så som våra nordiska grannländer och några länder i norra Europa. En sådan
jämförelse visar att Sverige har det lägsta priset på fast bredband.
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Figur 4: Billigaste erbjudandet på fast bredband med en
hastighet på minst 100 Mbit/s bland ett urval av OECDländer
Källa: PTS prisrapport 2015, PTS-ER-2015:30

Låga priser tillsammans med att den största svenska operatören Telia Sonera
utmanas av andra operatörer, inklusive stadsnät, tyder på att den svenska
marknaden för elektronisk kommunikation fungerar relativt väl. De senaste
åren har fiberutbyggnaden gått mycket fort. Från 2010 har antalet abonnenter
nästan fördubblats och i dagsläget har fler bredband via fiber än via koppar.
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Figur 5: Antal bredbandsabonnemang fördelat på accessform
Källa: Svensk Telemarknad första halvåret 2015, PTS-ER-2015:28

PTS reglering, tillsyn och tvistlösningsverksamhet bidrar till den nuvarande
situationen med god konkurrens, hög efterfrågan och ur ett internationellt
perspektiv låga priser. En PTS-studie19 visar att fem procent högre priser på
fast bredband skulle innebär att svenska konsumenter skulle förlora en halv
miljard kronor i lägre konsumentöverskott.
3.3

Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål 5 – PTS ska 2015 ha identifierat var effektiviteten i
spektrumanvändningen kan öka och baserat på detta ha upprättat en plan
över förändringar med syfte att radiospektrum ska användas mer effektivt
och med ökad samhällsnytta som följd.

Regleringens nytta, Effekter av Post- och telestyrelsens arbete med att stimulera konkurrensen på
marknaden för elektronisk kommunikation, PTS-ER-2015:31
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PTS förvaltar den begränsade resursen radiospektrum i Sverige. Radiospektrum
är en viktig insatsvara för trådlösa elektroniska kommunikationstjänster, såsom
exempelvis marksänd ljudradio och tv, tillgång till internet, mobiltelefoni och
annan kommunikation och olika navigerings- och positioneringstjänster.
Många sektorer är beroende av tillgången till radiospektrum, till exempel
luftfart, försvar, räddningstjänst osv. I takt med samhällets utveckling och den
tekniska utvecklingen ökar efterfrågan på radiospektrum hela tiden. År 2014
beslutade PTS om en långsiktig strategi20 för hur radiospektrum ska hanteras så
att det räcker till framtida behov och maximerar samhällsnyttan av
radiospektrum över tid. Strategin innehåller principer för myndighetens
nationella hantering av spektrum, bland annat att en samhällsekonomisk analys
ska vara vägledande för hur spektrum ska användas. Fokus för PTS är nu att
tillämpa spektrumstrategin.
Under 2015 har PTS slutfört två förstudier som tillämpat PTS spektrumstrategi
i de aktuella frekvensbanden inklusive en analys av vilken användning som
möjliggör störst samhällsnytta. Förstudien om 700 MHz-bandet21, respektive
förstudien om de 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet vars tillståndstid går ut 201722,
kartlade och utredde förutsättningarna inför de kommande tilldelningarna av
banden, särskilt avseende möjliga användningar, bandplan och tekniska regler,
så att tilldelningarna kan genomföras i enlighet med spektrumstrategin.
PTS publicerade under 2015 en uppdatering av inriktningsplanen23, som visar
hur radiospektrum används i Sverige samt kommande förändringar i
användningen för att ge en ökad effektivitet och samhällsnytta. PTS har också
publicerat en uppdaterad version av den svenska frekvensplanen24, som
beskriver de överenskommelser som träffats inom de internationella
samarbeten som Sverige bedriver inom Internationella teleunionen (ITU), det
europeiska samarbetsorganet för regleringsmyndigheter för post och
telekommunikation (CEPT) samt Europeiska Unionen (EU).
Baserat på de förändringar i spektrumanvändningen som anges i ovan nämnda
inriktningsplan kommer PTS under de kommande åren att fortsätta arbetet
med att analysera behoven och samhällsnyttan av en förändrad
spektrumanvändning i enlighet med PTS spektrumstrategi.
PTS har enligt instruktionen i uppdrag att svara för att möjligheterna till
radiokommunikation och andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt
PTS-ER-2014:16
http://www.pts.se/upload/Remisser/2015/700%20mhz/700mzh-forstudierapport.pdf
22 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/forstudie_1800_MHz_PTS-ER_2015_5.pdf
23 http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/inriktningsplan-spektrumhantering-151002.pdf
24 http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2015_3-allmanna-rad-frekvensplanen.pdf
20
21
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och att pröva frågor om tillstånd. PTS har under 2015 avslutat 10 461
tillståndsärenden för radiosändare och för frekvensblock, bland annat inom
områdena fastradio, rundradio, landmobilradio, maritimradio, luftfartsradio,
jordstationer och amatörradio. Antalet avslutade ärenden ligger i nivå med
tidigare år.
Effekten av PTS arbete med att handlägga tillståndsansökningar har varit att
dessa tillståndshavare fått möjlighet att kommunicera via radiovågor i enlighet
med sina behov och enligt PTS villkor för att åstadkomma en effektiv
frekvensanvändning.
PTS tillståndsgivning för radiosändare eller för frekvensblock redovisas som
antal avslutade ärenden uppdelat i olika kategorier som nytt, ändrat, överlåtet
eller återkallat tillstånd, samt den genomsnittliga handläggningstiden i dagar för
den tillståndsgivning som inte kräver internationell frekvenskoordinering.
Antal avslutade tillståndsärenden
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Figur 6: Antal avslutade tillståndsärenden
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Genomsnittlig handläggningstid i dagar
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Figur 7: Genomsnittlig handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga kategorier av
tillståndsärenden har fortsatt att minska 2015 jämfört med tidigare år.
Tabell 19: Kostnader Radiotillstånd

Kostnader Radiotillstånd
Kostnad inkl. OH

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

26 286

52 550

28 685

Kostnaderna för arbetet med radiotillstånd har 2015 minskat med ca 26 mnkr
jämfört med året innan och är nu på samma nivå som 2013. Detta beror till
stor del på en utrangering/nedskrivning av ett it-system som genomfördes
under 2014 och då belastade kostnaden. Övriga kostnader för arbetet med
radiotillstånd ligger i nivå med tidigare år.
Radiotillsyn

För att möjliggöra en rimligt störningsfri radiokommunikation arbetar PTS
med händelsestyrda och proaktiva tillsynsåtgärder inom spektrumområdet.
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Detta bidrar till en effektivare spektrumanvändning främst där störningar och
bristfälliga utrustningar förhindrar ett effektivt nyttjande av radiospektrum.
Under 2015 har det totala antalet störningsärenden varit 214. Detta är en
ökning jämfört med föregående år vilket visas i figur 8. Även den
genomsnittliga handläggningstiden har ökat. För att hantera detta planeras
ökade resurser till radiotillsyn under 2016. Antalet störningsanmälningar
avseende samhällsviktiga nät har under 2015 varit 11 stycken vilket är
jämförbart med tidigare år.
Antalet störningar inom mobilbanden har under 2015 ökat markant. Orsaken
är bland annat mobilrepeaters som genom felaktig och bristfällig installation
eller brister i produkten som har förorsakat en del av dessa störningar. Andra
vanligt förekommande störningsorsaker är från konsumentutrustningar, bland
annat trådlösa telefoner (DECT) och tv-antennförstärkare. Antalet inkomna
störningsanmälningar på marksänd tv som orsakats av mobilbasstationer i 800
MHz-bandet har varit litet. I PTS rapport som omfattar åren 2012-201425
framgår hur sådana störningar påverkat marksänd tv. PTS ser att
mobiloperatörerna uppfyller 800 MHz-tillståndets samordningskrav genom
Telekområdgivarnas roll som samordnare för konsumenternas anmälningar av
tv-störningar.
Under 2015 har 11 rundradiosändare i FM-bandet kontrollerats. Den
återkommande tillsynen syftar till att undvika störningar mellan närliggande
stationer samt att planering av nya FM-stationer skall kunna frekvensplaneras
med rätt förutsättningar. Tillsynen kommer att avslutas i början på 2016.
Under 2015 har medverkan från PTS radiotillsyn skett vid tre större
evenemang, Skid-VM i Falun (VM2015), Volvo Ocean Race (VOR) i Göteborg
samt Almedalsveckan. Arbetet i samband med VM2015 och VOR omfattade
förebyggande tillsyn samt störningsutredningar under evenemangsperioden.
Vid Almedalsveckan inriktades arbetet huvudsakligen på störningsutredningar
främst där trådlösa mikrofoner orsakade störningar för annan
radioanvändning.

(http://pts.se/upload/Rapporter/Radio/2015/paverkan-marksand-tv-utbyggnad-800-MHz-bandetpts-er-2015_20.pdf).
25
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Figur 8: Volym och handläggningstid för utredningar av störd
radiokommunikation

Tabell 20: Kostnader Radiotillsyn

Kostnader Radiotillsyn

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH

11 827

11 764

12 705

PTS marknadskontroll

PTS utför marknadskontroll av radioutrustning. Syftet med
marknadskontrollen är att se till att utrustning som inte uppfyller kraven i
R&TTE-direktivet tas bort från marknaden. Det skapar fördelar inte bara för
konsumenter utan för alla aktörer i distributionskedjan: tillverkare, importörer,
auktoriserade representanter och distributörer. Effekten av den
marknadskontroll som PTS genomfört under året är att kunskapen om de krav
som ställs på utrustningen ökat hos de företag vars produkter PTS har
kontrollerat.
PTS har i två fall beslutat om att olika radiosändare inte längre ska få säljas och
att importören ska återkalla sålda exemplar av radiosändarna. Det gäller dels en
viss sorts mobiltelefonrepeatrar som inte uppfyller kraven på CE-märkning
och dels en hundspårningssändare som inte är CE-märkt och som även orsakar
allvarlig störning på Försvarsmaktens radiokommunikation.
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PTS har även deltagit i EU:s gemensamma marknadskontrollkampanj26. Fokus
för denna kampanj var kontroll av drönare. Endast ett fåtal utrustningar
uppfyllde samtliga krav. Detta resultat kommer att ligga till grund för framtida
förändringar på området från EU samt för PTS planering av vilka utrustningar
som ska prioriteras i PTS marknadskontroll.
Figur 9 visar resultatet av PTS marknadskontroll 2015 i form av antal
utrustningar som har kontrollerats samt resultatet av dessa kontroller.
Antalet godkända utrustningar som uppfyller kraven är i nivå med tidigare år.
Av de utrustningar som inte uppfyller kraven har de tekniska bristerna ökat
markant medan de administrativa bristerna ligger i nivå med tidigare år.
Sammantaget uppfyller de kontrollerade utrustningarna en tillfredställande nivå
när det gäller de väsentliga egenskapskraven.
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Figur 9: Antal kontrollerade utrustningar samt resultatet av PTS
marknadskontroll

26

Report on the 7th joint cross-border R&TTE market surveillance campaign ”Remotely piloted aircraft
systems” ADCO &RTTE (2015)
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Tabell 21: Kostnader Marknadskontroll

Kostnader Marknadskontroll

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Kostnad inkl. OH

3 573

3 609

3 457

PTS arbete med mobilnummerstrategin

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska
telefoninummerplanen och har till uppgift att svara för att nummer ur
nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt.
Mellan åren 1996 och 2014 har nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079
tagits i bruk för mobiltelefonitjänster. Det har medfört att det finns 50 miljoner
nummer för mobiltelefonitjänster. Av dessa 50 miljoner mobilnummer finns
det knappt 10 miljoner lediga i nummerplanen som PTS kan tilldela operatörer.
Antal mobilnummer som PTS tilldelat de senaste sex åren har totalt sett
minskat. I år har PTS hittills tilldelat ca 1 miljon nummer vilket kan jämföras
med 2009 då nästan 3 miljoner nummer tilldelades. Den senaste tre åren har i
genomsnitt drygt 1 miljon nummer tilldelats per år. Om detta tyder på att
behovet av mobilnummer har stagnerat är för tidigt att säga. För att vara säkra
på att PTS kan tillgodose marknadens behov av mobilnummer framöver
har PTS under 2015 tagit fram ett förslag till strategi för detta, med
utgångspunkt i marknadsutvecklingen och identifierade behov. Förslaget till
mobilnummerstrategi skickades på remiss den 15 december 2015.
Utredning kring nationella toppdomäner

PTS har haft ett regeringsuppdrag att föreslå hur domänansökningar rörande
geografiska namn med anknytning till Sverige bör hanteras, samt utreda
behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige
på Internet.
Den svenska toppdomänlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Syftet med lagen
är att säkerställa en säker och stabil drift samt en effektiv administration av
nationella toppdomäner för Sverige. Hittills har det bara varit en nationell
toppdomän som lagen tillämpats på, nämligen .se. Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) har öppnat upp för möjligheten att
ansöka om nya s.k. generiska toppdomäner, som kan utgöras av geografiska
namn med anknytning till Sverige.
PTS rapporterade uppdraget med förslag som syftar till att PTS får till uppgift
att pröva frågor om ansökningar om toppdomäner med geografiska namn med
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anknytning till Sverige, samt förslag om ändringar i toppdomänlagen så att
andra toppdomäner än .se kan omfattas.
3.4

Säker kommunikation

Strategiskt mål 7 – PTS ska 2015 arbeta med att minska sårbarheten i områden
med begränsad tillgång till infrastruktur för elektroniska kommunikationer.
PTS arbetar för att främja tillgången till telefoni och internet för hushåll och
företag i hela landet. I detta arbete ingår dels att säkerställa en god tillgång till
infrastuktur, dels att ställa krav på att den infrastrukturen tål påfrestningar av
olika slag.
I sådana områden där det råder särskilt utmanande geografiska och
demografiska förutsättningar och där utbyggnaden av näten inte är
kommersiellt motiverad är statens ansvar särskilt påkallat. Av denna anledning
har PTS genomfört en utredning för att besvara två specifika frågor:
•

•

Inom vilka geografiska områden kan det förväntas att det råder
särskilda utmaningar för operatörer att upprätthålla driftsäkerhet i
mobil kommunikation?
På vilket eller vilka sätt bör staten att agera för att hantera dessa
utmaningar?

Resultaten av utredningen är en plan som innehåller konkreta åtgärder för att
öka driftsäkerheten för mobil kommunikation i särskilt utsatta områden.
Planen ska färdigställas under första delen av 2016.
Strategiskt mål 8 – PTS ska 2015 ha skapat bättre förutsättningar för
kvalitetssäkrade, tillförlitliga och robusta kommunikationstjänster i hela Sverige
för att möta samhällets och användarnas behov av telefoni- och
bredbandstjänster. Aktörerna inom sektorn ska ha stärkt sin förmåga att
hantera allvarliga driftsstörningar.
Planering och genomförande av sektorns krisledningsövning Telö 15

Telö 15 är en lärande övning för aktörer inom sektorn för elektronisk
kommunikation. Syftet med övningen är att vidmakthålla samt öka sektorns
förmåga att i samverkan hantera större allvarliga händelser, så att
konsekvenserna för hela samhället minimieras.

Post- och telestyrelsen

70

Årsredovisning 2015
________________________________________________________________________

PTS är enligt krisberedskapsförordningen utpekad som sektorsmyndighet med
särskilt ansvar för krisberedskap. Ett av PTS verktyg för att stärka sektorns
krisberedskapsförmåga är att arbeta med utbildning och övning i krishantering.
Övningen genomfördes under 2015 genom utbildningar samt en
korrenspondensövning under oktober. PTS, NTSG och de större aktörerna
inom sektorn deltog i Telö 15. Som motspelare och diskussionspartners ställde
representanter från Näringsdepartementet, MSB, Svenska Kraftnät,
länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms Stad, Försvarsmakten och SOS Alarm
upp.
För att följa upp erfarenheter från utbildningar och korrespondensövning
bjöds samtliga deltagare i Telö 15 in att medverka vid ett tvådagars seminarium
den 11-12 november. Där fångade PTS upp erfarenheter som underlag för
utvärdering och åtgärdsplanering.
En erfarenhetsrapport levereras under våren 2016.
Föreskrifter om driftsäkerhet

PTS har sett ett ökat beroende till, och en ökad användning av, elektroniska
kommunikationstjänster i samhället. Detta, i kombination med att antalet stora
störningar och avbrott som inträffar inte har sjunkit, har lett till att
myndigheten har bedömt att reglerna om vilka åtgärder som tillhandahållare
ska vidta för att uppnå en rimlig nivå av driftsäkerhet behöver tydliggöras och
skärpas.
PTS har fått bemyndigande från regeringen att utfärda föreskrifter om på vilket
sätt skyldigheten i 5 kap. 6 b § LEK om driftsäkerhet ska uppfyllas. PTS har
under 2015 beslutat om föreskrifter på området. Många av reglerna i
föreskrifterna träder ikraft den 1 januari 2016. Föreskrifternas främsta mål är
att minska risken för att störningar och avbrott inträffar i elektroniska
kommunikationsnät- och tjänster.
Föreskrifterna syftar också till att tydliggöra för tillhandahållare vilka tekniska
och organisatoriska åtgärder som dessa har att vidta för att efterleva
bestämmelsen om driftsäkerhet i LEK. Dessutom syftar föreskrifterna till att
tydliggöra för användare vilken nivå av driftsäkerhet som de kan förvänta sig,
så att det t.ex. blir lättare att upphandla driftsäkerhet som går utöver den
rimliga grundnivån, för den användare som har behov av det.
I juni beslutade PTS styrelse att anta föreskrifterna om driftsäkerhet.
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Det som har uppnåtts under 2015 är framförallt att föreskrifterna om
driftsäkerhet har antagits. Eftersom de inte träder ikraft förrän 2016 respektive
2020 (vissa krav) är det för tidigt att dra några slutsatser om reglernas effekt.
PTS kommer att bedriva en kontinuerlig tillsyn av att reglerna efterlevs.
Uppdatering av vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

PTS har under året uppdaterat en vägledning för anskaffning. Vägledningen
syftar till att bidra till ett säkrare samhälle genom att de negativa samhälleliga
konsekvenserna av fel eller brister i elektronisk kommunikation minskar.
Under 2016 kommer PTS att sprida information om vägledningen och också
komplettera vägledningen med en mer detaljerad, teknisk kravkatalog som
komplement till den processinriktade vägledningen.
3.5

Internationellt arbete

Strategiskt mål 9 – PTS ska 2016 genom ett strategiskt internationellt arbete ha
skapat goda förutsättningar för Sverige i det framtida europeiska
regleringsarbetet. Arbetet ska präglas av ett tydligt fokus på de för Sverige
viktiga frågorna.
Genom ett aktivt strategiskt internationellt arbete ska PTS bevaka och påverka
beslut som har konsekvenser för Sverige inom områdena post och elektronisk
kommunikation. Detta bidrar till att målen i regeringens bredbandsstrategi kan
uppnås. Detta arbete kan även leda till att den europeiska
konkurrensregleringen utvecklas i en positiv riktning vilket skapar
förutsättningar för såväl investeringar som utveckling av affärsmodeller som
gynnar slutkunder.
Förutom konkurrensregleringen berör det internationella arbetet även tillgång
till kritiska resurser såsom spektrum, nummer och ip-adresser samt tillgången
till säkra kommunikationer för slutanvändaren, där även integritet och
konsumentskydd är viktiga delar. De frågor som PTS arbetar med har ofta en
global dimension och även EU-regelverket påverkas av arbete i globala
organisationer som ITU, ICANN och OECD.
PTS har under 2015 arbetat aktivt inom ramen för EU:s lagstiftningsprocess,
inom Berec, mot EU-institutioner och som stöd till regeringen, för att påverka
regleringen.
Under våren 2015 har myndigheten arbetat med de lagförslag från
Kommissionen benämns ”Telecom Single Market” eller TSM och som under
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november 2015 resulterade i en förordning, (EU)2015/2120. Arbetet bidrog till
att förordningen begränsades till vissa delar – nätneutralitet och roaming – och
utfallet blev bättre än de ursprungliga förslagen.
Under våren 2015 aviserade Kommissionen en lagstiftning inom ramen för
initiativet ”Digital Single Market” eller DSM som skulle innebära en fullständig
översyn av direktiven på telekomområdet och påverka regleringen på de flesta
områden inom PTS mandat. PTS har under 2015 identifierat prioriterade
frågor, tagit fram nödvändiga positioner, samarbetat med övriga nordiska
regleringsmyndigheter om gemensamma ståndpunkter samt arbetat inom
ramen för Berec.
På spektrumområdet har PTS arbetat inom CEPT och ITU för att påverka
utfallet i WRC-15, vars utfall är viktigt för Sveriges spektrumhantering. Inom
ITU har PTS arbetat med förberedelser för, och genomförandet av, WRC-15
som hölls under fyra veckor i november. PTS ledde den svenska delegationen
till konferensen. De viktigaste frågorna för svenskt vidkommande var
allokeringar för mobilt bredband och identifiering av frekvenser för IMT samt
ITU:s arbete med 5-G inför nästa konferens 2019. Under konferensen skedde
ett omfattande europeiskt koordineringsarbete inom ramen för CEPT. Detta
säkerställde att de europeiska intressena (både inom och utom EU) togs till
vara så bra som möjligt. I övrigt har mycket av PTS arbete inom CEPT
fokuserat på 700 MHz-bandet och frågan om hur PPDR ska hanteras.
PTS har vidare arbetat aktivt inom RSPG och Berec för att dels påverka
kommande lagstiftning inom ramen för DSM, dels påverka EU-länder att i
större utsträckning arbeta efter principerna i PTS spektrumstrategi. PTS har
även deltagit i Kommissionens radiospektrumkommitté (RSC) där PTS bland
annat påverkat harmoniseringsbesluten för frekvensbanden 1452-1492 MHz
och 2300-2400 MHz så att dessa ska bli så fördelaktiga som möjligt för Sverige.
När det gäller internets styrning så har PTS arbetat i enlighet med
myndighetens instruktion för att bistå regeringen i internationella organ, såsom
ICANN och ITU, samt med att bereda ståndpunkter med svenska intressenter.
Tillgången till ip-adresser och internets funktion är viktiga frågor där PTS har
bidragit till att främja svenska intressen.
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3.6

Ekonomiskt utfall Elektronisk kommunikation

Kostnads- och intäktsutveckling
Avgiftsfinansierad verksamhet27

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Avgiftsintäkter

251 048

236 174

238 402

Övriga intäkter

1 149

694

1 859

224 593

240 666

234 411

Netto

27 603

-3 798

5 850

Kostnadstäckning

112 %

98 %

102 %

Enl. lagen om radio- och
teleterminalutrustning29

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Avgiftsintäkter

7 744

7 125

6 603

Övriga intäkter
Verksamhetskostnader

19
6 910

10
7 100

5
6 605

853

35

2

112 %

100 %

100 %

Avgiftsintäkter

15

15

15

Verksamhetskostnader

15

15

15

0

0

0

100 %

100 %

100 %

Enl. LEK28

Verksamhetskostnader

Netto
Kostnadstäckning
Enl. lagen om kvalificerade elektroniska
signaturer30

Netto
Kostnadstäckning

Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt lagen
(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning och som finansieras med avgifter enligt förordningen
(2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
28 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som
finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens
verksamhet
29 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning och som
finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens
verksamhet
30 Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Intäkten har
bokförts som intäkt mot anslag 22:2:1 ap 1 Post och Telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter. Kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer tas mot anslag 22:2:1
27

Post- och telestyrelsen

74

Årsredovisning 2015
________________________________________________________________________

Verksamhetens kostnader har minskat jämfört med 2014 samtidigt som
avgiftsintäkterna ökat. Resultatet är att verksamheten går med ett överskott på
27 603 tkr under året. Att kostnaderna minskat jämfört med föregående år
beror huvudsakligen på att PTS under 2014 utrangerade och nedskrev ett
system för tillståndshantering (Falken) vilket då medförde ökade kostnader på
17 672 tkr. Intäktsökningen härrör främst från de avgiftshöjningar som gjordes
för året för de anmälningspliktiga avgifterna och för radioavgifterna.
Avgifterna för anmälningspliktig verksamhet baseras på operatörernas
omsättning för anmälningspliktig verksamhet. Prognosen var att omsättningen
skulle fortsätta sjunka, men den har istället ökat något. Avgifterna för
radiotillstånd ökades också för att finansiera ett nytt system för
tillståndshantering. Kostnaderna för ett sådant system bedöms idag inte uppgå
till så stora belopp som tidigare antagits. Därutöver har en förväntad
uppsägning av tillstånd i 370 MHz bandet uteblivit.
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsintäkter

2015
Tkr
258 807

2014
Tkr
243 314

2013
Tkr
245 020

Övriga intäkter

1 168

704

1 863

231 518

247 781

241 031

Netto

28 457

-3 763

5 853

Kostnadstäckning

112 %

98 %

102 %

Verksamhetskostnader
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Elektronisk kommunikation
Avgiftsfinansierad verksamhet
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Figur 10: Avgiftsfinansierad verksamhet Elektronisk
kommunikation
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Anslagsfinansierad verksamhet
Elektronisk kommunikation

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Anslagsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

73 820
4 714
78 534

69 037
4 611
73 648

67 365
2 244
69 609

Funktionsnedsatta kostnader förvaltning31
Funktionsnedsatta kostnader upphandling32
Medfinansiering och bredbandsstöd kostnader
förvaltning

13 595
12 440
0

13 346
9 589
1 894

7 409
12 599
2 982

Samhällsomfattande anslagsfinansierade tjänster
förvaltning33

3 758

4 423

3 255

13 868
22 175
9 081
1 387
2 231
78 534

12 278
22 905
7 982

10 748
22 206
8 562

1 230
73 648

1 849
69 609

0

0

0

Krisberedskap kostnader förvaltning34
Krisberedskap kostnader upphandling35
Informationsteknik kostnader förvaltning36
Regionala bredbandskoordinatorer37
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Saldo

Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
32 Kostnader för samhällsåtaganden (upphandling) finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för
särskilda tjänster till funktionshindrade
33 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen
34 Förvaltningskostnader finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader
för vissa myndighetsuppgifter
35 Kostnader för samhällsåtagande (upphandling) finansieras via anslag 22:2:5 ap 1 Del till Post- och
telestyrelsen
36 Förvaltningskostnader för Informationsteknik finansieras via anslag 22:2:4 ap 1 Informationsteknik –
del till Post- och telestyrelsen
37 Förvaltningskostnader finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen efter regeringsbeslut N2015/4466/ITP.
31
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Bidragsfinansierad verksamhet
Elektronisk kommunikation
Bidragsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Krisberedskap kostnader förvaltning
Krisberedskap kostnader upphandling
Övriga kostnader38
Summa kostnader
Saldo

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

779
0
779
0
0
779
779
0

481
0
481
3
250
228
481
0

12 616
400
13 016
388
8 420
4 208
13 016
0

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

258 807
73 820
779
5 882
310 831
28 457

243 314
69 037
481
5 315
321 911
-3 763

245 020
67 365
12 616
4 507
323 655
5 853

Totala verksamhetskostnader och intäkter
Elektronisk kommunikation
Totala avgiftsintäkter
Totala anslagsintäkter
Totala bidragsintäkter
Totala övriga intäkter
Totala verksamhetskostnader
Netto

38 Verksamheten har finanserats via bidrag från regeringen enligt beslut N2014/1722/ITP rörande
uppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnad av mobilnät, enligt beslut N2014/3043/ITP rörande
uppdrag att se över förutsättningar för samhällsmaster, enligt beslut N2015/07845/ITP rörande uppdrag
att utveckla en webbportal där bredbandsbyggare kan söka information om utbyggnad av
höghastighetsnät för elektronisk kommunikation samt via Stockholms universitet rörande ett
kapacitetsbyggnadsprojekt i Afrika.
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Kostnadsutveckling
Elektronisk kommunikation
350
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Mnkr
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Totala verksamhetskostnader
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Totalt lämnade bidrag kostnader

Figur 11: Kostnadsutveckling Elektronisk kommunikation
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Lämnade bidrag
Elektronisk
Kommunikation

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

189 875
0
189 875
93 722

265 597
1 600
267 197
84 550

296 146
0
296 146
101 694

0

93 036

100 876

Krisberedskap anslagsfinansierade
lämnade bidrag40

82 932

87 365

91 412

Krisberedskap bidragsfinansierade
lämnade bidrag

0

1 600

0

Samhällsomfattande anslagsfinansierade
lämnade bidrag41

200

358

1 427

Informationsteknik, anslagsfinansierade
lämnade bidrag

0

289

735

13 020

0

0

189 875

267 197

296 146

0

0

0

Intäkt anslag lämnade bidrag
Intäkt bidrag lämnade bidrag
Summa intäkter
Funktionsnedsatta anslagsfinansierade
lämnade bidrag39
Bredbandsutbyggnad anslagsfinansierade
lämnade bidrag

Regionala bredbandskoordinatorer
(fotnot)42
Summa kostnader
Saldo

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade.
Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 1 del till Post- och telestyrelsen.
41 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen.
42 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska
kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen enligt regeringsbeslut N 2015/4465/ITP
39
40
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4

Grundläggande betaltjänster

4.1

Långsiktig konsumentnytta

I takt med samhällets snabba digitalisering minskar möjligheten att använda
kontanter. Allt fler bankkontor blir kontantlösa och vi får färre
uttagsautomater. Utvecklingen sker så snabbt att många människor inte hinner
med att anpassa sig. Särskilt svårt kan det vara för äldre personer och för
personer med funktionsnedsättning som av olika skäl har svårt att hantera
digitala betalningsformer.
Med utgångspunkt i regeringens mål om att alla i Sverige ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster har PTS sedan 2013 i regeringsuppdrag att stödja
länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och
utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på
de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Arbetet
ska ske i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
PTS kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelserna och
andra berörda myndigheter i deras arbete med dessa frågor. PTS ska också
analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska
kommunikationstjänster för betaltjänster. I arbetet med grundläggande
betaltjänster ska myndigheten särskilt uppmärksamma behoven hos äldre
personer och personer med funktionsnedsättning.
Under 2015 har PTS i sitt arbete fokuserat på att skapa goda förutsättningar
för länsstyrelserna att självständigt och långsiktigt kunna arbeta med att
säkerställa tillgången till grundläggande betaltjänster för alla i samhället. Under
året har de organisatoriska och administrativa strukturerna kommit på plats
och blivit etablerade hos länsstyrelserna. I och med det anser PTS att
myndighetens uppgift i att stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma sina
verksamheter är utfört och avslutat. PTS kommer att arbeta vidare med
grundläggande betaltjänster även under de kommande åren och då framför allt
med främjandeuppgifter och samverkan samt tillgängliga grundläggande
betaltjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Inom ramen för PTS uppdrag med att stödja länsstyrelsernas arbete har PTS
under 2015 fattat beslut om ekonomiska bidrag till 19 länsstyrelser. Dessa
bidrag har bland annat medfört att det nu finns totalt ett femtontal
betaltjänstombud etablerade i Sverige. PTS finansierar även 15 regionala
processledare som är placerade på länsstyrelserna. PTS har beviljat
Länsstyrelsen i Dalarnas län särskilda medel för arbetet med att stödja samtliga
länsstyrelsers arbete med att utforma regionala insatser för betaltjänster.
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Därutöver har Tillväxtanalys fått bidrag från PTS för att ta fram en databas
med information om hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande
betaltjänster, samt ett analysredskap kopplat till databasen så att länsstyrelserna
ska ha goda möjligheter att genomföra de regionala kartläggningar som de
behöver inför sina beslut om insatser.
Totalt bor drygt 16 000 personer inom de statligt finansierade ombudens
upptagningsområden. Effekten av insatserna för dessa personer är att det
genomsnittliga avståndet till närmaste kontantuttag minskar med ca 21
kilometer. Med de av staten finansierade ombuden har de berörda personerna i
genomsnitt ca 19 kilometer till närmaste ombud, det vill säga i genomsnitt
halva distansen mot vad avståndet skulle vara utan dessa insatser. Vissa
personer inom upptagningsområdena kommer dock även i fortsättningen att
ha långt till närmaste ombud.43
En ytterligare effekt av det arbete som PTS och övriga myndigheter med
uppdrag inom grundläggande betaltjänster bedriver är att framförallt
problemen med kontanthanteringen under året fått större uppmärksamhet i
media, i politiken och hos allmänheten. En ökad uppmärksamhet för
grundläggande betaltjänster är viktig för att lyckas få fler berörda parter i
samhället att engagera sig i frågan och hitta lösningar på problemen.
Sedan 2014 då förordning 2014:139 trädde i kraft har PTS, med stöd från
länsstyrelser, arbetat med att ta fram föreskrifter samt vägledande dokument.
Föreskriften PTSFS 2015:1, trädde i kraft den 1 juli 2015.
Som en del i PTS främjandearbete inom grundläggande betaltjänster har
problem med betalterminaler i mobilnäten analyserats. Med utgångspunkt i en
av PTS beställd rapport, Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler, har en
folder tagits fram med innehåll om tips och goda råd som ska vara till hjälp när
näringsidkare införskaffar en betalterminal till sin verksamhet.
4.1.1

Grundläggande betaltjänster för personer med
funktionsnedsättning

PTS bedriver ett särskilt arbete för en ökad användbarhet och tillgänglighet för
äldre och personer med funktionsnedsättning. Det sker dels genom
tillgänglighetsstudier och dialoger med bransch- och intresseorganisationer,
dels genom stöd- och samverkansinsatser för att främja arbetet på regional
nivå.

43

Effekter av ombudsinsatser för kontantuttag, PTS dnr 16-864
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I syfte att främja betaltjänsters tillgänglighet för alla har PTS under 2015
finansierat tre undersökningar baserade på användartester.
• ”Utvärdering av bankdosors användbarhet för personer med funktionsnedsättning
och äldre” genomfördes under våren 2015 och beskriver tillgängligheten
vid användning av bankdosor. Studien har kompletterats med en
checklista till branschen med viktiga ”krav” som gör bankdosor mer
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och för äldre
personer.
• ”Utvärdering av tillgängliga mobila bank- och betalapplikationer” genomfördes
under hösten 2015 och är en uppföljning av en utvärdering som
gjordes 2014 för att se hur tillgängligheten och användarbarheten i ett
tiotal betal- och bankappar förändrats mellan åren.
• ”Utvärdering av tillgängligheten i bankers internettjänster” har också
genomförts under hösten 2015 och beskriver tillgängligheten hos nio
internetbanker.
En effekt av att PTS kommunicerat studierna och tillhörande checklistor med
tips och råd om hur man kan åtgärda bristerna, är att bankerna gjort vissa
förbättringar i tillgängligheten i sina tjänster. Branschen har också blivit mer
medveten generellt om behoven av tillgänglighet och börjat efterfråga mer
kunskap om målgrupperna och konkreta verktyg för att arbeta vidare med
tillgänglighet.
4.2

Ekonomiskt utfall Grundläggande betaltjänster

Kostnads- och intäktsutveckling
Anslagsfinansierad verksamhet44
Tillsyn kassaservice och
upphandling av betaltjänster

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Anslagsintäkter
Övriga intäkter
Verksamhetskostnad
Saldo

6 726
9
6 736
0

8 045
8
8 053
0

7 098
13
7 111
0

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

44
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Totala verksamhetskostnader och intäkter
Tillsyn kassaservice och
2015
upphandling av betaltjänster
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Totala anslagsintäkter
Totala övriga intäkter
Totala verksamhetskostnader
Saldo

8 045
8
8 053
0

7 098
13
7 111
0

6 726
9
6 736
0

Kostnadsutveckling
Grundläggande betaltjänster
16
14
12
10
8
6
4
2
Mnkr
0
2015

2014
Totala verksamhetskostnader

2013
Totala lämnade bidrag

Figur 12: Kostnadsutveckling Grundläggande betaltjänster

Det lägre utfallet 2014 för lämnade bidrag orsakades av att Finansinspektionen
i januari 2014 drog tillbaka tillståndet för Exchange Finans, vilket i sin tur ledde
till att länsstyrelserna senarelade etableringen av ytterligare betaltjänstombud
och att driftkostnaderna för befintliga ombud blev lägre än vad som hade varit
fallet om ombuden varit verksamma. Kostnaderna för 2015 ligger i linje med
förväntat utfall.
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Lämnade bidrag
Tillsyn kassaservice och upphandling
betaltjänster

2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

Intäkter anslag lämnade bidrag
Summa intäkter
Kostnader grundläggande och utsträckta
betaltjänster anslagsfinansierade lämnade bidrag45

14 424
14 424
14 424

10 650
10 650
10 650

13 281
13 281
13 281

Summa kostnader

14 424

10 650

13 281

0

0

0

Saldo

Under 2015 har PTS arbete med att hjälpa länsstyrelserna att utforma regionala
stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande
betaltjänster slutförts. Länsstyrelserna har nu en fungerande organisation som
hanterar deras uppdrag inom området. I och med att den delen av arbete
kunnat avslutas under året, har PTS verksamhetskostnader för 2015 minskat
något.

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

Organisationsutveckling

5.1

Välskött myndighet och attraktiv arbetsplats

Strategiskt mål 12 – PTS ska 2015 nå finalomgången i tävlingen Sveriges
modernaste myndighet.
PTS har fram till 2013 haft målet att bli en av Sveriges bäst skötta myndigheter.
Som ett naturligt nästa steg antogs målet att bli finalnominerad i tävlingen
Sveriges modernaste myndighet, som anordnas av Kvalitetsmässan vartannat
år. PTS vann tävlingen och har därmed uppnått detta strategiska mål.
Motiveringen till att PTS utsågs till vinnare var:
“Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till
lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper
hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.
För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för
legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till
medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att
utveckla den statliga kompetensen.”
Arbetet med att nå målet har spänt över många delar av PTS verksamhet kan
förhoppningsvis motivera och engagera organisationen att fortsätta att
utvecklas.
Strategiskt mål 13 – PTS ska alltid aktivt verka för att vara en av Sveriges bästa
arbetsplatser.
PTS är en av Sveriges bästa arbetsplatser när:
•

•
•

PTS medarbetare känner att de är en del i en effektiv verksamhet och
när de upplever att deras prestationer och insatser är betydelsefulla för
PTS mål, resultat och utveckling.
Den gemensamma grunden för PTS ledar- och medarbetarskap präglas
av kommunikation och dialog.
PTS erbjuder bra anställnings- och arbetsvillkor samt goda möjligheter
till utveckling.

Detta följs upp via medarbetarundersökningen. Målsättningen är att ha ett
NMI (nöjd medarbetarindex) på minst 70 procent. Resultatet av året
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medarbetarundersökning innebar en förbättring i förhållande till föregående år.
Nöjd medarbetarindex höjdes från 72 till 74 – båda siffrorna svarar mot
resultat på en mycket bra nivå.46
Vidare arbetar PTS med AVI (Arbetsvillkorindex) och JÄMIX
(Jämställdhetsindex). Myndigheten jämför sig med andra myndigheter och
företag när det gäller bra och jämställda anställnings- och arbetsvillkor. PTS
målsättning är att erhålla minst 150 poäng i respektive mätning.
Andra nyckeltal vi använder oss av är:
• Personalomsättningen, med utgångspunkt i antalet som har lämnat
PTS, ska vara mellan 5-10 procent (exklusive pensionsavgångar).
• Minst 80 % av medarbetarna ska ha använt PTS friskvårdsmöjligheter
• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 2,5 procent.
• Andelen internt rekryterade ska vara 30-40 procent, under förutsättning
att personalomsättningen inte överstiger 10 procent.
• Minst 5 personer ska under 2015 ha lånats ut från PTS, lånats in till
PTS eller bytt anställning inom samarbetet Rörlighet i staten.
I årets mätning av AVI som Nyckeltalsinstitutet genomför uppnådde PTS 141
poäng med placering på trettonde plats bland 241 medverkande
organisationer.47 Att vi inte nådde målet beror bl.a. på att
långtidssjukfrånvaron var hög under 2014, som mätningen avser.
Årets JÄMIX-mätning i Nyckeltalsinstitutets regi gav PTS 143 poäng och en
placering på elfte plats bland 203 deltagande organisationer.48 Vinnande
organisation hade 157 poäng. Vi nådde inte vår målsättning på 150 poäng bl.a.
beroende på hög långtidssjukfrånvaro bland kvinnor, liksom det faktum att
kvinnor i mycket högre utsträckning än män har tagit ut föräldradagar.
Årets uppföljning av nyckeltalen visar att:
• Personalomsättningen, med utgångspunkt i antalet som har lämnat
PTS, är 8,5 procent (exklusive pensionsavgångar).
• 95 procent av medarbetarna har använt PTS friskvårdsmöjligheter.
• Sjukfrånvaron är 5,1 procent, en siffra som behöver mer än halveras
om vi ska nå vårt mål om maximalt 2,5 procent. Andelen
långtidssjukskrivna är fortfarande hög, även om vi glädjande nog ser en

Information från SWECO
Information från Nyckeltalsinstitutet
48 Information från Nyckeltalsinstitutet
46
47

Post- och telestyrelsen

87

Årsredovisning 2015
________________________________________________________________________

•
•

5.1.1

minskning av sjukfrånvaron i den gruppen. Detta indikerar att vårt
arbete med rehabilitering har varit framgångsrikt.
Andelen internt rekryterade är 31 procent.
PTS har haft tre personer utlånade under olika perioder, en person har
varit inlånad och ytterligare två personer har bytt anställning inom
ramen för samarbete Rörlighet i staten.
Kompetensförsörjning

För att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser har bl. a. följande åtgärder
vidtagits för att utveckla organisation, chefer och medarbetare.
Under året har PTS arbetsmiljöhandbok publicerats på intranätet. Detta har
föregåtts av bl.a. implementering av processer kring individuella
handlingsplaner, en alkohol- och drogpolicy liksom en rutin vid oro för eller
bekräftat missbruk av alkohol och droger. Dessutom har arbetsmiljöansvaret
fördelats tydligare i organisationen.
Inom ramen för den systematiska medarbetarförsörjningen har PTS under året
påbörjat uppföljningen av HR-processerna. Workshops har genomförts på
samtliga avdelningar och enheter med fokus på HR-processen prestation och
utveckling. Rutinbeskrivningar och material har därefter justerats.
Samarbetsprojektet Rörlighet i staten har slutfört och utvärderat ett
mentorskapsprogram med mycket gott resultat. Projektet har därför startat upp
ytterligare ett program och dessutom utarbetat ett nytt program för nya chefer i
staten. Projektet har också byggt en gemensam webbplats. Vid årets slut hade
antalet medverkande myndigheter ökat från 9 till 14.
5.1.2

Personalstruktur49

Den 31 december 2015 var 284 personer anställda vid PTS, inkl. tjänstlediga.
Av dessa var 272 personer tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. C:a 84
procent hade en akademisk examen. Könsfördelningen är relativt jämn med 54
procent kvinnor och 46 procent män. 30 personer har börjat sin anställning
under året och 25 har lämnat PTS. Personalomsättningen, baserad på antalet
som slutat, är 8,9 procent inklusive pensionsavgångar resp. 8,5 procent exkl.
pensionsavgångar. Avgångssamtal genomförs regelmässigt med flertalet som
lämnar sin anställning i myndigheten och de flesta är nöjda eller mycket nöjda
med tiden i myndigheten men lämnar PTS för att söka nya utmaningar.

49

Uppgifter hämtade ur Agresso lön
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5.1.3

Jämställdhetsperspektiv

PTS har ambitionen att vara en jämställd arbetsplats. Myndigheten följer varje
år upp måluppfyllelsen i sin jämställdhets- och mångfaldsplan och arbetar
dessutom med lönekartläggningar med avseende på lika och likvärdiga arbeten
varje år.
Könsfördelningen i myndigheten är relativt jämn. PTS strävar efter att
rekrytera fler manliga jurister liksom fler kvinnliga ingenjörer, men når inte
alltid framgång, bl.a. beroende på obalanser i rekryteringsbasen. I chefkretsen
har PTS däremot en bra balans mellan män och kvinnor, både i myndighetens
ledningsgrupp och på enhetschefsnivån.
5.2

Utveckla myndighetens arbete med
samhällsekonomiska analyser

För att tydligare kunna motivera värdet av de regleringsåtgärder som
genomförs av PTS ska konsekvensutredningar och beslutsunderlag utvecklas
att innehålla mer av samhällsekonomiska analyser.
För att göra detta på ett enhetligt och jämförbart sätt är det av stor betydelse
att analyserna genomförs enligt gemensamma grundläggande principer och
metoder. Under året har därför arbetet med den samhällsekonomiska analysen
på myndigheten vidareutvecklats i enlighet med inom området gällande
metoder och tillvägagångsätt. Konkret har PTS under året hållit flera interna
seminarier med fokus på samhällsekonomisk analys och regleringsekonomi.
De regleringsbeslut som PTS fattar påverkar marknadens aktörer på olika sätt
och i olika omfattning. Utvecklade samhällsekonomiska analyser innebär ökade
möjligheter att tydliggöra värdet av såväl kostnader som förväntad nytta utifrån
den påverkan som PTS regleringsbeslut har på marknaderna. Exempel på detta
är arbete med analys av värdet av spektrum tilldelat till olika
användningsområden, där det långsiktiga målet är att maximera det
samhällsekonomiska värdet av spektrumanvändningen.
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6

Finansiell redovisning

6.1

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag (22:2:1, 22:2:2, 22:2:3, 22:2:5, 22:2:4)
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

2015
(tkr)

2014
(tkr)

1
2
3
4

81 381
291 359
920
347
374 006

78 073
275 286
581
704
354 643

5

-226 089
-19 142
-96 360
-492
-4 838
-346 921

-216 848
-18 879
-103 395
-616
-16 970
-356 708

27 085

-2 064

104 033
-105 559

92 603
-92 994

- 1 526

-391

227 932
0
-227 932
0

300 941
1 600
-302 541
0

25 559

-2 456

6
7
8

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

9

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

10

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

11
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6.2

Balansräkning
2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

1 510

2 915

12

1 510

2 915

12

98
7 858
7 956

230
8 174
8 404

570
13 653
1 030
15 253

0
17 171
2 291
19 462

9 214
50
1 826
11 089

12 661
0
2 488
15 149

Not
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

13
14
15

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

16

Avräkning med statsverket

17

52 968

49 573

18

70 203
1
70 204

48 601
3
48 605

158 981

144 108

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

Not

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.

22

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

27

Post- och telestyrelsen

19
20
11
21

23
24
25
26

2015-12-31
(tkr)
85
13 206
25 559
38 851

2014-12-31
(tkr)
85
15 662
-2 456
13 291

141
4 487
4 628

142
4 174
4 317

9 129
8 115
70 785
3 887
91 916

11 129
9 362
73 537
4 634
98 661

22 654
933
23 587
158 981

26 723
1 116
27 839
144 108
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6.3

Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet

2015
(tkr)

2014
(tkr)

286 690
141
298
287 129

270 758
99
725
271 582

-189 553
-15 630
-50 068
-419
-4 374
-260 044

-183 458
-15 899
-57 575
-525
-16 190
-273 646

VERKSAMHETSUTFALL

27 085

-2 064

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

27 085

-2 064

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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6.3.1

Redovisning mot anslag (tkr)

Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning Omdisponerade
regleringsbrev anslagsbelopp

Utnyttjad del av
medgivet
överskridande

Indragning

Totalt disponibelt

Utgifter

belopp

Utgående
överföringsbelopp

Utgiftsområde 22
Kommunikationer
22:2:1:1

22:2:2:1
Not 28

Ramanslag:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Ramanslag:
Ersättning för särskilda tjänster till personer
med funktionsnedsättning

22:2:3

Grundläggande betaltjänster

22:2:3:3
Not 29

Grundl. Betaltj. - del till Post- och
telestyrelsen

22:2:4:1

Ramanslag:
Informationsteknik – del till PTS

22:2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation

22:2:5:1
Not 30
22:2:5:2

Del till Post- och Telestyrelsen

Not 31

Elektronisk kommunikation - Tillgängliga
elektroniska kommunikationer - del till
Post- och Telestyrelsen

Summa anslag utgiftsområde 22

537

27 487

0

0

0

28 024

27 937

87

7 663

138 278

0

0

-7 663

138 278

130 210

8 068

16 305

33 500

0

0

-16 305

33 500

21 151

12 349

247

9 500

0

0

-247

9 500

9 038

462

2 612

100 000

0

0

0

102 612

102 709

-96

11 553

20 144

0

0

-11 553

20 144

18 344

1 800

38 918

328 909

0

0

-35 769

332 058

309 388

22 671

Redovisning mot inkomsttitlar (tkr)
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Nomenklatur

Not 9
Benämning

Beräknat

Utfall

i regleringsbrev

inkomster

100 000

96 677

9453

Totalförsvar

2811

Obeställbara brev

500

543

2811

Övriga inkomster

0

8 339

100 500

105 559

SUMMA
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6.3.2

Återrapportering av finansiella villkor (tkr)

NÄRINGSDEPARTEMENTET
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Nomenklatur
Benämning
22:2:2:1
22:2:2:1
Not 28
22:2:5:1
Not 30
22:2:5:2

22:2:5:2

22:2:4:1

Högsta belopp i
regleringsbrev

Ramanslag:
Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
Finansiering av uppdrag till Digitaliseringskommissionen
Ramanslag:
Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
Särskilda utredningar
Ramanslag
Del till Post- och Telestyrelsen
Kostnader för administration av anslagspostens åtgärder
Ramanslag
Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer
Kostnader enligt regerings beslut
Varav kostnader för administration av anslagspostens åtgärder
Ramanslag:
Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska kommunikationer
Insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster
Varav kostnader för administration av åtgärderna
Informationsteknik – del till PTS
Bredbandsutbyggnad
Bredbandsforums kansli
Summa utgiftsområde 22
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Utfall

2 000

2 000

3 000

450

4 800

2 102

15 144
2 000

14 402
1 382

5 000
3 000

3 942
2 997

2 000
7 500

1 987
7 050

44 444

31 933
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________________________________________________________________________

Bemyndigande redovisning (tkr)
Näringsdepartementet

Tilldelad
bemyndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtagande per 31
december

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utestående åtagande fördelning per år
2016

2018-

2017

22:2:2:1 Ramanslag:
Not 28

Ersättning för särskilda tjänster för personer
med funktionsnedsättning

22:2:3:3 Ramanslag

170 000
Tilldelad
bemyndiganderam

86 493
Ingående
åtaganden

167 280
Utestående
åtagande per 31
december

89 338

Grundläggande betaltjänster

22:2:5:1 Ramanslag

2017

Driftsäker och tillgänglig elektronisk
Kommunikation – del till PTS

22:2:5:2 Ramanslag

december

2017

Not 31

Post- och telestyrelsen

2018-

40 810
71 393
52 845
9 918
8 630
95 000
Ingående
Utestående
Tilldelad
Utestående åtagande fördelning per år
per 31
bemyndiganderam åtaganden åtagande
december

2016
Driftsäker och tillgänglig elektronisk
Kommunikation – Elektronisk kommTillgängliga elektroniska kommunikationer del till Post- och telestyrelsen
SUMMA BEMYNDIGANDEN

2018-

17 192
32 751
13 802
9 704
9 245
36 000
Ingående
Utestående
Tilldelad
Utestående åtagande fördelning per år
bemyndiganderam åtaganden åtagande per 31

2016
Not 30

40 000

Utestående åtagande fördelning per år
2016

Not 29

37 942

2017

2018-

15 000

150

49

49

0

0

316 000

144 645

271 473

156 034

57 564

57 875
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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.
Brytdag
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med
brytdagen 2016-01-05. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter
brytdagen redovisas det som periodavgränsningspost
Transfereringar
Kostnader avseende tjänster och upphandlingar där PTS inte erhåller någon
motprestation redovisas under rubriken Transfereringar liksom motsvarande
finansiering. Transfereringsavsnittet är hänförbart till PTS samtliga
verksamhetsområden.
Resultaträkning avgiftsfinansierad verksamhet
För att tydliggöra den del av verksamheten som finansieras med avgifter har
PTS även upprättat en resultaträkning som endast omfattar denna verksamhet.
Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar avser tillgångar med ett anskaffningsvärde på minst 25
tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre. Avskrivning
sker linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstyp

Tid

Datorprogram och licenser

3 år

Övriga immateriella tillgångar

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

25 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet, övrigt

5 år

Maskiner, instrument och inventarier

10 år

Maskiner, instrument och inventarier avseende möbler

5 år

Fordon, transportmedel

5 år

Datorer och kommunikationsutrustning

3 år

Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningsposter bokförs poster överstigande 25 tkr.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har värderats till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar äldre
än sex månader tas upp som befarade kundförluster. Skulder i utländsk valuta
har värderats till fastställd kurs på balansdagen.
Avsättningar för pensioner
Posten Avsättningar för pensioner avser avsättningar för kommande
utbetalning av förtida pensioner. Avsättningen inkluderar löneskatt.
Undantag från föreskrifter vid rapportering av ekonomisk information
till statsredovisningen
Enligt beslut från ESV, med dnr: 40-710/2009, rapporterar PTS
periodiseringar av varor och tjänster som ska anslagsavräknas i
transfereringsavsnittet mot S-koder för utgifter.
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7.3

Sjukfrånvaro

I förhållande till fjolårets siffror kan vi se en ökning. Det är kvinnornas
sjukfrånvaro som har ökat och då främst i åldersgruppen 30-49 år. Ökningen
hänför sig både till längre och kortare sjukperioder i den åldersgruppen. En del
av ökningen avser sjukskrivningar med anledning av graviditetskomplikationer
och somatisk sjukdom. Men andelen sjukfall som är arbetsrelaterade är
fortfarande hög. Sammantaget har dock andelen längre sjukperioder av den
totala sjukfrånvaron omfattande 60 kalenderdagar eller mer minskat.
Vi har under året arbetat i enlighet med vår rehabiliteringsprocess, som
omfattar stödsamtal, rehabiliteringsplaner och uppföljning. Liksom tidigare år
har vi också lagt stor vikt vid förebyggande av stress och annan psykisk
belastning i arbetet. Detta har genomförts dels genom generella satsningar, dels
genom riktade satsningar efter identifiering av riskgrupper bl. a. med ledning av
resultaten i medarbetarundersökningen.
Uppföljningar av sjukfrånvaro, övertid och plus-flex genomförs regelbundet.
Nyanställda erbjuds ergonomigenomgångar - liksom övriga medarbetare vid
behov. Vi arbetar aktivt med friskvård och samtliga medarbetare har erbjudits
en hälsoprofil i företagshälsovårdens regi.
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Tabell 22: Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid
2015-12-31

2014-12-31

Totalt

5,1

4,7

Kvinnor

6,5

5,9

Män

3,5

3,4

Åldersgruppen 30-49 år

4,0

3,6

Kvinnor

6,1

4,9

Män

1,7

2,0

Åldersgruppen 50 år och äldre

7,0

7,1

Kvinnor

7,6

8,0

Män

6,3

6,0

Åldersgruppen 29 år och yngre
Redovisas inte eftersom antalet män
respektive kvinnor understiger 10

Tabell 23: Andel av sjukfrånvaro i procent som varat
sammanhängande i 60 kalenderdagar eller mer
2015-12-31

2014-12-31

Totalt

54,8

59,3

Kvinnor

54,3

56,0

Män

55,8

66,0

Åldersgruppen 30-49 år

20,7

22,8

Kvinnor

29,6

27,4

Män

1,5

13,3

Åldersgruppen 50 år och äldre

34,1

36,5

Kvinnor

24,7

28,6

Män

54,3

52,7
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7.4

Notförteckning

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

Intäkt
(tkr)

2202001 001 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

27 863

2202002 001 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning

12 854

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

6 726

2202005 001 Del till Post- och telestyrelsen

19 777

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

5 123

2202004 001 Informationsteknik – del till PTS

9 038

Summa intäkt av anslag

81 381

Se även not 28-31.
2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Offentligrättsliga avgifter
Intäkter av avgifter enligt 4 §
Fakturerade kostnader
Realisationsvinst
Viten/skadestånd
Summa/Utgående balans

2015
(tkr)
285 702
1 121
4 500
32
4
291 359

2014
(tkr)
270 608
149
4 500
28
0
275 286

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 16 073 tkr. Ökningen
förklaras främst av att offentligrättsliga avgifter ökat med 15 094 tkr och att
intäkter av avgifter enligt § 4 avgiftsförordningen har ökat med 972 tkr jämfört
med föregående år.
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3) Intäkter av bidrag, förvaltning
Posten innefattar intäkter av bidrag hänförbara till elektronisk kommunikation.
Intäkter av bidrag har ökat med 58 % mot föregående år.
Intäkter av bidrag 2015 avser:
Hantering av åtgärder för att se över förutsättningar för samhällsmaster,
N2014/3043/ITP.
Insatser kopplade till uppdraget att bistå länsstyrelserna i arbetet med regionala
dialoger, enligt beslut N2014/1722/ITP.
Uppdrag att föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och utreda
behov av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige
på internet, enligt beslut N2014/3765/ITP.
Uppdrag att analysera EU-förordningen om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster, enligt beslut N2015/2620/EF.
Uppdrag att utveckla en webbportal där bredbandsutbyggare kan söka
information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
kommunikation, enligt beslut N2015/07845/ITP.
Uppdrag rörande kapacitetsbyggnadsprojekt i Afrika, enligt överenskommelse
Dnr: SU 323-5.1.2-0369-15.
4) Finansiella intäkter

Ränteintäkter, räntekonto
Ränteintäkter, lån
Intäkter av dröjsmålsräntor
Övriga ränteintäkter
Valutakursvinster
Påminnelseavgifter
Övriga finansiella intäkter
Summa /Utgående balans

Post- och telestyrelsen

2015
(tkr)

2014
(tkr)

0
24
0
2
242
77
1
347

363
0
3
23
256
56
3
704
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Finansiella intäkter har minskat med 357 tkr. Det beror i allt väsentligt på att
ränteintäkter på räntekonto hos RGK har minskat som en följd av att det varit
negativ ränta större delen av 2015. Den negativa räntan på räntekonto hos
RGK har medfört kostnad som 2015 redovisas som finansiell kostnad. Den
negativa räntan på lån hos RGK har medfört en intäkt som 2015 redovisas
som finansiell intäkt.
Det genomsnittliga behållningen på räntekontot har ökat något i jämförelse
med 2014 och årsgenomsnittsräntan har minskat till -0,25 % (0,47 %).
5) Kostnader för personal

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m.
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m.
Övriga kostnader för personal
Summa /Utgående balans
Varav arvoden ej anställd personal exkl. sociala avgifter

2015
(tkr)

2014
(tkr)

-142 440
-74 580
-9 069
-226 089
-261

-137 847
-71 396
-7 605
-216 848
-258

Personalkostnaderna har ökat med 4 % under perioden. Nivåhöjning om 2,3 %
i lönerevisionen per 2015-01-01 har fått full effekt. Vid året slut hade antalet
anställda ökat till 284 i jämförelse med 279 per 2014-12-31. Också medelantalet
anställda har ökat, från 279 till 282. Under 2015 var antalet årsarbetare 247 –
exkl. sjukfrånvaro under hela året - i jämförelse med 244 årsarbetare under
2014. Sjukfrånvaron är fortsatt hög vilket svarar mot ökningen av kostnader
för sjuk- och hälsovård inklusive friskvård med 30 %. Kostnaderna för
utbildning har ökat med 20 % under perioden, vilket bl.a. förklaras av en
satsning på ledarskapsutveckling.
Sammanställning av tabell i not Kostnader för personal är förändrad mot
föregående år, jämförelsesiffrorna för 2014 är justerade på motsvarande sätt.
6) Övriga driftkostnader

Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster)
Medlemsavgifter
Datatjänster
Tele, post och kommunikation

Post- och telestyrelsen

2015
(tkr)
-48 253
-21 714
-10 237
-3 032

2014
(tkr)
-48 285
-18 721
-9 147
-3 649
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Resor och transporter
Varor och korttidsinventarier
Reaförluster lånefinansierade anläggningstillg.
Övrig driftkostnader (inkl. befarade kundförluster)
Summa/Utgående balans

-5 166
-2 890
-23
-5 046
-96 360

-6 165
-2 226
-10 892
-4 311
-103 395

Posten innefattar driftskostnader hänförbara till såväl förvaltning som
samhållsåtagande och försvar.
Övriga driftkostnader har minskat med 7 035 tkr, vilket främst är hänförbart
till minskade realisationsförluster med 10 869 tkr, vilka föregående år avsåg
utrangering av ett system för tillståndshantering (Falken). Samtidigt har
kostnader för medlemsavgifter ökat med 2 994 tkr och kostnader för
datatjänster med 1 256 tkr. Ökningen av medlemsavgifter är främst hänförbar
till försämrad valutakurs medan ökningen av datatjänster främst är hänförbar
till ökade licensavgifter.
Jämförelsetal för 2014 har korrigerats mellan datatjänster och övriga
driftkostnader med 167 tkr.
7) Finansiella kostnader

Räntekostnader, lån RGK
Räntekostnader räntekonto RGK
Räntekostnader skattekonto
Övriga räntekostnader
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Summa/Utgående balans

2015
(tkr)
0
-238
-22
-1
-68
-163
-492

2014
(tkr)
-154
0
-29
-74
-321
-39
-616

Finansiella kostnader har minskat med 124 tkr vilket främst beror att
valutakursförluster minskat med 253 tkr. Samtidigt har årsgenomsnittsräntan
hos Riksgäldskontoret var negativ 2015 vilket medfört att behållningen på
räntekontrot genererat en räntekostnad medan utestående lån genererat en
ränteintäkt. Sammantaget har detta medfört att räntekostnaderna ökat med 84
tkr.
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8) Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningarna har minskat med 12 132 tkr jämfört med föregående år vilket i
huvudsak avser minskade avskrivningar för dataprogram och licenser. Detta
beror dels på att merparten av aktuella tillgångar är färdigavskrivna, dels på att
avskrivningarna 2014 innefattade en nedskrivning om 6 780 tkr avseende ett
system för tillståndshantering (Falken.)
9) Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS
Inkomsttitel 9453, totalförsvar

2015
(tkr)
97 154
-477
96 677

2014
(tkr)
92 273
0
92 273

Periodiserade intäkter
Befarade förluster i uppbördsverksamheten
Summa intäkter ej redovisat mot inkomsttitel, totalförsvar

2015
(tkr)
-1 603
77
-1 526

2014-12
(tkr)
-186
-210
-391

Summa intäkter som inte disponeras, totalförsvar

95 151

91 881

2015
(tkr)
543
8 339
8 882

2014
(tkr)
511
210
722

8 882

722

104 033

92 603

Offentligrättsliga avgifter
Konstaterade förluster i uppbördsverksamhet
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 9453, totalförsvar
Intäkter som ej redovisas mot inkomsttitel, totalförsvar

Inkomsttitel 2811, övriga inkomster
Offentligrättsliga avgifter. Kontanta medel obest.bara brev
Återbetalning av bidrag redovisat mot inkomsttitel
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 2811

Summa intäkter av avgifter som inte disponeras,
övriga inkomster
Summa intäkter av avgifter som inte disponeras av
PTS

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS har ökat med 11 430 tkr vilket
främst beror på ökade uppbördsintäkter avseende avgifter för
telekommunikation, totalförsvar, samt återbetalning av bidrag på 8 339 tkr (210
tkr) som redovisats mot inkomsttitel. De återbetalda bidragsmedlen avser
medfinansiering av bredbandsutbyggnad mot anslag 22:2:5 ap. 2 i 2014 års
regleringsbrev. Då verksamheten inte finns för 2015 tillförs återbetalningarna
inkomsttitel 2811.
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PTS bedömning är att de offentligrättsliga avgifterna inte har ett bestämt ekonomiskt mål.
Se även tabell Avgifter som inte disponeras på sidan 17 i avsnitt 1 i Resultatredovisningen.
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten uppgår till
-105 559 tkr (-92 994 tkr).
Saldot i uppbördsverksamheten på -1 526 tkr utgörs av periodiserade avgifter,
-1 603 tkr, mot beredskapsavgifter avseende telekommunikation (totalförsvar)
och befarade förluster i uppbördsverksamheten, 77 tkr. Periodiserade avgifter
samt befarade förluster i uppbördsverksamheten avseende totalförsvar
redovisas inte mot inkomsttitel 9453 då denna är klassificerad som skatt och
redovisning mot inkomsttitel sker det år då betalning sker.
10) Transfereringar
Posten lämnade bidrag har totalt minskat med -74 608 tkr (-24,66 %) i
jämförelse med 2014. Förändringen kan främst kopplas till
verksamhetsområdet elektronisk kommunikation.
Inom området elektronisk kommunikation har en minskning skett om -77 323
tkr i jämförelse med 2014. Minskningen härrör främst från medfinansiering av
bredbandsstöd -93 036 tkr, Krisberedskap - 4 433 tkr samt ökningar inom
verksamheterna Funktionsnedsatta 9 172 tkr samt Regionala
bredbandskoordinatorer 13 020 tkr. Regionala bredbandskoordinatorer är en
för året helt ny verksamhet och Medfinansiering av bredbandsstöd avslutades
2014.
Se även not 28, 30-31.
11) Årets kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet
Periodiseringar i uppbördsverksamhet
Summa/Utgående balans

2015
(tkr)
27 085
-1 526
25 559

2014
(tkr)
-2 064
-391
-2 456

Årets kapitalförändring 2015 utgörs av ett överskott i den avgiftsfinansierade
verksamheten på 27 085 tkr samt periodiseringar av uppbördsfordringar om
1 526 tkr.
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Resultatet i den avgiftsfinansierade verksamheten har ökat med 29 149 tkr,
vilket främst är hänförbart till elektronisk kommunikation. Se vidare tabell
Ekonomiskt utfall Elektronisk kommunikation under avsnitt 3.6 på sidan 72.
12) Anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

41 908

51 145

Årets anskaffningar

0

1 655

Avgår anskaffningsvärde utrangerat

0

-10 892

41 908

41 908

-38 993

-27 146

-1 406

-5 067

0

-6 780

-40 398

-38 993

1 510

2 915

Anskaffningsvärde IB

Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Årets nedskrivning
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar har minskat i värde då
ingen nyanskaffning skett under året. Posten innefattar inte någon pågående
anläggning.
2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

Anskaffningsvärde IB

8 983

8 983

Anskaffningsvärde UB

8 983

8 983

-8 753

-7 943

-132

-810

-8 885

-8 753

98

230

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

Förbättringsutgifter på annans fastighet har minskat då ingen nyanskaffning
skett under året.
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2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

62 364

60 597

3 007

2 333

Avgår anskaffningsvärde utrangerat

- 2 150

-567

Anskaffningsvärde UB

63 221

62 364

-54 190

-50 444

-3 300

- 4 313

2 127

567

-55 363

-54 190

7 858

8 174

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar

Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar utrangerat
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

Bokfört värde avseende Maskiner, inventarier, installationer m.m. har minskat
då årets avskrivningar överstiger årets anskaffningar samtidigt som tillgångar till
ett värde om 23 tkr har utrangerats.
Beviljad låneram uppgår till 45 000 tkr. Bokfört värde på samtliga
anläggningstillgångar (exkl. konst) uppgår till 9 381 tkr per 2015-12-31.
13) Kundfordringar
Balansposten Kundfordringar överfördes föregående år till Övriga kortfristiga
skulder eftersom värdereglering avseende osäkra fordringar tillsammans med
kreditposter i kundreskontran tillsammans översteg utestående kundfordringar.
Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 7 491 tkr (7 762 tkr) varav
osäkra kundfordringar uppgår till 6 922 tkr (9 072 tkr).
14) Fordringar hos andra myndigheter
Fordringar hos andra myndigheter utgörs till övervägande del, 13 550 tkr (15
897 tkr), av fordran avseende mervärdesskatt. Att posten minskat beror främst
på en minskning av inkommande leverantörsfakturor i december 2015, jämfört
med december 2014. Som en följd av detta minskar fordran för mervärdesskatt
jämfört med 2014.
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15) Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar anställda
Rikskuponger
Uppbördsfordringar, utomstatliga, totalförsvar
Summa övriga kortkortfristiga fordringar

2015-12-31
(tkr)
41
402
588
1 030

2014-12-31
(tkr)
34
277
1 979
2 291

Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 1 260 tkr vilket främst beror på
minskade uppbördsfordringar. Obetalda uppbördsfordringar uppgår på
balansdagen till 2 004 tkr (3 473 tkr), varav 1 417 tkr (1 494 tkr) är osäkra.
16) Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

2015-12-31
(tkr)
7 092
389
1 734
9 214

2014-12-31
(tkr)
6 659
4 359
1 643
12 661

50
50

0
0

Upplupna avgiftsintäkter
Upplupna uppbördsintäkter

1 826
0

885
1 603

Summa övriga upplupna intäkter

1 826

2 488

Internationella medlemsavgifter
Förutbetalda nyttjanderätter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Summa upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader har minskat med 3 447 tkr. Det beror främst på att en
faktura avseende lokalhyra för 2016 på 4 402 tkr inkom efter brytdagen 2015 (5
januari 2016). Motsvarande faktura inkom före brytdagen 2014.
Övriga upplupna intäkter har minskat med 662 tkr. Det förklaras dels av att
upplupna uppbördsintäkter har minskat med 1 603 tkr som en följd av
återföring av periodiseringar, dels av att upplupna avgiftsintäkter har ökat med
914 tkr avseende intäkter för utlånad personal i projektet Rörlighet i staten.
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17) Avräkning med statsverket
2015-12-31
(tkr)
-3 675
-105 559
107 229

2014-12-31
(tkr)
-4 805
-92 994
94 125

- 2 004

-3 675

2015-12-31
(tkr)
54 293
281 451
-285 085

2014-12-31
(tkr)
113 342
352 028
-411 078

50 569

54 293

2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

-537
27 937
-27 487
-87

-333
27 096
-27 300
-537

2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

312
-74

422
-110

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

238

312

Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i
Riksbanken

2015-12-31
(tkr)
-820
155 455
-328 327
177 855
4 163

2014-12-31
(tkr)
-19 846
149 369
-447 296
316 953
-820

52 968

49 573

Uppbörd

Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande
flöde
Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som
betalats från icke räntebärande flöde

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt
undantagsregeln

Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Övriga fordringar på statens centralkonto i
Riksbanken
Summa utgående balans Avräkning med statsverket
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18) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Anslagssparande
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
Oförbrukade bidrag
-Kortfristiga fordringar
-Kortfristiga skulder
Summa

2015-12-31
(tkr)
87
40 182
933
-28 391
57 442
70 253

2014-12-31
(tkr)
537
13 097
1 116
-28 941
62 792
48 601

Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 37 000 tkr. Räntekontokrediten har
inte utnyttjats under året.
19) Statskapital
Saldot består i sin helhet av konst som deponerats hos PTS.
20) Balanserad kapitalförändring

Ingående balans
Föregående års kapitalförändring
Utgående balans

2015-12-31
(tkr)
15 662
-2 456
13 206

2014-12-31
(tkr)
26 001
-10 339
15 662

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat t.o.m.
räkenskapsåret 2014 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 13 097 tkr, samt
periodiseringseffekter avseende uppbörd, 109 tkr.
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21) Myndighetskapital
Statskapital
(tkr)

Balanserad
kapitalförändring
avgifts-belagd
verksamhet (tkr)

85

15 161

501

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen
(tkr)
-2 456

0

0

0

0

0

85

15 161

501

-2 456

13 291

0

-2 064

- 391

2 456

0

25 559

25 559

Utgående balans
2014
Rättelser/ändrade
principer
Ingående balans
2015
Föreg. års
kapitalförändring
Årets
kapitalförändring
Summa årets
förändring
Utgående balans
2015

Balanserad
kapitalförändring
uppbörd
(tkr)

0

Summa
(tkr)

13 291

0

-2 064

-391

28 015

25 559

85

13 097

109

25 559

38 851

2015-12-31
(tkr)
142
170
-171
141

2014-12-31
(tkr)
268
0
-126
142

22) Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

Under året har ett nytt beslut avseende delpension fattats
Övriga avsättningar

Övriga avsättningar
Ingående avsättning
Årets avsättning
Årets upplösning
Utgående avsättning
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2015-12-31
(tkr)
4 174
424
-111
4 487

2014-12-31
(tkr)
3 769
405
0
4 174
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Övriga avsättningar utgörs i sin helhet av avsättning av medel för
kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal.,

23) Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans
Nyupptagna lån
Årets amortering
Utgående balans

2015-12-31
(tkr)
11 129
3 073
-5 073
9 129

2014-12-31
(tkr)
35 456
4 902
-29 229
11 129

Beviljad låneram uppgår till 45 000 tkr.
Lån hos Riksgäldskontoret har minskat med 2 000 tkr vilket främst beror på att
årets avskrivningar överstiger årets nyanskaffningar.
24) Kortfristiga skulder hos andra myndigheter

Leverantörskulder, inomstatliga
Arbetsgivaravgifter
Utgående mervärdesskatt
Utgående balans

2015-12-31
(tkr)
3 735
3 748
632
8 115

2014-12-31
(tkr)
5 446
3 508
409
9 362

Kortfristiga skulder till andra myndigheter har minskat med 1 247 tkr vilket
främst beror på en minskning av inomstatliga leverantörsskulder med 1 712
tkr.
25) Leverantörsskulder
Av skulden utgör 60 313 tkr (60 372 tkr) leverantörsskulder i SCR flödet
avseende samhällsåtagande och försvar.
26) Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder har minskat med 747 tkr. Det beror till stora delar
på att balansposten föregående år innefattade negativa kundfordringar på 1 309
tkr, vilket inte är fallet 2015. Samtidigt har skuld för personalens källskatt ökat
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med 337 tkr. Kortfristig skuld för personalens källskatt är 3 649 tkr (3 312 tkr)
och utgör ca 94 % (71 %) av balansposten.
Övriga kortfristiga skulder omfattar även skuld avseende individuell -och
kompletterande ålderspension på 219 tkr som borde reglerats mot
kostnadskonton i resultaträkningen. Denna reglering kommer att göras i början
av 2016.
27) Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Upplupna löneskulder
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

2015-12-31
(tkr)
20 558
2 096
22 654

2014-12-31
(tkr)
21 255
5 469
26 723

933
933

1 116
1 116

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Summa oförbrukade bidrag

Upplupna kostnader har minskat med 4 069 tkr jämfört med föregående år.
Det beror främst på minskade upplupna kostnader inom samhällsåtaganden
med 3 373 tkr. Dessutom har upplupna lönekostnader minskat med 697 tkr.
Oförbrukade bidrag är i sin helhet från annan statlig myndighet.
Oförbrukade bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall:

Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas)
Mer än tre månader till ett år
Summa oförbrukade bidrag
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2015-12-31
(tkr)

2014-12-31
(tkr)

933
0
933

1 036
80
1 116
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28) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
(22:2:2:1)
Anslagssparandet om 8 068 tkr beror på flera orsaker. En orsak är att det
generellt sett finns osäkerheter i prognoserna över kostnaderna för de
upphandlade tjänsterna. Kostnaderna för dessa är baserade på hur mycket
tjänsterna används och detta varierar med tiden. Det har också förekommit
förseningar i projekt, både inom ramen för innovationstävlingen och sådana
som ligger utanför, som PTS inte har kunnat råda över. Därmed har vissa
planerade aktiviteter och utbetalningar framflyttats till nästa år. Under 2015 har
också flera upphandlingar, bl.a. för förmedlingstjänsten bildtelefoni, tagit
mycket tid i anspråk. Därmed har det inte varit möjligt att ägna lika mycket tid
som annars åt andra projekt där finansiering sker via anslaget.
Under anslaget finns två finansiella villkor där ett utnyttjats till maxgränsen. Till
"särskilda utredningar" har 450 tkr (286 tkr) av tillåtna 3 000 kr används.
Behovet av särskilda utredningar kan variera mellan åren.
29) Grundläggande Betaltjänster – del till Post- och telestyrelsen (22:2:3:3)
Under 2015 har arbetet fortsatt med att utveckla formerna för arbetet med
grundläggande betaltjänster. I detta arbete ingår att framförallt länsstyrelserna
ytterligare utvecklar sina insatser utifrån det utökade ansvar de fick 2013. Det
stora anslagssparandet om 12 349 tkr beror på att arbete pågår hos
länsstyrelserna med att definiera behoven av regionala stöd- och
utvecklingsinsatser och att komma in med ansökningar om medel till PTS för
dessa insatser. Antalet betaltjänstombud som finansieras med statliga medel,
förväntas dock att öka under de närmaste åren och därigenom leda till större
behov av medel än nu.
30) Del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:1)
Anslaget har överutnyttjats med 96 tkr, tillåten anslagskredit är 3 000 tkr.
Orsaken till att enbart 75 % är utnyttjad av den tilldelade bemyndiganderamen
är att ett större projekt blivit försenat av våra samarbetspartners under 2014.
För att komma igång beslutades under 2015 om att starta projektet med en
mindre förstudie istället.
31) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:2)
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Av tilldelad bemyndiganderam på 15 000 tkr finns enbart 48 tkr i utestående
åtaganden vid årets slut (0,33 %). Tilldelad bemyndiganderam avser både
åtgärder för samordningsinsatser för driftsäkra och tillgänglig elektroniska
kommunikationer samt insatser för att tillgodose samhällsomfattande tjänster.
Utnyttjad bemyndiganderam 2015 avser endast avtal inom samhällsomfattande
tjänster. Bemyndiganderamen är därför i PTS mening för hög och PTS förslår i
budgetunderlaget en sänkning på 10 000 tkr.
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8

Väsentliga uppgifter

8.1

Finansiella uppgifter enligt 7 kap. 1§ förordningen
om årsredovisning och budgetunderlag
2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

2012
Tkr

2011
Tkr

45 000

60 000

60 000

50 000

45 000

9 129

11 129

35 456

38 044

31 091

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

0

0

40 241

29 397

1 839

238

363
0

239
23

223
0

482
0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

96 677

92 273

108 619

75 035

94 946

500
543

500
511

250
493

250
511

250
495

Avgiftsinkomster inkomsttitel 2811:011
Budget i regleringsbrev

0

0

0

0

0

Utfall

0

0

0

0

3 108 107

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev under året maximalt
Utnyttjad
Räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453 (tidigare
2554)
Budget i regleringsbrev
Utfall
Avgiftsinkomster inkomsttitel 2811,
Obeställbara brev
Budget i regleringsbrev
Utfall

107
Avgiftsinkomster inkomsttitel 281150
Övriga inkomster
Budget i regleringsbrev
Utfall

0

0

0

0

0

8 339

210

0

0

0

50 Posten övriga inkomster utgörs av under året återbetalda lämnade bidrag som finansieras av
anslagsmedel som PTS inte längre disponerar.
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2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

2012
Tkr

2011
Tkr

Budget i regleringsbrev

283 715

279 010

276 010

272 005

259 005

Utfall

285 702

270 608

272 110

265 579

253 606

825

819

621

617

761

-

0

0

173

0

87

537

333

0

543

0

0

0

0

0

4 148

3 818

4 352

4 412

4 462

0

0

0

1 412

0

Avgiftsinkomster som disponeras av PTS

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:1:1
Förvaltningsutgifter
Intecknade framtida åtagande
Anslagskredit, UO 22, 2:2:1

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

0

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

8 068

7 663

4 682

0

6 225

0

0

0

0

0

Tilldelat i regleringsbrev

170 000

197 000

205 000

220 000

220 000

Utfall

167 280

86 493

116 470

143 305

132 756

12 349

16 305

14 621

300

304

0

0

0

0

0

1 005

1 050

1 050

1 050

1 335

0

0

0

0

0

Tilldelat i regleringsbrev

36 000

55 000

60 000

60 000

0

Utfall

32 751

17 192

10 573

2 677

0

Grundläggande betaltjänster

0

0

0

0

4

Intecknade framtida åtaganden

0

0

0

0

0

Intecknade framtida åtaganden
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1

Anslagssparande, UO 22, 2:3:3

Grundläggande betaltjänster
Intecknade framtida åtaganden
Anslagskredit, UO 22, 2:3:3

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:3:3

Anslagssparande, UO 22, 2:3:4
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2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

2012
Tkr

2011
Tkr

3 000
96

3 000
0

3 000
0

3 750
0

3 000
0

0
0

2 612
0

8 382
0

23 259
0

3 105
0

95 000
71 393

95 000
40 810

95 000
35 792

95 000
49 007

95 000
90 091

784
0

3 300
0

3 600
0

0
0

0
0

1 800

11 553

11 490

233

13 604

0

0

0

0

0

15 000
49

20 000
150

105 000
93 410

40 000
27 326

0
0

Antal årsarbetskrafter

247

244

247

247

238

Medeltal anställda

282

279

275

281

276

1199

1 260

1 228

1 196

1 231

1383

1 390

1 385

1 375

1 458

Anslagskredit, UO 22, 2:5:1*

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:5:1*
Driftsäker och tillgänglig elektronisk
Intecknade framtida åtagande
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
* Ändrad nomenklatur fr.o.m. 2010-01-01, hette
tidigare 6, 4:2:4 samt fr.o.m. 2009-01-01, hette
tidigare 6, 7:5:2.
Anslagskredit, UO 22, 2:5:2

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:5:2

Elektronisk kommunikation – tillgängliga
elektroniska kommunikationer – del till PTS
Intecknade framtida åtaganden
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
Personal

Driftkostnad exkl. upphandling
samhällsåtaganden*
per årsarbetskraft
* Som driftkostnad definieras
förvaltningskostnader, exkl. upphandling
Driftkostnad inkl. upphandling
per årsarbetskraft
* Som driftkostnad definieras
förvaltningskostnader exkl. avskrivningar
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2015
Tkr

2014
Tkr

2013
Tkr

2012
Tkr

2011
Tkr

85

85

85

85

85

Föregående års avskrivning invärderade tillgångar

0

0

0

0

0

Årets anskaffning konst från Statens konstråd

0

0

0

0

0

85

85

85

85

85

Balanserad kapitalförändring IB

15 662

26 001

6 378

20 144

21 933

Föregående års kapitalförändring enligt RR*

-2 456

-10 339

19 622

-13 766

-1 788

13 206

15 662

26 001

6 378

20 144

Kapitalförändring anslag/uppbörd

-1 526

-391

-17 500

20 372

-169

Kapitalförändring avgiftsfinansierad verksamhet

27 085

-2 064

7 161

-749

-13 597

Årets kapitalförändring

25 559

-2 456

-10 339

19 622

-13 766

Statskapital utan avkastningskrav
Statskapital IB

Statskapital UB

Balanserad kapitalförändring

(Reesultaträkningen.
*) Jämförelsetal 2011 justerat
Balanserad kapitalförändring UB

Årets kapitalförändring
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8.2

Uppgifter om PTS styrelse enligt 7 kap. 2§
förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
myndigheten i sin årsredovisning redovisa de skattepliktiga ersättningar och
andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida
åtaganden som avtalats.
Ersättningar m.m. för ledamöter under 2015 (kr).
Styrelsemedlemmar under hela 2015
Namn

Funktion

Mats Bergman
Carl Cederschiöld
Åke Hedén
Birgitta Heijer
Göran Marby

Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Generaldirektör och
ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Therese Mattsson
Gunilla Nordlöf
Bo Svensson
Anne Vadasz-Nilsson
Jens Zander

Lön/arvode och
skattepliktiga
ersättningar (kr)
26 004
26 004
50 892
26 004
1 597 899
26 004
26 004
26 004
26 004
26 004

Nedan redovisas uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som ledamöter av
PTS styrelse innehar
Namn
Organisation
Uppdrag
Mats Bergman
Carl Cederschiöld
Åke Hedén

Post- och telestyrelsen

AB Stockholmshem
Almi Företagspartner AB
Grimaldi Industri AB
Vencap Industrier AB
Plockmatic International AB
Ekoväst Invest AB

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Birgitta Heijer
Göran Marby

Therese Mattsson

Gunilla Nordlöf

Bo Svensson

Anne VadaszNilsson

Jens Zander

Post- och telestyrelsen

Berec (Body of the European
Regulators for Electronic)
e-legitimationsnämnden
Tullverkets insynsråd
Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd
Samverkansrådet mot terrorism
Samverkansrådet mot grov
organiserad brottslighet
e-delegationen
Kustbevakningens insynsråd
Arbetsgivarverkets styrelse
e-legitimationsnämnden
Rådet för digitalisering av det
offentliga Sverige
European Commission SME Envoy
Network
European Commission REFIT
platform
Mktmedia AB
Webmyran AB
Realbridge AB
Östersunds Rådhus AB
Östersunds Arena och Event AB
Bosse Svensson Rådgivning AB
The European Agency for the
Cooperation of Energy Regulators
(ACER) Board of Regulators
Council of European Energy
Regulators (CEER) General
Assembly
Energimarknadsinspektionens
insynsråd
J Zander Communication AB

Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot

Ordförande
Ordförande
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Förkortningar
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Berec

Body of European regulators for electronic communications

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations

CERP

Comité Européen de Réglementation Postale

CERT

Computer Emergency Response Team

COCOM

Communications Committee

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DIO

Driftinformation mellan operatörer

DSM

Digital Single Market

EOI

Equivalence of Inputs

ERGP

European Regulators Group Post

ERT

Ekonomiskt replikerbarhetstest

EU

Europeiska Unionen

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IMT

International Mobile Telecommunications

IP

Internet Protocol

IPv6

Internet Protocol version 6

ITU

Internationella Teleunionen

KAM

Kammarkollegiet

KKV

Konkurrensverket
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KTH

Kungliga Tekniska Högskolan

LEK

Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N4M

Net4Mobility

NTSG

Nationella telesamverkansgruppen

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PPDR

Public Protection and Disaster Relief

RSC

Radio Spectrum Commitee

RSPG

Radio Spectrum Policy Group

RTTE

Radio and telecommunications terminal equipment

SKL

Sveriges kommuner och landsting

SMP

Significant Market Power

SOT

Samhällsomfattande tjänster

SVT

Sveriges Television

Telö

Teleövning

TSM

Telecom Single Market

Twinning

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

UPU

Universal Postal Union

WRC

World Radio Conference
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