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Generaldirektören har ordet
Året som gått har varit intensivt och spännande. Åtskilligt har hänt både i frågor
som PTS har arbetat länge med, men även genom att vi har fått flera nya uppdrag.
Vi har även kunnat välkomna många nya medarbetare som nu berikar oss med de
erfarenheter de för med sig. I mars 2016 lämnade Göran Marby sitt uppdrag på
PTS för att bli chef för organisationen ICANN. Under resterande del av 2016 har
Catarina Wretman som tillförordnad generaldirektör genomfört ett
utomordentligt arbete i att leda myndigheten. Redan efter den korta tid jag har
varit på PTS, kan jag konstatera att jag har klivit in i en myndighet där de frågor vi
ansvarar över får allt större vikt i takt med att digitaliseringen av samhället blir mer
påtaglig för alla. Vi som myndighet står därför ständigt inför nya utmaningar att
hantera. Det är en mycket spännande tid av förändring vi verkar i och jag ser fram
emot att få leda denna intressanta myndighet in i framtiden.
Den svenska telekommarknaden avviker i väsentliga avseenden från andra
marknader i EU eftersom vi i många fall ligger i framkant i att ta vara på
utvecklingen inom elektronisk kommunikation. Av den anledningen är det centralt
att vi aktivt deltar i det internationella arbetet för att få verka för ändamålsenliga
regler som främjar en fortsatt gynnsam utveckling på marknaden inom EU.
I slutet av oktober avbröt vi tilldelningen av 700 MHz-bandet efter regeringens
beslut om att senarelägga tillgängliggörandet av frekvensutrymmet till maj 2018.
Vi ser fram emot resultatet av de utredningar som pågår och att regeringen
därigenom skapar goda förutsättningar för en tilldelning av de frekvenser som ska
delas ut till marknadens aktörer.
Det har säkert undgått få att postutdelningen har varit drabbad av
kvalitetsproblem. Det är något jag ser allvarligt på. Myndigheten har under året
fått ett kraftigt ökat antal klagomål från allmänheten och har därför arbetat mer
intensivt med särskild granskning av de aktuella problemen, genomfört
tillsynsbesök hos postoperatörerna och tätare inhämtat klagomålsstatistik för att
kvaliteten i posthanteringen ska kunna återställas. Det här är en fråga som även
fortsättningsvis kommer att vara prioriterad hos oss.
En snabb och stabil bredbandsuppkoppling är en förutsättning för att fortsätta
digitalisera Sverige. Driftsäkerhets- och robusthetsfrågorna behöver då ständigt
komma upp på agendan och vi har därför under året, i samverkan med branschen,
tagit fram en gemensam standard för hur fibernät anläggs. I december beslutade
regeringen om nya och tydliga mål för bredbandsutbyggnaden i Sverige. PTS ges
en aktiv roll i att förverkliga målen och uppgiften kommer att vara prioriterad av
oss under de kommande åren.

Dan Sjöblom
Generaldirektör
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PTS arbetar för att nå de politiska målen
PTS utgår i den strategiska planeringen och i sitt arbete från de politiska målen för
myndighetens ansvarsområden (post, it-politik och grundläggande betaltjänster).
De insatser och resultat som PTS bedömer har varit särskilt betydelsefulla för att
nå dessa under 2016 visas i nedanstående bild.

POLITISKA MÅL

VIKTIGA INSATSER OCH RESULTAT

IT-POLITIK
Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Delmål 1: Elektroniska kommunikationer ska
vara effektiva, säkra och robusta samt
tillgodose användarnas behov. De
elektroniska kommunikationerna ska i första
hand tillhandahållas genom en väl
fungerande marknad, men staten ska ha ett
ansvar på områden där allmänna intressen
inte enbart kan tillgodoses av marknaden.
Delmål 2: Sverige ska ha bredband i
världsklass. Alla hushåll och företag bör ha
goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via
bredband.









Konsumentklagomålen för s.k. fulsälj har minskat efter
genomförande av handlingsplan och samverkan med
operatörer.
En strategi för samhällsomfattande tjänster har tagits fram vilket
möjliggör mer långsiktigt arbete.
Utbyggnadslagen har implementerats i svensk rätt och PTS har
fattat beslut i två tvister med anledning av lagen.
Prisregleringen för fiber har lättats efter positiv
marknadsutveckling.
Det är nu färre än 130 hushåll och arbetsställen i Sverige som
saknar tillgång till 1 Mbit/s efter utbyggnaden enligt
täckningskravet i 800 MHz-bandet.
Antalet störningar och avbrott i elektroniska kommunikationer
har minskat under 2016. Vi ser sannolikt positiva effekter av
nya föreskrifter på driftsäkerhetsområdet.

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





Särskild granskning av kvalitetsproblemen på postmarknaden
inbegripet tätare inhämtning av klagomålsstatistik och
tillsynsbesök hos postoperatörerna och andra insatser.
Tillgängligheten i den samhällsomfattande posttjänsten uppfyller
lagens krav enligt PTS bedömning, men fortsatta åtgärder är
nödvändiga för att återställa kvaliteten på postmarknaden.

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER
Alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga
priser.
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18 länsstyrelser har fått bidrag från PTS vilket har resulterat i
att 14 betaltjänstombud har etablerats under året.
Två utbildningstillfällen av regionala processledare har
genomförts.
En film om tillgängligheten i internetbanker och i mobila bankoch betalapplikationer för äldre och personer med
funktionsnedsättning har tagits fram.
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Marknadens utveckling
PTS följer marknaderna för
elektronisk kommunikation
och post genom att ta fram
statistik. Denna översikt
speglar några av de trender
som PTS ser på dessa
marknader. PTS utgår från
senast tillgänglig data.1 För
mer statistik se PTS
Statistikportal.
BREDBAND

Andelen abonnemang för fast
bredband som levererar via
fiber (%)

36% 41% 46% 52%
1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

Glesbygd
7%

9% 13% 21%

2012

2013

2014

2015

Tätort

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

2012

2013

2014

2015

125

164

225

294

Andel av mobil datatrafik som
kommer från smarta telefoner
(%)

30% 32% 41% 47%
50% 54% 57% 69%
1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016
2013

2014

2015

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

-

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

65% 69% 74% 78%

Glesbygd
11% 16% 36%

POST
Antalet utdelade brev (miljarder
brev)

2,65 2,55 2,43 2,31
2012

Mängd trafik för mobila
datatjänster (Pbyte)

Samtliga

2012

14% 19% 23% 28%

1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

55% 59% 63% 74%

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

1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

MOBILT & FAST

6% 21% 35% 47%

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

TV

1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

2013

2014

2015

INVESTERINGAR
Investeringar i fasta nät (Mdkr)

5,47 6,06 7,01 9,26
2012

2013

2014

2015

Investeringar i mobilnät (Mdkr)

3,77 3,91 3,65 3,31
2012

2013

2014

2015

INTÄKTER
Genomsnittlig operatörsintäkt
per abonnemang och månad
(kronor)

Privat fastnätsabonnemang
2012

2013

2014

2015

Tätort
-

Antal miljoner abonnemang för
M2M (internet of things) som
använder mobilnummer

80% 84% 94%
4,54

2012

2013

2014

2012

6,22

7,57

1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

73% 76% 88%
2013

2014

155

145

127

2012

2013

2014

2015

Privat mobilabonnemang

2015

Samtliga
-

5,58

172

2015

Andelen abonnemang för fast
bredband som levererar 100
Mbit/s eller mer (%)

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

1 975

537

443

139

141

146

151

2012

2013

2014

2015

Privata fasta bredbandsabonnemang
204

209

218

222

2012

2013

2014

2015

149

3kv 2013 3kv 2014 3kv 2015 3kv 2016

27% 34% 41% 50%
1H 2013 1H 2014 1H 2015 1H 2016

1H avser 1 jan. till 30 juni.
3kv avser 1 juli till 30 sept.

1
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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 vi 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. PTS vision är att:
Alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.
Politiska mål och PTS övergripande mål
De politiska målen för it, post och grundläggande betaltjänster styr vår verksamhet.
Några viktiga insatser och resultat i vårt arbete för att nå dessa har redovisats ovan.
De politiska målen kompletteras av PTS övergripande mål som på ett generellt plan
anger de områden som vi 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 vi i myndighetens 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 vi 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
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mellan leverantörer av tjänster och nät. Det långsiktiga målet med myndighetens
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.
Myndighetens övergripande mål effektivt resursutnyttjande utgår ifrån att resurserna
radiospektrum och antalet telefonnummer är begränsade. Dessa resurser måste
regleras för att kunna nyttjas så effektivt som möjligt och ge största möjliga nytta för
samhället.
Området säker kommunikation relaterar till att samhället blir alltmer beroende av väl
fungerande och säkra elektroniska kommunikationer. Vi 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. Vi arbetar även med att användarens säkerhet
och integritet ska tillvaratas och förbättras.
En av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra myndighetens uppdrag enligt
ovan övergripande mål är att PTS 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, anslag och bidrag. Avgifter tas
ut av anmälda operatörer samt av företag och personer som har sådana tillstånd som
PTS utövar tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. Till
detta kommer anslag och bidrag för upphandling av bland annat robust
kommunikation, grundläggande betaltjänster och tjänster för personer med
funktionsnedsättning.
PTS långsiktiga strategiska planering inför 2016 omfattade myndighetens arbete med
omvärldsanalys, strategiska mål och långsiktiga ekonomiska ramar. Myndighetens
omvärldsnätverk, med deltagare från samtliga avdelningar, arbetar kontinuerligt med
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att bevaka olika trender relaterade till myndighetens arbete. Årligen lyfts ett antal
trender ut som särskilt viktiga att beakta i planeringsprocessen.
För att uppnå en tydligare ekonomisk styrning av verksamheten, arbetar vi årligen
med att ta fram långsiktiga ekonomiska ramar. Avsikten är att ge tydliga ekonomiska
incitament till verksamhetsplaneringen. PTS kortsiktiga årliga planering omfattar
arbetet med verksamhetsplanering, dvs. myndighetens mål och budget.
Verksamhetsplanen är ledningens instrument för att under ett givet år styra och följa
verksamheten utifrån PTS långsiktiga strategiska inriktning och kortsiktiga årliga
planering. Ett mål som ska finnas med i verksamhetsplanen ska därför vara av sådan
betydelse att ledningsgruppen gemensamt behöver engagera sig och följa
utvecklingen för målet. Med utgångspunkt i PTS långsiktiga ekonomiska ramar och
verksamhetsplanering, tas slutligen budgeten fram för det kommande året.
I årsredovisningen redovisas de övergripande målen och kortare uppföljningar av
dessa samt identifierade prestationer.
Resultatredovisningens struktur
En kortfattad bild av PTS viktigaste insatser och resultat för att nå de politiska målen,
och en översikt av marknadens utveckling har presenterats ovan för att sätta
resultatredovisningen i sitt sammanhang.
Det följande i resultatredovisningen utgår från PTS instruktion och övergripande
mål. Instruktionen för PTS pekar ut postområdet, området för elektronisk
kommunikation, upphandling av samhällsåtaganden och grundläggande betaltjänster
samt EU-arbetet och annat internationellt samarbete som myndighetens
ansvarsområden. Dessa har tillsammans med PTS övergripande mål översatts till
följande huvudrubriker i resultatredovisningen:
• Post
• Elektronisk kommunikation
• Grundläggande betaltjänster
• Organisationsutveckling
Det internationella arbetet och upphandling av samhällsåtagande beskrivs för
tydlighetens skull inte under egna huvudrubriker, utan under post respektive
elektronisk kommunikation.
I resultatredovisningen följer PTS upp de mål och aktiviteter ur verksamhetsplanen
som valts ut som de mest väsentliga att redovisa.
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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 utifrån en
fast fördelningsnyckel. Prestationens totala kostnad inklusive OH kan inte sökas fram
i redovisningssystemet utan tas fram separat.
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1

Post

Myndighetens uppdrag på postområdet är att främja att en väl fungerande
samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare
enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045). Vi följer utvecklingen på
postmarknaden, avseende pris och hur posttjänsterna svarar mot samhällets behov
samt främjar en effektiv konkurrens. PTS prövar även frågor om tillstånd och utövar
tillsyn enligt postlagen.
1.1

Långsiktig konsumentnytta

För att skapa långsiktig konsumentnytta ska PTS säkerställa att man i hela landet har
tillgång till en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar användarnas behov. En
samhällsomfattande posttjänst är 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
Kvalitetsproblem på postmarknaden

I över ett år har kvaliteten i svensk brevbefordran varit sämre än tidigare. Detta
framgår av postoperatörernas egen klagomålshantering och kvalitetsuppföljning,
samt PTS tillsynsverksamhet. Under 2016 mottog PTS 2 520 klagomål3, jämfört med
850 under 2015. Det är en ökning med 197 procent. Den vanligaste orsaken till att
allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det handlar
främst om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls, att de delats ut för
sent eller att man av misstag fått grannens brev. Majoriteten av de klagomål som har
inkommit till PTS avser PostNord men PTS har även fått allt fler klagomål gällande
Bring Citymail och andra postoperatörer.
Åtgärder för att möta kvalitetsproblemen (i urval):
•

•

•

2
3

Orsakerna till kvalitetsbristerna har identifierats med hjälp av en
konsultstudie som på PTS uppdrag har kartlagt hur operatörerna arbetar för
att komma tillrätta med problemen.
Ett branschmöte för representanter från postoperatörerna och Svensk
Adressändring har anordnats av PTS. Syftet med mötet var att inventera de
problem som aktörerna har uppmärksammat med dagens adressering.
Tillsynsbesök har genomförts på elva utdelningskontor, bland annat i
områden som har haft många klagomål. Vid tillsynsbesöken har PTS träffat
ansvariga chefer på plats och bland annat efterfrågat detaljerade uppgifter om
vad operatören gör för att säkra kvaliteten i verksamheten.

1 kap 2 § Postlag (SFS 2010:1045)
Enligt statistik från enhetens klagomålssystem
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•

Detaljerad klagomåls- och leveranskvalitetsstatistik från PostNord inhämtas
sedan mars 2016. Statistiken har gett oss väsentligt bättre förutsättningar att
kontinuerligt följa hur kvaliteten utvecklas. Statistiken används även som
underlag för PTS tillsyn.

Det har framkommit att PostNords problem främst beror på de stora förändringar
som företaget har genomfört, vilka till synes har gått för snabbt och med för lite
resurser. Även Bring Citymail har genomfört förändringar i sortering och distribution
som har resulterat i kraftiga störningar. En försämrad adresserings- och adresskvalitet
har bidragit till de problem som varit, och till viss del kvarstår.
PTS genomför återkommande användarundersökningar för 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. Enligt den senast genomförda undersökningen av befolkningens
användning av posttjänster (PTS-ER-2016:6) från 2016 är 85 procent av de
tillfrågade nöjda med tillgängligheten till service när det gäller den tid det tar att nå ett
postombud, en något högre andel jämfört med tidigare mätningar. På samma sätt har
användarnas bedömning avseende öppettider förändrats positivt jämfört med de
senare årens undersökningar medan kötiderna får näst intill samma omdöme som
tidigare.
Vid en generell bedömning av hur nöjd eller missnöjd man är med kvaliteten i
utdelningen av post där man bor uppger sig 75 procent vara nöjda. Det är en
minskning med nio procentenheter sedan 2011 års undersökning. De vanligaste
orsakerna till att man är missnöjd är att man får post som inte är ens egen samt att
posten inte kommer fram på utsatt tid.
Den minskade användarnöjdheten avseende kvaliteten i utdelningen visar att
myndigheten behöver fortsätta arbeta med bevakning av frågan och ett intensifierat
tillsynsarbete för att säkerställa att posttjänsten motsvarar användarnas behov.
Sammantaget bedömer emellertid PTS att tillgängligheten i PostNords servicenät
uppfyller de krav som kan ställas på den samhällsomfattande posttjänsten.
Obeställbara brev

PTS har i uppdrag att hantera obeställbara brev, med andra ord brev som av någon
anledning inte kan delas ut till angiven mottagare. Uppdraget omfattar såväl
expediering av inkomna brev som tillsyn över att operatörerna har behandlat dessa
brev tillförlitligt och på ett sätt som upprätthåller användarnas integritetsskydd.
Antalet obeställbara brev till PTS minskade något under 2016 till 367 727 stycken
(373 568) samtidigt som den totala brevmängden i landet raskt minskar. Antalet
obeställbara brev har därmed minskat med ca 2 procent mellan åren 2015 och 2016.

Post- och telestyrelsen

15

Årsredovisning 2016

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 att ange
avsändare samt korrekt porto har PTS genomfört en informationskampanj i bland
annat tv och uppdaterat information om detta på myndighetens webbplats. PTS
förhoppning är att fler medborgare numera är medvetna om hur man adresserar brev
korrekt eller, om så inte har skett, att man via PTS webbplats kan anmäla brev som
saknas.
Tabell 1: Volymer Obeställbara brev

Volymer Obeställbara brev
Antal inkomna brev
Antal uppklarade/spårade brev

2016

2015

2014

367 727

373 568

381 394

89 233

81 285

84 841

Tabell 2: Kostnader Obeställbara brev

Kostnader Obeställbara brev

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH (tkr)

8 659

8 030

8 593

Särskilda posttjänster för personer med funktionsnedsättning

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

•

Portofri befordran av blindskrift innebär att det är kostnadsfritt att skicka
blindskrift i form av exempelvis talböcker, taltidningar och material i
punktskrift, för personer som är blinda, synskadade samt personer med andra
läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift.
Särskild posttjänst för personer utanför tätort som på grund av ålder (fyllda
80 år) eller en varaktig funktionsnedsättning inte kan hämta sin post vid
ordinarie utdelningsställe, till exempel vid en lådsamling. Tjänsten innebär att
posten delas ut till tomtgränsen eller i undantagsfall vid boningshuset.
Samtliga personer i hushållet måste uppfylla dessa kriterier för att kunna ha
möjlighet att få tjänsten.
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Under året har ett nytt krav på ytterligare en leveransform införts i tjänsten för
portofri befordran av blindskrift som innebär att större försändelser även ska kunna
överlämnas vid adressatens dörr om denne inte är anträffbar. Detta krav ökar
tillgängligheten till tjänsten. Nya krav har även ställts på förbättringar av kundservice
i form av information om tjänsten på leverantörens webbsida
www.postnord.se/blindskrift.
Utifrån information från kontinuerliga brukarråd som leverantören har med
användarna, PTS löpande uppföljning och övriga samråd är användarna nöjda med
tjänsterna och upplever att de har nytta av dem. PTS bedömning är därför att
effekterna av myndighetens arbete är att personer med funktionsnedsättning har
likvärdig tillgång till samhällsomfattande posttjänster jämfört med andra grupper i
samhället.
Tabell 3: Volymer Särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning

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

År 2016

År 2015

År 2014

Antal (ca)

Antal (ca)

Antal (ca)

665 548
försändelser
1 719 användare

762 469
försändelser
1 472 användare

757 702
försändelser
1 490 användare

Antalet blindskriftsförsändelser fortsätter att minska och nedgången mellan 2016 och
2015 är 13 procent. Den minskade användningen är en följd av att personer med
funktionsnedsättning, liksom övrig befolkning, i allt högre grad konsumerar media
digitalt.
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Tabell 4: Kostnader per tjänst Särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning

År 2016
Åtgärd
Kostnad (tkr)
Befordran av blindskriftsförsändelser
Lämnade bidrag
13 065

År 2015

År 2014

Kostnad (tkr)

Kostnad (tkr)

12 202

13 120

Förvaltningskostnader
159
288
762
Total kostnad inkl. OH
13 224
12 490
13 882
Posttjänster för personer utanför tätort som på grund av ålder eller funktionsnedsättning
inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe
Lämnade bidrag
11 178
11 845
11 573
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH

141

133

230

11 319

11 978

11 803

Figur 1: Kostnad och användning - Portofri befordran av blindskrift
2010-2016
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1.2

Hållbar konkurrens

PTS arbete med att främja en effektiv konkurrens på postmarknaden är en viktig del i
att skapa goda förutsättningar för valfrihet för kunderna på brevmarknaden. En del i
det arbetet är att se till att PostNord följer prissättningsreglerna i postlagen. Dessa
regler innebär bland annat att det på brevmarknaden dominerande PostNords priser
ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade. Att PTS
ställer särskilda krav på just PostNords prissättning beror på att företaget utsetts att
tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.
För att säkerställa att det inte sker en för konkurrensen diskriminerande fördelning
av kostnader mellan oreglerade och reglerade tjänster granskar PTS årligen
kalkylunderlag från PostNord. Denna granskning genomförs även 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 har publicerat
slutsatserna från den senaste granskningen i rapporten Svensk Postmarknad 2016
(PTS-ER-2016:3).
Postlagsutredning

I takt med utvecklingen av postmarknaden har behovet av att se över
postlagstiftningen vuxit. Under 2016 slutförde 2015 års postlagsutredning sin översyn
av postlagstiftningen. Utredningen har kartlagt och gjort en samhällsekonomisk
analys av postmarknaden och digitaliseringens effekter på denna marknad, samt
utifrån rådande och framtida behov analyserat och bedömt eventuella brister i
nuvarande lagstiftning. Utredningen har bland annat presenterat förslag om ändrade
krav på befordringstider och ett reformerat pristak på vissa brevtjänster samt
föreskriftsrätt för PTS att reglera undantag från femdagarsutdelning och var
utdelning av postförsändelser ska ske. PTS har under året bistått utredningen med
omfattande analyser, förslag och datamaterial.
Kopplat till utredningens delbetänkande (SOU 2016:27) erhöll PTS ett
regeringsuppdrag att beräkna kostnaden för brev upp till 250 gram som befordras
över två arbetsdagar. Detta för att ge regeringen ett underlag för beslut av vilka
ingångsvärden på portot som ska gälla ifall ett reformerat pristak införs. Uppdraget
slutrapporterades i en extern rapport (PTS-ER-2016:21). PTS har även yttrat sig över
utredningen i två remissvar, ett rörande delbetänkandet och ett rörande
slutbetänkandet (SOU 2016:54).
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1.3

Internationellt arbete

PTS har i uppdrag att handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten
inom världspostföreningen UPU. PTS strävar efter att svenska ståndpunkter ska få så
stort genomslag som möjligt i det internationella arbetet.
Brevmarknaden präglas av stadigt sjunkande volymer medan det är stark tillväxt på
paketmarknaden. Detta indikerar att användarnas behov har förändrats och att
användarnas verkliga behov i allt högre grad avviker från det som säkerställs genom
nuvarande postdirektiv (97/67/EG) från 1997.
Det är betydelsefullt att driva på och understödja arbetet med ett nytt postdirektiv
som säkerställer en grundläggande postservice som bättre svarar mot användarnas
verkliga behov och samtidigt ger utrymme för anpassningar på nationell nivå. Det
sistnämna är inte minst viktigt mot bakgrund av att medlemsländerna skiljer sig
väsentligt mer åt idag än när nuvarande EU-direktiv utarbetades. PTS arbetar framför
allt inom ramen för ERGP som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen, där
myndigheten under året har arbetat med kartläggning av användarnas behov. De
användarundersökningar som gjorts i medlemsländerna är av mycket varierande slag
och det finns ett behov av att göra mer standardiserade undersökningar. Slutsatserna
från de olika undersökningar som gjorts indikerar att medlemsstaterna bör ges ett
större utrymme för att anpassa den samhällsomfattande posttjänsten till nationella
förhållanden.
PTS har även bidragit med underlag till och lämnat synpunkter på arbetet i bland
annat den arbetsgrupp som har inriktning på gränsöverskridande e-handel och som
har stor betydelse för utformningen av den EU-förordning som är under
utarbetande. PTS har under året också bidragit med underlag och synpunkter i
beredningen av svenska ståndpunkter i rådsarbetsgruppens arbete med förordningen.
Tabell 5: Kostnader Internationellt arbete posttillsyn

Kostnader Internationellt arbete
posttillsyn

2016
tkr

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH

7 380

6 810

6 393

Den främsta anledningen till att kostnaderna ökat från föregående år är att avgifterna
till UPU ökat med knappt 500 tkr. Ökningen beror på växelkursförändringar i
förhållande till CHF. Resterande drygt 100 tkr förklaras av ökade insatser med
anledning av den tjugosjätte Världspostkongressen som avhölls under hösten och
förberedelsearbetet för kongressen.
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2

Elektronisk kommunikation

Beskrivning och analys av marknadsutvecklingen

PTS har i uppgift att beskriva och analysera utvecklingen inom telekommarknaden
och rapportera detta till regeringen. Detta sker bland annat genom rapporter och
kartläggningar som regelbundet publiceras på PTS webbplats.
PTS rapporter och kartläggningar under 2016 (i urval):
• Svensk telekommarknad (PTS-ER-2016:30) är ett verktyg för att följa den
snabba utvecklingen inom elektronisk kommunikation.
• Prisrapporten (PTS-ER-2015:30) beskriver utvecklingen i Sverige för fast och
mobilt bredband samt mobil telefoni utifrån ett pris- och
konsumentperspektiv.
• Mobiltäckning 2015 (PTS-ER-2016:11) redogör för de olika nätens täckning
för olika slag av tjänster, belyser regionala skillnader och hur de olika nätens
täckning förhåller sig till varandra.
• Bredbandskartläggningen 2015 (PTS-ER-2016:10) beskriver och analyserar
tillgången till bredband, grundat på en geografisk kartläggning av
bredbandsinfrastruktur i Sverige.
• Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2016 (PTS-ER-2016:17)
innehåller en analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram
till och med år 2020 i förhållande till både regeringens och EU:s mål på
bredbandsområdet.
För att bättre kunna redovisa tillgången till bredband har metoden för årets
bredbandskartläggning förfinats för att bättre kunna mäta bredbandstäckningen.
Inhämtade adressuppgifter har kombinerats med det svenska byggnadsregistret för
att kunna analysera tillgången till, utbyggnaden av och investeringarna i bredband på
byggnadsnivå. Effekten av den förfinade metoden är att kvaliteten och
detaljeringsgraden i årets kartläggning är högre än tidigare.
Ovanstående rapporter och kartläggningar har ett brett användningsområde såväl
inom PTS som av externa intressenter. Exempelvis används uppgifter om volymer
och intäkter som grund för myndighetens reglerande arbete och PTS
bredbandskartläggning används som underlag för att på nationell, regional och lokal
nivå kunna kartlägga behov av bredbandsutbyggnad. Sammantaget har detta arbete
till effekt främja bredbandsutbyggnaden genom att kunskap upparbetas och sprids,
såväl inom myndigheten som till regering, riksdag och övriga intressenter inom
bredbandsområdet. Detta leder till att dessa aktörer kan fatta välgrundade beslut vid
t.ex. fördelning av stöd, utbyggnad av infrastruktur och vid genomförande av
kartläggningar av framtida utbyggnadsbehov.
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Tabell 6: Kostnader Rapporter inom marknadsanalys och statistik

Rapporter (Kostnad inkl. OH)

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

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

429
1 704
2

4684
1 713
851

675
1 946
4

Individundersökningen genomförs endast vartannat år och kostnaderna för denna
varierar därefter.
2.1

Långsiktig konsumentnytta

PTS ska bidra till att stärka konsumenternas situation på marknaden, genom att
säkerställa att de operatörer som verkar på marknaden för elektronisk
kommunikation följer de konsumentskyddsregler som finns i lag (2003:389) om
elektronisk kommunikation (LEK). Detta har skett bl.a. genom att hantera frågor
och/eller klagomål från allmänheten inom telekomområdet (konsumentklagomål), att
utöva tillsyn enligt de bestämmelser i LEK som reglerar operatörernas ansvar
gentemot konsumenterna, och genom att samverka med andra aktörer.
Konsumentklagomål

PTS sammanställer konsumentklagomål som kommer in till myndigheten och
publicerar klagomålsstatistik kvartals- och årsvis. De fem vanligaste klagomålen 2016
har handlat om nummerfrågor, avbrott, otillbörlig marknadsföring, tillgänglighet och
täckning.
Tabell 7: Volymer Konsumentklagomål

4

Volymer Konsumentklagomål

2016

2015

2014

Antal klagomål

1 437

1 516

1 449

Jämförelseår 2015 för Prisrapporten har omräknats med -44 tkr.
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Tabell 8: Kostnader Konsumentklagomål

Kostnader Konsumentklagomål
Kostnad inkl. OH

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

870

1 001

983

Det totala antalet klagomål som myndigheten hanterat under året uppgår till 1 437
stycken. Detta kan jämföras med 1 516 klagomål för 2015. Detta är en minskning
med 5 procent. PTS tips- och klagomålsfunktion har under åren 2014-2016
motsvarat ungefär en heltidstjänst, med något lägre bemanning under hösten 2016.
Tillsyn och samverkan för att stärka konsumenternas ställning

För en välfungerande konkurrens är det en förutsättning att konsumenterna är
välinformerade och medvetna om sina rättigheter så att de kan fatta välgrundade
beslut om sina avtal och abonnemangsformer. PTS prioriterar därför att säkerställa
att konsumenternas rättigheter är väl tillgodosedda genom att bedriva tillsyn och
andra förebyggande åtgärder som bidrar till att ge konsumenterna ökade möjligheter
att bedöma olika erbjudanden och till att öka konsumenternas förtroende till
branschen.
Tillsynsåtgärder under 2016:
• Tillsyn över vilken information om pris och villkor som lämnas såväl i avtal
med konsumenter som i annan allmänt tillgänglig information till
konsumenter, har inletts mot nio operatörer. Urvalet av operatörer har varit
indikationsstyrd och tillsynen har varit planlagd utifrån den handlingsplan
från 2015 som PTS tagit fram tillsammans med branschen om etiska
försäljningsmetoder vid telefonförsäljning.
• Tidigare inledd planlagd tillsyn över efterlevnaden av kraven enligt PTS
föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) till bestämmelsen i LEK om
information i avtal (transparensföreskriften) har fortsatt. Nu återstår två
ärenden inom ramen för den tillsynen.
Samverkansåtgärder under 2016 (i urval):
• Handlingsplanen mot s.k. fulsälj, eller oseriös telefonförsäljning, som togs
fram 2015 i samarbete med de nätägande operatörerna, Konsumentverket,
Telekområdgivarna och IT & telekomföretagen har följts upp vid särskilda
möten. Vid uppföljningsmötena rapporterar myndigheterna klagomålsstatistik
och nätägarna berättar om vidtagna åtgärder gentemot underoperatörer.
• Under 2016 har ovan nämnda handlingsplan uppdaterats och omfattar nu
även försäljning till enskilda näringsidkare genom annan försäljning,
exempelvis så kallad canvasförsäljning i köpcenter.
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Tabell 9: Kostnader Konsumenttillsyn

Kostnader Konsumenttillsyn
Kostnad inkl. OH

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

330

454

82

Kostnadsförändringen mellan 2015 och 2016 går att härleda till mindre nedlagd tid
för inplanerad tillsyn under 2016, jämfört med 2015.
Den regelbundna uppföljningen av handlingsplanen mot oseriös telefonförsäljning
förefaller ha gett ett positivt resultat. Under 2016 har antalet klagomål på otillbörlig
marknadsföring minskat och är inte längre högst upp bland de fem vanligaste
klagomålen hos PTS.
Genom att ingripa när allmänheten anmäler felaktigheter har PTS skickat en signal
till operatörerna att PTS övervakar marknaden och säkerställer konsumentintresset i
enlighet med lagens intentioner. En förmodad effekt av arbetet är också att
konsumenterna uppfattar det som meningsfullt att anmäla missförhållanden till
myndigheten. Pågående tillsynsarbete under 2016 bidrar till tydligare avtal och mer
lättillgänglig information till konsumenter. PTS bedömning är att utförda åtgärder
bidrar till att konsumenternas situation på marknaden stärks.
Samhällsomfattande tjänster

PTS har i uppdrag att säkerställa tillgången till samhällsomfattande tjänster5 (SOT)
för de hushåll och fasta verksamhetsställen som inte kan få tillgång till dessa tjänster
genom erbjudanden på marknaden. För att kunna arbeta mer långsiktigt har PTS
under året tagit fram en långsiktig strategi för SOT. Strategin, med tillhörande
handlingsplan, möter de framtida förändringarna i kopparnätet (det fasta
telefonnätet) och ger en inriktning och handlingsplan för myndighetens framtida
arbete.
PTS upphandlar inom ramen för arbetet med SOT telefoni till stadigvarande hushåll
och fasta verksamhetsställen som tidigare haft telefoni men nu saknar det. För
närvarande har åtta hushåll/företag en upphandlad lösning. Upphandlingarna har
haft som effekt att PTS under året tillgodosett behovet av telefonimöjligheter på de
platser där marknaden inte förmår verka och således säkerställt tillgången till den
samhällsomfattande tjänsten för slutanvändarna.

5 Med samhällsomfattande tjänster avses i det här sammanhanget konsumenternas tillgång till telefoni och
funktionellt tillträde till internet (1 Mbit/s).
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Tabell 10: Kostnader Upphandling av telefoni

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

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

108
37
145

181
156
338

309
535
845

Kostnaderna för upphandlad telefoni var lägre för 2016 än 2015, vilket beror på att
det under året inte har tillkommit några nya abonnenter. Det är höga installationsoch engångskostnader för tillkommande abonnemang som påverkar totalkostnaden
för upphandling av telefoni.
Främjande av bredbandsutbyggnad i hela landet

PTS ska genom information, utbildning och samverkan främja
bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Arbetet ska bidra till att regeringens och EU:s
mål på bredbandsområdet nås.
Främjandeaktiviteter under 2016 (i urval):
• En workshop hölls i Lycksele under hösten 2016 för att identifiera nya
innovativa lösningar som skulle kunna ge utbyggnad av bredband i områden
där det normalt är svårt att erhålla bredband om 30 Mbit/s.
• PTS har arbetat aktivt med de nytillsatta regionala bredbandskoordinatorerna.
Myndigheten har bl.a. på uppdrag av regeringen genomfört ett
utbildningsprogram riktat mot regionala bredbandskoordinatorer (PTS
bredbandsskola). För PTS innebär ett tätt samarbete med
bredbandskoordinatorerna ökade möjligheter till dialog, samverkan och
information om bredbandsutbyggnad med såväl den regionala som den
kommunala eller lokala nivån.
• Samverkansgruppen Länssamverkan bredband 2.0 har letts av PTS för att
tillhandahålla ett forum för informationsspridning och kompetensutveckling
för offentliga aktörer som arbetar med bl.a. stöd till bredbandsutbyggnad.
• PTS har fortsatt att tillhandahålla e-tjänster inom bredband, exempelvis
Bredbandskartan och Ledningskollen, och uppdaterat dessa med ny data.
• PTS har på regeringens uppdrag fortsatt att ansvara för Bredbandsforums
kansli. Inom ramen för kansliet finns även Byanätsforum och sekretariatet för
bredbandskoordinatorer.
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Tabell 11: Kostnader Samverkansgrupp länssamverkan bredband

Kostnader Samverkansgrupp
länssamverkan bredband
Kostnad inkl. OH

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

681

532

1 158

Tabell 12: Kostnader Bredbandsfrämjande åtgärder

Bredbandsfrämjande åtgärder

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

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

4 851

5 5356

3 009

1 433
180

2 481
390

764
578

Kostnader uppföljning av stödmedelsfördelning och utveckling inom itinfrastrukturområdet har minskat på grund av ändrad metod för insamling i
jämförelse med 2015. Det har gjort att det tagit mindre tid i anspråk 2016.
År 2016 minskade kostnaderna för bredbandskartläggningen eftersom PTS inte köpt
fastighetsdata från Lantmäteriet, vilket gjordes 2015.
Innovationstävlingar

PTS har under 2016 fattat beslut om vinnare i två innovationstävlingar. Målen för
vinnarna är att ta fram kommunikationslösningar som fungerar för personer med
funktionsnedsättning samt att de ska utgå från användarnas behov och marknadens
utveckling. Temat för den ena tävlingen var ”Aktiv fritid” med syftet att göra det
lättare och roligare att vara med på och utöva såväl fysiska som sociala och mentala
fritidsaktiviteter. Temat för den andra tävlingen var ”Bäst i branschen” med syftet att
hitta lösningar och förslag som använder innovativa angreppssätt och metoder för att
effektivt uppnå ökad tillgänglighet på webbplatser. Projekten i denna tävling
påbörjades dock först i januari 2017.
Under 2016 har 17 projekt påbörjats varav 14 projekt tillhör tävlingen ”Aktiv fritid”
och 3 projekt tävlingen ”Smartare e-handel7”. Anledningen till att färre projekt
påbörjades 2016 mot 2015 är att antalet ansökningar till tävlingen ”Smartare ehandel” var ovanligt få. 23 projekt har slutrapporterat under 2016. För tävlingen
6 Jämförelseår 2015 har räknats om med 1 267 tkr då prestationen har omvärderats så att den inkluderar mer
verksamhet.
7 Beslut om tävling ”Smartare e-handel” togs i december 2015.
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”Aktiv fritid” är den totala finansieringen 21,3 miljoner. För tävlingen ”Smartare ehandel” är den totala finansieringen 4,2 miljoner under 2016.8
Under året har PTS även följt upp att samtliga pågående innovationsprojekt går
enligt plan. PTS stödjer även projekten i form av kompetens som lanserings- och
säljkurs. Sedan 2015 måste vinnare i innovationstävlingen ta fram effektmål och
redogöra för effekthemtagning. PTS följer årligen upp effekterna fram till tre år efter
att projekten är klara. Syftet med detta är att säkerställa om projekten har uppnått
den nytta för användarna som angavs från början. Uppföljningen av effekterna
återkopplas även för att förbättra innovationsprocessen. Effekter som har kunnat
uppmätas är huvudsakligen av ekonomisk eller social karaktär. Exempel på ekonomiska
effekter är tidsbesparing för en individ eller organisation. Exempel på sociala effekter är
ökad trygghet och självkänsla eller minskad oro och stress.
Tabell 13: Volymer Innovationstävlingar

Innovationstävlingar
Antal påbörjade projekt9
Antal avslutade projekt

2016

2015

2014

17
23

29
19

24
17

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

25 689
6 617
32 306

32 119
7 374
39 492

31 447
6 476
37 923

Tabell 14: Kostnader Innovationstävlingar

Kostnader för Innovationstävlingar
Lämnade bidrag
Förvaltningskostnader
Total kostnad inkl. OH

Eftersom färre projekt påbörjades under 2016 är beloppet för lämnade bidrag lägre
än tidigare år. Detta beror huvudsakligen på att tävlingen ”Smartare e-handel” endast
hade 3 vinnare.
Samhällsomfattande tjänster för personer med funktionsnedsättning

Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att även personer med
funktionsnedsättning ska ha tillgång till vissa viktiga kommunikationstjänster på
likvärdiga villkor och i samma utsträckning som andra. PTS har regeringens uppdrag
att upphandla sådana tjänster om marknaden inte uppfyller dessa behov. För
8 Avtalen för tävlingen ”Bäst i branschen” är tecknade under 2017 varför resterande finansiering redovisas under
2017.
9 För de tävlingar där beslut fattas i december skrivs avtalet året därefter. Antalet påbörjade projekt summeras för
de år avtalen skrivs
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närvarande säkerställer PTS följande fyra tjänster inom området elektronisk
kommunikation:
•

•

•

•

Kostnadsfri nummerupplysning 118 400. Tjänsten erbjuder
nummerupplysning för personer som på grund av synnedsättning, blindhet
eller annan funktionsnedsättning inte kan söka efter nummer i kataloger, på
internet eller som inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och
notera numret för framtida behov. Framkoppling ingår i tjänsten och den är
avsedd för privat bruk. Användningen har minskat något jämfört med
föregående år, cirka 5 procent. PTS har under året påbörjat en djupare analys
av hur användningen av tjänsten ser ut för att på så sätt få en bättre bild av
behovet av tjänsten. Analysen kommer att fortsätta under 2017.
Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. Tjänsten gör det möjligt för personer
som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att
ringa till varandra, hantera ärenden gentemot skola, myndigheter, företag,
med flera. Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net visar även detta år ett ökat
nyttjande av tjänsten. Tjänstens egna appar, klienter och Skype används
tillsammans i 23,7 procent (per november 2016) av de inkommande
videosamtalen. Från och med den 1 juli 2016 tillhandahålls tjänsten av en ny
leverantör. I och med det nya avtalet har förmedlingstjänsten öppet dygnet
runt, året runt, vilket är något som efterfrågats av användarna.
Teletal är tillgänglig för alla som behöver stöd vid telefonsamtal, men riktar
sig först och främst till personer med tal-, röst- eller språkstörning som
behöver stöd för att genomföra telefonsamtal. Under 2016 gjordes en ny
upphandling av tjänsten där bland annat en förändrad prismodell infördes i
syfte att få en mer enhetlig prissättning för alla PTS förmedlingstjänster.
Under verksamhetsåret 2016 utfördes i genomsnitt 3 001 samtal per månad
till tjänsten vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år.
Antalet användare har också ökat med 36 procent mellan 2015 och 2016.
Texttelefoni.se är en förmedlingstjänst som möjliggör samtal mellan
användare av texttelefoner, eller ip-telefoner, och användare av vanliga
telefoner. Målgrupper är personer som är döva, har nedsatt hörsel eller
talsvårigheter. På webbplatsen för förmedlingstjänsten Texttelefoni.se finns
funktionen ”Ringa via internet”. Under året har funktionen uppdaterats till
att fungera med fler webbläsare, läsplattor och smarta telefoner. Den totala
användningen av Texttelefoni.se har under 2016 planat ut på en nivå runt 13
500 samtal per månad, från att tidigare år minskat med fem procent årligen.
Den tidigare minskningen har troligen berott på ökad användning av
alternativa sätt att kommunicera som t.ex. e-post, sms och andra chattjänster.

PTS följer kontinuerligt upp tjänsternas kvalitet genom uppföljningsmöten med
leverantören, statistikuppföljning av servicenivåer och genom brukarråd där
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användarnas synpunkter samlas in. PTS har under året även påbörjat en analys av
hela tjänsteportföljen. Detta för att undersöka om behoven av samhällsviktiga
kommunikations- och informationstjänster har förändras i och med den digitala
utvecklingen i samhället.
I den utvärdering av de upphandlade tjänsterna Kostnadsfri nummerupplysning
(118400.se), Texttelefoni.se, Bildtelefni.net och Teletal.se som PTS lät göra hösten
2013 (och 2009) framkom att användarna är nöjda med tjänsterna, har nytta av dem
och att effekten av tjänsterna blir en ökad självständighet. PTS löpande uppföljning
av tjänsterna indikerar att resultatet från utvärderingen fortfarande stämmer. Grundat
på dessa indikatorer bedömer PTS att personer med funktionsnedsättning har
likvärdig tillgång till samhällsomfattande telefoni- och posttjänster jämfört med andra
grupper i samhället.
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Tabell 15: Volymer per tjänst för personer med funktionsnedsättning

Tjänster
Åtgärd

År 2016
Antal (ca)

År 2015
Antal (ca)

År 2014
Antal (ca)

Kostnadsfri nr.
upplysning10

16 260 reg.
användare (per
dec.)
---

15 650 unika
användare (per
dec.)
---

snitt 48 931
samtal/mån
13 500 samtal/
mån
21 303 samtal/
mån
3 709 användare11
3 001 samtal/mån
2 940 användare

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

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

Förmedlingstjänsten
Texttelefoni.se
Förmedlingstjänsten
Bildtelefoni.net
Förmedlingstjänsten
Teletal

10
11

Eftersom PTS inte har behov av statistik på antalet unika användare/månad följs inte det upp fr.o.m. 2015
Beroende på leverantörsbyte 2016-07-01 är det antal användare under perioden juli-december 2016 som anges.
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Tabell 16: Totala kostnader Tjänster för personer med
funktionsnedsättning

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

2.2

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

4 280
66
4 346

4 266
80
4 346

5 074
81
5 155

14 090
71
14 161

12 98612
15
13 001

12 610
47
12 657

35 520
113
35 633

32 010
770
32 781

28 228
57
28 285

4 780
169
4 950
59 090

3 820
52
3 872
48 668

4 199
43
4 242
50 340

Hållbar konkurrens

PTS har till uppgift att främja en effektiv konkurrens. Det övergripande målet för
PTS konkurrenstillsyn är att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens genom
beslutade skyldigheter på de relevanta marknaderna. En effektiv konkurrens leder till
nytta för konsumenter i form av ett brett urval prisvärda tjänster. PTS eftersträvar
tydlighet och transparens för att graden av förutsägbarhet i både marknadsreglering
och tillsynsarbete ska vara hög.
Tillsyn av beslutade skyldigheter enligt LEK

PTS har under 2016 bedrivit tillsyn av de marknader som myndigheten har
förhandsreglerat. Mest resurser har under året använts för tillsyn av marknaden för
lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a). Ett särskilt fokus har varit
konkurrens på området fiber till villor, en prioritering i linje med den snabba
fiberutbyggnad till just villor som nu sker.
Sedan februari 2015 gäller en ny reglering på marknad 3a. Den stora förändringen
mot tidigare är att kravet på icke-diskriminering skärpts samtidigt som den sedan
12

Jämförelsetalet för 2015 vad gäller texttelefoni har justerats med 5 347 tkr pga. av ett summeringsfel.
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2010 gällande prisregleringen på tillträde till fiberinfrastruktur tagits bort. Under 2016
har PTS genom tillsyn granskat Telia Companys införande av system, processer och
rutiner för att uppfylla de skärpta kraven på icke-diskriminering. PTS har också
genomfört flera informationsmöten för att externa operatörer ska få insyn i
förberedelserna inför prislyftet. Prisregleringen lyftes enligt plan den 1 december
2016 eftersom Telia Company genomfört erforderliga system- och
processförändringar.
Det har även genomförts förberedelser inför att under 2017 kunna genomföra ett så
kallat ekonomiskt replikerbarhetstest, vilket ska ge tillträdande operatörer ett visst
skydd mot s.k. marginalklämning i samband med att prisregleringen tas bort. Det
innebär att Telia Company ska tillämpa en prissättning som säkerställer att den som
köper en grossisttjänst ekonomiskt kan replikera de mest relevanta produkterna på
slutkundsmarknaden. Med detta avses att ett ekonomiskt replikerbarhetstest visar att
skillnaden mellan Telia Companys pris i slutkundsledet för en tjänst, och priset på
tillträde i grossistledet är tillräckligt för att täcka förädlingskostnaden i slutkundsledet.
För att åstadkomma det tar PTS årligen fram en tillsynsplan i dialog med marknadens
aktörer. Tillsynsplanen följs upp både halv- och helårsvis med en tillsynsrapport. PTS
bedömer att detta arbete gör att förutsättningarna ökar för att marknadens aktörer
långsiktigt ska känna förtroende för PTS arbete med reglering och tillsyn. Detta
förtroende är i sin tur viktigt för att marknadsregleringen ska vara effektiv och kunna
förbättra marknadens funktionssätt.
Resultatet av PTS tillsyn mäts genom uppföljning av effekter på marknaden snarare
än antalet underrättelser och förelägganden. PTS prövar alltid om det är möjligt att
uppnå frivillig rättelse genom dialog med de aktörer som tillsynen riktar sig mot. I de
fall det är möjligt att uppnå en frivillig rättelse inom ramen för regelverket innebär
det snabbare effekt på marknaden, jämfört med om prövning i domstol måste göras.
Om frivillig rättelse inte sker kan PTS tillgripa formella verktyg såsom underrättelse
och föreläggande. Samtliga områden i tillsynsplanen för 2016 har granskats. PTS har
bedrivit tillsyn i fler än tio enskilda ärenden under 2016. Tre ärenden har avslutats för
att tillsynsobjektet har rättat sig eller då missbruk ej kunnat konstateras.
Handläggningen av övriga ärenden fortsätter under 2017.
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Tabell 17: Kostnader SMP-arbete

Kostnader SMP-arbete

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH

10 744

19 550

16 401

PTS arbete med marknadsanalyser bedrivs kontinuerligt men med viss variation i
relation till de treårscykler som gäller avseende notifiering av SMP-beslut till EUkommissionen. Utfallet 2016 minskade i relation till motsvarande utfall 2015
eftersom de SMP-projekt som bedrevs under 2016 har varit mindre resurskrävande
pga. marknadssituationen och då projekten enbart pågått under en del av året.
Kontinuerligt arbete med marknadsanalyser

PTS har den 14 september 2016 fattat beslut som säkerställer att operatörer även
fortsättningsvis och till ett kostnadsorienterat pris ska släppa in samtalstrafik från
andra operatörer i sina mobilnät. Priset sänktes till 6,89 öre/min från den 1 oktober
2016, 6,43 öre/minut från den 1 juli 2017, och 5,84 öre/minut från den 1 juli 2018,
och medför en prissänkning på 15 procent över två år. PTS beslut riktar sig till tio
operatörer som tillhandahåller mobiltelefoni, och syftar till att hålla slutkundspriserna
på en skälig nivå. PTS tidigare beslut om prisnivåer för terminering av samtal har
bidragit till att slutkundspriserna för samtal till abonnenter hos andra
mobiloperatörer successivt kunnat sänkas. Detta framgår av den uppföljning av
slutkundspriserna som PTS kontinuerligt genomför.
Telia Company har alltsedan 2005 haft skyldighet att till andra operatörer
tillhandahålla grossistabonnemang för fast telefoni. PTS har dock funnit att
marknadsutvecklingen, där alternativa tjänster för fast telefoni erbjuds men också att
konsumenter i ökande utsträckning inte längre använder fast telefoni, inte längre
motiverar en fortsatt reglering av detta. Beslut om avreglering av marknaden har
därför tagits den 14 december 2016.
Alltsedan 1994 har Telia Company haft skyldighet att tillhandahålla
transmissionskapacitet så att andra operatörer ska kunna ansluta större
företagskunder. Telia Company har tidigare varit den dominerande operatören när
det gäller att tillhandahålla dessa tjänster på nationell bas. Teknik- och
marknadsutvecklingen har dock medfört att PTS bedömer att en fortsatt reglering av
marknaden inte är motiverad eftersom det nu finns ett antal operatörer, inte minst
stadsnät, som erbjuder likvärdiga tjänster. Förslag till beslut om avreglering av
marknaden har notifierats till EU-kommissionen i november 2016, och PTS
förväntas kunna ta ett slutligt beslut i början av 2017.
Marknaderna för fri-tv och nationell ljudradio i marknätet har varit föremål för PTS
reglering sedan 2005. Myndigheten konstaterade i beslut den 14 september 2016 att
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Teracom fortfarande är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader. För
att förhindra överprissättning av utsändningstjänsterna ska Teracom även i
fortsättningen tillhandahålla utsändning av fri-tv (SVT, TV4 och TV6) och nationell
analog ljudradio (SR) i marknätet till ett kostnadsorienterat pris.
Tabell 18: Kostnader Marknadstillsyn

Kostnader Marknadstillsyn

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH

2 588

4 718

4 196

PTS arbetar kontinuerligt med marknadstillsyn enligt en årligen fastlagd tillsynsplan.
Kostnaden varierar år från år beroende på graden av komplexitet i tillsynsärendena
och om PTS i förekommande fall behöver anlita extern konsulthjälp.
Tabell 19: Kostnader Tvistlösning

Kostnader Tvistlösning
Kostnad inkl. OH

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

87

93

1 015

Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska
kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
(”Utbyggnadsdirektivet”) har implementerats i svensk rätt. Den nya Utbyggnadslagen
(lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) trädde i kraft den 1 juli
2016. PTS målsättning har varit att säkerställa en ändamålsenlig implementering av
lagen.
Det övergripande syftet med lagen är att sänka kostnaderna för utbyggnad av nät för
såväl fast som trådlöst bredband. Detta görs genom att befintlig fysisk infrastruktur
används för utbyggnad, genom att bygg- och anläggningsprojekt samordnas och
genom att byggnader utrustas med infrastruktur för att underlätta installationen av
bredband. PTS har av regeringen utsetts till tillsyns- och tvistlösningsmyndighet.
Åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig implementering av utbyggnadslagen:
•

Genom omorganisation och nyanställning har personal dedikerats för att
arbeta med implementering och ärendehantering inom information, tillsynsoch tvistlösningsområdena.
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•
•

Riktade informationsinsatser för de aktörer som berörs av lagen för att öka
medvetenheten om lagens innebörd och innehåll.
En webbportal (utbyggnadsportalen.se) där bredbandsutbyggare kan söka
information om utbyggnad av höghastighetsnät har utvecklats och driftsatts.
PTS webbtjänst Ledningskollen har också anpassats och uppdaterats med nya
funktioner med anledning av lagen.

Efter lagens ikraftträdande har, fram till november månad, två tvistlösningsärenden
inkommit till myndigheten för handläggning. PTS fattade beslut i båda
tvistlösningsärendena under november månad.
I den första tvisten behandlades frågan om tillträde till Skanovas kanalisation inom
en samfällighetsförening. PTS har fattat beslut om att lagen om åtgärder för
utbyggnad av bredbandsnät ska tillämpas och att Skanova på rättvisa och rimliga
villkor ska medge samfällighetsföreningen tillträde till kanalisation inom föreningens
område.
I den andra tvisten önskade en bredbandsutbyggare samordna sitt bygg- och
anläggningsprojekt med ett kommunalt energibolag som även bedriver
stadsnätsverksamhet. Bredbandsutbyggaren begärde även viss information av det
kommunalägda bolaget. PTS kom fram till att det kommunala bolaget är en sådan
offentlig aktör som omfattas av lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
men att bredbandsutbyggarens begäran om samordning inte var formenligt. PTS
kom i beslutet även fram till att det kommunalägda bolaget skulle pröva begäran om
information enligt samma lag.
PTS ambition är att myndighetens arbete med regelefterlevnad och fortsatta
informationsinsatser ska leda till ökad medvetandet om de rättigheter och
skyldigheter som utbyggnadslagen ger berörda aktörer. Detta förväntas leda till att
konsumenterna får ökad tillgång till samhällsekonomiskt effektiva bredbandstjänster,
vilket är i linje med lagens övergripande syfte. PTS bedömning är att de åtgärder som
har vidtagits under året har resulterat i att utbyggnadslagen har implementerats på ett
ändamålsenligt sätt.
2.3

Effektivt resursutnyttjande

PTS uppdrag är att svara för att de begränsade resurserna radiospektrum och
nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effektivt sätt för att ge största
möjliga nytta. PTS målsättning är också att radiokommunikationen ska vara rimligt fri
från störningar.
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Förvaltning av radiospektrum

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 strategi för hur radiospektrum ska hanteras så att det räcker till framtida
behov och maximerar samhällsnyttan av radiospektrum över tid.
I enlighet med PTS spektrumstrategi har PTS under 2016 analyserat behov och
lösningar bland annat för trådlösa kommunikationstjänster för blåljusmyndigheter,
5G, mobilt bredband, videolänk. PTS har även genomfört förstudier i
frekvensbanden 450 MHz; 1,5 GHz; 2,3 GHz samt 3,5 GHz, i syfte att möjliggöra en
samhällsekonomisk användning av dessa frekvensområden. PTS har också publicerat
en studie avseende uppskattad samhällsnytta för ett antal
radiospektrumanvändningar. Dessa analyser och studier kommer att användas för att
viderutveckla strategier för hantering av spektrum eller ligga till grund för kommande
förändringar av spektrumanvändningen.
Spektrumanvändning vid nationsgräns

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för spektrumanvändningen i Sverige i
förhållande till andra länders behov upprättas avtal med berörda grannländer. Fokus
under 2016 har varit att skapa bästa förutsättningar för den framtida användningen
av både 700-bandet för mobilt bredband (694-790 MHz) och marksänd tv under 700
(470-694 MHz). Under 2016 har avtal slutits med samtliga berörda grannländer för
relevanta delar av 700 MHz-bandet. Att Sverige förhandlat fram dessa avtal skapar
förutsättningar för att använda 700 MHz-bandet för mobilt bredband i Sverige
samtidigt som grannländernas respektive användning, tv, mobilt bredband och
flygburen radar, skyddas.
PTS har under 2016 slutit avtal med flertalet berörda grannländer om tv under 694
MHz. Detta kommer leda till ett effektivt utnyttjande av frekvenser för marksänd tv.
Förutsättningar har varit att få plats med lika mycket tv som tidigare på ett mindre
frekvensutrymme. Resultatet som redovisats i en rapport (PTS-ER-2016:2) till
regeringen innebär bland annat att Sveriges television kan fortsätta utföra sitt
uppdrag med marksänd tv.
Med det fokus som koordineringsarbetet haft under 2016 anser PTS att myndigheten
uppnår de högt ställda målen för att skapa bästa ramar för spektrumanvändning i
Sverige och vid nationsgräns i hela frekvensområdet 470-790 MHz.
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Tilldelning av tillstånd och täckningskrav i tillståndsvillkor

PTS har i uppgift att pröva frågor om radiotillstånd och att svara för att
möjligheterna till radiokommunikation utnyttjas effektivt, för enskilda sändare och
för blocktillstånd. Tilldelning av tillstånd ska ske i enlighet med PTS spektrumstrategi
och efter behovsanalys.
Åtgärder under året för att tilldela tillstånd (i urval):
•

•

•

Regeringen beslutade (Ku2014/486/MFI) den 27 februari 2014 om att
frigöra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) för andra användningar än
marksänd tv från den 1 april 2017. PTS har under året arbetat med målet att
genomföra en tilldelning av 700 MHz-bandet i enlighet med detta beslut.
PTS har förberett och genom auktion med slutna bud i en budrunda tilldelat
2 x 5 MHz i 1800 MHz-bandet, där tillståndstiden för nuvarande
blocktillstånd som idag används för mobilt bredband löper ut i början av
2017. Vinnande bud om drygt 100 miljoner inkom från Hi3G Access som
tilldelades tillståndet. Effekten av tilldelningen är att frekvensutrymmet bidrar
till att maximera samhällsnyttan och säkerställer en obruten kontinuitet i
användningen av frekvensutrymmet.
Arbete har inletts med tilldelning av 2 x 5 MHz i 450 MHz-bandet, där
nuvarande blocktillstånd som idag används för mobilt bredband går ut under
2020. Tilldelning planeras till första kvartalet 2018.

Vidare om tilldelningen av 700 MHz-bandet

Då användningen av mobil data fortsatt ökar kraftigt är det viktigt att möta denna
efterfrågan med bland annat mer radiospektrum för att möjliggöra mer kapacitet. 700
MHz bandet är med sina egenskaper viktigt både för täckning och kapacitet.
Förväntade effekter av den planerade tilldelningen av 700 MHz-bandet för mobilt
bredband var att, genom täckningskravet för ett av blocken, ge en förbättrad
mobiltäckning 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 om 10 Mbit/s. En annan
förväntad effekt var att tilldelningen av frekvensutrymmet skulle bidragit till att
maximera samhällsnyttan i form av ökad täckning och kapacitet i hela landet.
PTS planerade att genomföra tilldelningen den 1 december 2016 enligt ett
kombinerat urvalsförfarande. Ett begränsningsbeslut och allmän inbjudan beslutades
därför den 1 juli 2016 efter kommunikation med marknaden. Regeringen beslutade
(Ku2016/02430/MF) den 31 oktober 2016 att frekvensområdet 694-790 MHz
fortsatt ska användas för marksänd tv till den 31 maj 2018. Då 700 MHz-bandet inte
kommer att vara tillgängligt för mobilt bredband förrän den 1 juni 2018 beslutade
PTS samma dag att avbryta den planerade tilldelningen.
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Utbyggnad enligt täckningskravet i 800 MHz-bandet

800 MHz-bandet är ett frekvensområde med goda förutsättningar för en bra
yttäckning. PTS tilldelade tillstånd i 800 MHz-bandet i mars 2011, genom
urvalsförfarande. Hi3G, Net4Mobility (Tele2 och Telenor) samt Telia
Companytilldelades tillstånd i bandet. Ett av blocken innefattade ett täckningskrav
som innebar att vinnaren av det blocket i auktionen, Net4Mobility (N4M), ska täcka
fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen vilka saknar möjlighet till
bredband med minst 1 Mbit/s. Skyldigheten var begränsad till en utbyggnad för en
kostnad av 300 miljoner kronor.
Täckningskravet omfattade 640 adresser som PTS meddelade tillståndshavaren, vilka
alla saknade möjlighet till bredband med minst 1 Mbit/s. Enligt täckningskravet
skulle N4M ha täckt samtliga adresser, alternativt att avsatta medel om 300 miljoner
kronor förbrukats per den 31 december 2014. Eftersom detta inte uppnåtts förelade
PTS N4M om fortsatt utbyggnad med slutredovisning den 30 november 2015. N4M
skulle då ha täckt 75 % av de utpekade adresserna med möjlighet till bredband. Den
30 november 2016 informerade N4M PTS om att de uppfyllt kravet av utbyggnad
för 300 miljoner kronor. PTS är i slutfasen med att verifiera att utbyggnaden skett på
ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med täckningskravet.
Resultatet av det mångåriga arbetet med täckningskravet i 800 MHz-bandet är att
drygt 475 fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen fått
bredbandstäckning om minst 1 Mbit/s. Vidare har tilldelningen enligt PTS
kartläggning även varit avgörande för den goda utveckling som skett gällande
yttäckning och kapacitet i mobilnäten i hela landet (PTS-ER-2016:11).
Övrig tillståndshantering

PTS har under 2016 handlagt 9 857 tillståndsärenden för radiosändare och för
frekvensblock, bland annat inom områdena fast radio, rundradio, landmobil radio,
maritim radio, luftfartsradio, jordstationer och amatörradio. Drygt 100 av dessa
ärenden har omfattat förlängningar av tillstånd för flera hundra radiosändare per
ärende. PTS arbete med att handlägga tillståndsansökningar innebär att
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.
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Figur 2: Antal avslutade tillståndsärenden
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Figur 3: Genomsnittlig handläggningstid

Det totala antalet ärenden har minskat obetydligt jämfört med förra året samtidigt
som den genomsnittliga handläggningstiden för flertalet ärendetyper har sjunkit. En
orsak till detta är en effektivisering av handläggningsprocessen som även inkluderar
samverkan mellan flera avdelningar.
Tabell 20: Kostnader Radiotillstånd

Kostnader Radiotillstånd
Kostnad inkl. OH

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

29 884

26 286

52 550

Kostnaderna för arbetet med radiotillstånd 2016 var något högre än föregående år då
mycket resurser gick åt till förberedelser för den planerade 700 MHz-tilldelningen.
Under 2014 var kostnaden ca 26 mnkr högre till stor del beroende på
utrangering/nedskrivning av ett it-system som då belastade kostnaden.
Störningsfri radiomiljö

PTS bedriver tillsyn inom spektrumområdet genom ett flertal aktiviteter för att
radioanvändarna skall ges en så rimligt störningsfri radiomiljö som möjligt. De
områden som är prioriterade i tillsynen är i första hand att åtgärda de störningar som
uppstår kring användningen av samhällsviktiga nät samt radionavigeringstjänster,
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vilket utgör ca 5 % av de radiostörningar som PTS utreder. En stor del av de övriga
utredningarna gällde radiostörningar för mobiltelefoni och mobilt bredband. Totalt
hanterade PTS 243 störningsärenden under 2016 vilket är en ökning med 14 procent
jämfört med tidigare år. Störningar i näten för mobiltelefoni och mobilt bredband
står för den största ökningen. För att upprätthålla en rimligt störningsfri radiomiljö
har PTS därför utökat resurserna inom radiotillsyn vilket medfört att den
genomsnittliga handläggningstiden ändå legat kvar på samma nivå som 2015.
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Figur 4: Volym och handläggningstid för utredningar av störd
radiokommunikation

För att uppnå en störningsfri radiomiljö genomför PTS även förebyggande
radiotillsyn. Under 2016 har det främst skett genom kontroll av att tillståndsvillkoren
följs för rundradiosändare. Under året har 29 kontroller genomförts. Detta har bland
annat lett till underrättelser och förelägganden till tillståndshavare som inte uppfyllt
tillståndsvillkoren.
Tabell 21: Kostnader Radiotillsyn

Kostnader Radiotillsyn

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH

11 967

11 827

11 764
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PTS bedriver även marknadskontroll vilket innebär kontroll av produkter som
innefattar radioutrustning. Syftet är att upptäcka produkter som inte uppfyller
väsentliga egenskapskrav enligt harmoniserade standarder, och därmed minska risken
för framtida radiostörningar. En ny radioutrustningslag (2016:392) trädde i kraft den
13 juni 2016. Den nya lagen omfattar nu fler typer av utrustningar jämfört med
tidigare lag. Radioutrustningslagen omfattar nu bland annat tv-mottagare samt även
produkter där en radiosändare ingår som en integrerad del i utrustningen. Utifrån
detta har PTS tagit fram nya föreskrifter som påverkar PTS marknadskontroll. Under
2016 har testning genomförts av 39 produkter inom områden där PTS haft
indikationer på att problem funnits.
De testade produkterna uppfyllde i flertalet av fallen inte de väsentliga
egenskapskraven enligt lagen om radioutrustning, såväl avseende administrativa som
tekniska krav. PTS avser därför att under 2017 utöka informationen kring
radioutrustningslagen och de krav som där ställs på radioutrustning för att undvika
radiostörningar samt även utöka antalet kontrollerade produkter.
60
50
40
2014

30

2015
20

2016

10
0

Godkända

Tekniska
brister

Admin.
Brister

Tagits ur
marknaden

Totalt antal

Figur 5: Antal kontrollerade utrustningar samt resultatet av PTS
marknadskontroll
Tabell 22: Kostnader Marknadskontroll

Kostnader Marknadskontroll

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Kostnad inkl. OH

4 912

3 573

3 609
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De ökade kostnaderna för marknadskontrollen beror dels på arbete med att ta fram
nya föreskrifter utifrån Radioutrustningslagen och dels på en utökning av
personalstyrkan för att möjliggöra höjd ambitionsnivå inom området.
Nationella nummerplaner

PTS har i uppdrag att utforma och fastställa nationella nummerplaner för elektronisk
kommunikation, och svara för att nummerplanerna utnyttjas på ett effektivt sätt. Den
för konsumenter mest relevanta nummerplanen är telefoninummerplanen och ett
lämpligt sätt att få den att utnyttjas effektivt är att den är anpassad till utvecklingen på
marknaden och motsvarar de krav på mobilitet och flexibilitet som konsumenter
efterfrågar när de använder sina telefonitjänster.
Trenden är att mobilitet är en viktig komponent för slutanvändare både nu och i
framtiden, och med stor säkerhet kommer antalet abonnemang för nomadisk ipbaserad telefoni att öka allt mer i framtiden. Telefoninummerplanen bör därför
anpassas till utvecklingen på marknaden, och första steget i den anpassningen
innebär att telefonnummer år 2017 ska kunna användas mer flexibelt.
Under 2016 har PTS tagit fram en rapport där de förändringar i nummerplanen och i
tillståndsvillkor som myndigheten avser införa framgår, för att uppnå målet om att
nummerplanen år 2017 ska vara uppdaterad utifrån dagens förhållanden och
marknadens behov. En följd av förändringarna är att det blir möjligt att använda
geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt möjligt att använda
både geografiska och icke-geografiska telefonnummer i mobilnät (t.ex. knyta ett fast
hemtelefonnummer till ett mobilabonnemang).
2.4

Säker kommunikation

I myndighetens uppdrag inom säker kommunikation ingår bl.a. att
verka för robusta elektroniska kommunikationer och att minska risken för störningar,
inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad
krishanteringsförmåga. PTS ska även lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner
och landsting samt företag, organisationer och andra enskilda i frågor om
nätsäkerhet.
Åtgärder för att hantera identifierade risker

Under 2016 har PTS påbörjat två åtgärder som hanterar de mest allvarliga riskerna
som identifierats i PTS risk- och sårbarhetsanalys 2015 (PTS-ER-2015:23). Dessa
risker berör långvariga nationella elavbrott och logiska tillgänglighetsattacker (attacker
som utnyttjar överförd information eller annan manipulation som påverkar
tillgångars funktion utan att orsaka direkt fysisk skada).
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Åtgärden som berör långvariga elavbrott omfattade inköp av reservelverk till vissa
mobiloperatörer. Projektet är nu genomfört och slutrapport erhållen. Förväntad
effekt är en stärkt förmåga att upprätthålla täckning och kapacitet i mobilnätet i
drabbade områden under långvariga och geografiskt omfattande elavbrott. Under
2017 kommer statistik som operatörerna levererat analyseras, och därefter kommer
PTS ta ställning till om ett generellt erbjudande som riktar sig till mobiloperatörer ska
tas fram.
Avseende åtgärden logiska tillgänglighetsattacker så genomfördes ett dialogmöte
mellan företrädare för mediasektorn samt telekomsektorn den 30 maj. Därutöver
genomfördes en IT-säkerhetsdag för operatörer den 28 september i syfte att bidra till
medvetandehöjning kring IT-säkerhetsfrågor. En dialog mellan branschföreträdare
har skapats, och förståelsen och kunskapen om att informationssäkerhet är ett
samspel mellan teknik, riktlinjer och myndighetskrav bedöms ha ökat, då det blev en
mycket positiv respons från deltagarna. PTS diskuterar möjligheten att genomföra en
IT-säkerhetsdag för operatörer även under 2017 för att fortsätta och fördjupa
dialogen.
PTS bedömning är att vidtagna åtgärder bidrar till att motverka de identifierade
riskerna.
Ökad driftsäkerhet

Den 1 januari 2016 började PTS nya föreskrifter med krav på driftsäkerhet (PTSFS
2015:2) att gälla. Reglerna, som ska följas av samtliga tillhandahållare av nät och
tjänster innefattar bl.a. krav på genomförande av riskanalyser, framtagande av
kontinuitetsplaner och testning och återställelseplanering inför större förändringar i
nät och tjänster.
PTS har under 2016 medverkat i olika forum för att sprida kunskap inom sektorn om
de nya kraven och vad de innebär för den som omfattas av reglerna. Inom ramen för
PTS årliga tillsyn över de största tillhandahållarnas rutiner för incidentrapportering
har myndigheten informerat aktörerna om reglerna och säkerställt att arbete
genomförts hos de större tillhandahållarna för att möta kraven. Tillsyn har även
bedrivits över en tillhandahållares arbete med kontinuitetsplanering, mot bakgrund av
de nya reglerna, samt över ett större stadsnät och dess efterlevnad av flera av reglerna
i de nya föreskrifterna.
Vid tillsyn och annan samverkan med tillhandahållarna har kunskapen om de nya
reglerna bedömts vara god. 2016 har varit ett år med färre antal större störningar och
avbrott än föregående år13, men det är enligt PTS bedömning för tidigt att kunna
13 2015 inrapporterades det till PTS totalt 51 stycken större störningar och avbrott. 2016 var antalet större
störningar och avbrott totalt 33 stycken.
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konstatera att detta beror på att tillhandahållarna har ökat driftsäkerheten till följd av
PTS nya föreskrifter.
Minskning av störningar och avbrott som orsakas av fel i konfiguration

PTS konstaterar att en stor andel av de störningar och avbrott av betydande
omfattning som inträffat i telenät, helt eller delvis, har orsakats av fel som begås i
samband med konfigurationsändringar. PTS har därför beslutat om ett övergripande
mål för 2016 och 2017 om att störningar och avbrott som orsakas av fel i
konfiguration ska minska i antal.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet
har en planlagd tillsyn över operatörernas tillämpning av processer och planer för
förändringshantering inletts i september 2016. En förväntad effekt av tillsynen är att
färre betydande avbrott och störningar till följd av felkonfigurationer ska inträffa i
framtiden.
Tillsynen är inte helt avslutad än. PTS kan trots det, konstatera att de granskade
operatörerna tillämpar flera av de för tillsynen tillämpliga reglerna i PTS
driftsäkerhetsföreskrifter. Det handlar om att det finns utpekade ansvariga för arbetet
avseende förändringshantering, att riskanalyser genomförs (och att åtgärder vidtas i
förhållande till bedömda konsekvenser i händelse av att en driftstörning skulle
inträffa), att dokumenterade återställelseplaner tas fram och att tester genomförs
inför större konfigurationsarbeten. PTS avser att följa upp myndighetens mål på det
här området under 2017.
Förmåga att hantera och utbyta information som omfattas av
försvarssekretess

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Elektroniska kommunikationer
fyller en viktig roll vid höjd beredskap och krig. Mot bakgrund av detta behöver
kunskapen om säkerhetsskydd och vikten av detsamma öka såväl inom PTS som hos
operatörer som bedriver verksamhet av särskild betydelse. PTS förmåga att hantera
och utbyta information som omfattas av försvarssekretess behöver utökas i
motsvarande grad.
Åtgärder för att kunna hantera och utbyta information som omfattas av
försvarssekretess under året:
• En nulägesbild avseende uppdrag, organisation och resurser har tagits fram
och kompletterats av en åtgärdsplan för fortsätta aktiviteter inom
säkerhetsskyddsområdet.
• En kartläggning av rimliga nivåer för kravställning av säkerhetsskyddsåtgärder
har gjorts.
• PTS har bistått sektorn med rådgivning och registerkontroller.
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•
•

PTS har medverkat i ett antal utbildningsaktiviteter såväl internt som
gentemot sektorns aktörer.
Godkända förvaringslösningar och särskilda IT-system för att kunna såväl
förvara som bearbeta information som omfattas av försvarssekretess har
anskaffats och installerats.

PTS arbete har bidragit till ett utökat fokus på myndighetens uppdrag och roll liksom
till en utökad intern och extern förmåga till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt
arbete med avseende på hot mot rikets säkerhet och skydd mot terrorism.
Utbildningsaktiviteterna har därtill utvecklat möjligheterna till privat-offentlig
samverkan, genom erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för
säkerhetsskyddschefer och motsvarande roller.
Sammantaget bedöms årets insatser ha utvecklat myndighetens förmåga till
långsiktigt och kontinuerligt säkerhetsskyddsarbete med mål att hindra eller försvåra
antagonistiska, säkerhetshotande aktiviteter.
Ökad incidentrapportering av bättre kvalitet

Enligt 6 kap. 4 a § LEK ska operatörerna rapportera inträffade integritetsincidenter
till PTS och till berörda abonnenter och användare. Antalet inrapporterade incidenter
har visserligen ökat något, men det finns fortfarande anledning att misstänka att det
finns integritetsincidenter som inte upptäcks och rapporteras. Erfarenheten av de
incidenter som rapporterats visar också på att underrättelsen till de abonnenter och
användare som är berörda alltför ofta är bristfällig.
Under 2016 har PTS i den återkommande, årliga tillsynen av inrapporterade
incidenter särskilt påtalat vikten av utbildning när det gäller upptäckt och
rapportering av incidenter, samt påpekat aktuella brister i rapporter till myndigheten
och underrättelser till berörda av incidenter. Vid sammanträde i myndighetens
Integritetsforum har mötesdeltagarna informerats hur underrättelser till berörda kan
förbättras. En händelsestyrd tillsyn har också genomförts med anledning av
återkommande brister i en operatörs underrättelser till berörda av
integritetsincidenter. Efter påpekande från PTS har operatören uppdaterat sina
rutiner för att hantera sådana underrättelser, därefter har ärendet avskrivits.
Efter genomförda tillsynsinsatser har flera operatörer förbättrat sina underrättelser
till dem som berörs av incidenter, och antalet incidenter som rapporterats in till PTS
har ökat. Det finns dock troligen fortfarande ett stort mörkertal vad gäller inträffade
incidenter och PTS har planerat en tillsyn för nästkommande år, där operatörernas
förmåga att upptäcka och rapportera integritetsincidenter ska adresseras.
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Ökat skydd av behandlade uppgifter

PTS arbetar för att skyddet av behandlade uppgifter ska öka genom bättre
efterlevnad av PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade
uppgifter (PTSFS 2014:1). Myndigheten har under 2016 bedrivit tillsyn över
efterlevnaden av föreskrifterna.
Tillsynsåtgärder under 2016:
•

•

•

Tillsyn efter att ett kundregister olovligen kopierats och använts av ett annat
företag. Tillsynen rörde bl.a. granskning över tillhandahållarens arbete med
behörighetsrutiner, åtkomsthantering och loggning.
Tillsyn över ett flertal operatörers hantering av kundplacerad utrustning.
Utrustningen, t.ex. modem, routrar och IP-telefonidosor hade i vissa fall en
sårbarhet som innebar att obehöriga personer kunde få åtkomst till
utrustningen och de uppgifter som behandlas i dessa. Tillsynen omfattade
bl.a. granskning av genomförda riskanalyser för utrustningen samt granskning
av den egna personalens åtkomst till utrustningen. En viktig slutsats från
tillsynen var bedömningen att denna typ av utrustning omfattas av reglerna
om integritetsskydd i LEK, i den utsträckning som operatörerna har rådighet
över utrustningen.
Tillsyn över en tillhandahållares tilldelning av telefonnummer, efter att
operatören vid upprepade tillfällen tilldelat samma telefonnummer till olika
kunder. Tillsynen syftade bl.a. till att säkerställa att riskanalys genomförts för
plattformen och att denna omfattats av erforderliga skyddsåtgärder.

Civil försvarsplanering

PTS mål med civil försvarsplanering är att sektorn har en förmåga att möta
samhällets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap och krig.
Åtgärder under 2016 (i urval):
• Relevanta myndigheters behov av elektronisk kommunikation i olika
situationer har identifierats.
• En analys av hur samverkan bör fungera mellan MSB, Försvarsmakten och
sektorn, har medfört att PTS bättre kan uppfylla de förväntningar samhället
har på elektronisk kommunikation vid höjd beredskap och krig.
• Dialogmöten har hållits med operatörer för att medvetandegöra civil
försvarsplanering och fördjupa myndighetens kunskap om exempelvis
operatörers organisation, nät och tjänster.
• Rättsliga analyser av regelverket för civil försvarsplanering för att klarlägga
förutsättningarna inför det fortsatta arbetet, inklusive en revidering av PTS
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•

föreskrift om civilt försvar (PTSFS 1995:1) som är beräknad att påbörjas
under 2017.
En utredning av hur PTS interna arbete ska bedrivas avseende civil
försvarsplanering, och hur det kan utvecklas med utgångspunkt i den egna
krishanteringsförmågan.

PTS bedömning är att vidtagna åtgärder har lagt grunden för fortsatt civil
försvarsplanering och att de har stärkt myndighetens krishanteringsförmåga.
Nödsamtal från bilar (eCall)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för
införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt
mot andra transportslag ingår ett harmoniserat tillhandahållande av en interoperabel
EU-omfattande eCall-tjänst (automatiska eller manuella 112-samtal från bilen) som
en prioriterad åtgärd. Syftet är att avsevärt minska antalet dödsfall och begränsa
omfattningen av de skador som beror på trafikolyckor. Alla nya fordonstyper
(personbilar och lätta lastbilar) ska vara utrustade med eCall från och med den 31
mars 2018 och medlemsstaterna ska införa den larmcentralsinfrastruktur för eCall
som är nödvändig för att kunna ta emot och hantera eCall-samtal på ett korrekt sätt.
Införandet av eCall i Sverige kräver därmed tre åtgärder. För det första måste det
vara möjligt för SOS-centralen att ta emot eCall. För det andra måste nya
fordonstyper utrustas med eCall. Slutligen måste det vara möjligt att, via mobilnäten,
överföra eCall-samtal från bilen till SOS-centralen. Det sistnämnda är PTS ansvar
och arbete har initierats att reglera detta i myndighetens befintliga
nödsamtalsföreskrifter (PTSFS 2008:2). Föreskriftsändringarna har genomgått ett
remissförfarande hösten 2016 och planeras att beslutas av PTS styrelse under 2017
med ett ikraftträdande till 1 oktober 2017.
2.5

Internationellt arbete

En genomgående målsättning för PTS internationella arbete är att säkerställa att
svenska ståndpunkter får gehör. Myndigheten behöver därför bedriva ett aktivt
arbete inom olika internationella forum. Nedan lyfts ett urval av de områden där PTS
bedriver internationellt arbete.
Nätneutralitet

Den 30 april 2016 började Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder
rörande en öppen internetanslutning, (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015, att
tillämpas. Syftet med förordningen är dels att skydda slutanvändare genom att
fastställa gemensamma regler för att säkerställa att icke-diskriminerande behandling
av trafik vid tillhandahållandet av internetanslutningstjänster sker, dels att garantera
att internets ekosystem fortsätter att fungera som en motor för innovation.
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PTS har under året arbetat aktivt i Berec med att ta fram riktlinjer som ska bidra till
en enhetlig tolkning och tillämpning av förordningen. Dessa riktlinjer ”BEREC
Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net
Neutrality Rules”, BoR (16) 127 publicerades den 30 augusti 2016. Riktlinjerna syftar
till att fungera som en vägledning vid tillsyn. De är inte bindande utan finns till för att
implementeringen och tillsynen av förordningen ska vara så harmoniserad som
möjligt i de olika medlemsländerna.
PTS har även inlett tillsyn på området.
Digital Single Market

Kommissionen aviserade i maj 2015 i sin DSM-strategi att en översyn av
telekomdirektiven skulle genomföras. Tidpunkten för när en direktivsöversyn skulle
påbörjas var oklar men för att säkerställa att de framtida reglerna skulle blir
ändamålsenliga för den svenska marknaden beslutade PTS att aktivt försöka påverka
tidigt i processen, genom nätverket av nordiska regleringsmyndigheter, aktivt
deltagande i Berec och RSPG samt bilateralt med kommissionen, andra
regleringsmyndigheter och nordiska operatörer. PTS har bidragit i arbetet med att ta
fram ståndpunkter till positioner med de nordiska regleringsmyndigheterna, i Berec
och RSPG. Vidare har PTS sedan DSM-strategin publicerades av kommissionen haft
en nära dialog med Näringsdepartementet och bidrar med expertråd.
Direktivsförslagen publicerades den 21 september 2016. Från den tidpunkten flyttade
fokus från att påverka kommissionens förslag till att påverka under förhandlingarna i
rådet och Europaparlamentet. Kommissionen har utlovat en snabb process för att
snabbt komma tillrätta med de problem som man upplever finns på den europeiska
marknaden och ambitionen är att avsluta arbetet under 2017.
PTS bidrar nu i ännu större omfattning till Näringsdepartementets arbete och har
lämnat omfattande underlag inom alla myndighetens områden samt även till
kommissionens konsekvensanalys.
Genom arbetet som utförts under 2015 och 2016 samt med den organisation kring
direktivsöversynen som finns på PTS har myndigheten goda möjligheter att påverka
de framtida direktiven och uppnå för Sverige ändamålsenliga regler.
Internationellt spektrumarbete

Inom ramen för PTS spektrumstrategi tydliggörs vad som i första hand ska vara
styrande vid fördelning och tilldelning av spektrum. I linje med strategin utförs
analyser och PTS driver internationellt arbete baserat på en helhetssyn där så är
möjligt. Det innebär att teknik, implementering, politiska mål, ekonomiska och
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sociala aspekter samtliga beaktas i syfte att uppnå maximerad samhällsnytta över tid. I
många fall gagnas spektrumanvändningen av harmoniserande åtgärder och ett nära
samarbete mellan regleringsmyndigheter och näringsliv/intresseorganisationer är då
av stor vikt. Mot bakgrund av detta hålls en fortlöpande dialog med intressenter i vår
omvärld, såsom tillverkare av utrustning, operatörer och företrädare för
slutkonsumenter för att uppnå så gott resultat som möjligt på den internationella
spelplanen. Sverige ligger i framkant med europeiska mått mätt både vad gäller
teknikutveckling och trådlös användning och PTS har stor möjlighet att påverka de
grundläggande förutsättningarna för framtida spektrumanvändning.
Under 2016 har störst fokus lagts på ett aktivt arbete i Radio Spectrum Policy Group,
RSPG, där PTS är vice-ordförande. PTS har bland annat lett arbetet med RSPG:s
färdplan för 5G i Europa där inriktningen är att skapa förutsättningar för lansering av
5G-tjänster före 2020.
Utöver detta har PTS bland annat aktivt deltagit inom EU och CEPT för att skapa
en effektiv och harmoniserad användning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband.
Andra viktiga områden där PTS bidragit till en europeisk harmonisering är banden
1427-1452 och 1492-1518 för IMT, banden 870-876 och 915-921 för
lågeffektstillämpningar samt 410-430 MHz för maskin-till-maskin kommunikation
(internet of things). PTS har även aktivt bidragit till ett harmoniserat beslut inom
Europa (ECC-beslut) för att möjliggöra att 700 MHz och 450 MHz-banden kan
användas för tillämpningar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (PPDR).
PTS arbete med Sveriges exportstrategi

PTS har arbetat med exportfrämjande i olika former. Bland annat har PTS varit
samarbetspartner i det SIDA-finansierade projektet International training
programme: ICT Regulation Policy and Practice, ett s.k. kapacitetsbyggande projekt i
östra Afrika (Rwanda, Uganda, Kenya och Tanzania). Arbetet har skett tillsammans
med Spider (The Swedish Program for ICT in Developing Regions) vid Stockholms
universitet.
PTS har också deltagit i flera delegationer med UD/Business Sweden till ett antal
länder i södra Afrika samt Indien. Syftet med dessa delegationer har varit att främja
svensk export samtidigt som utbyte av kompetens och erfarenheter har kunnat ske
mellan PTS och ländernas IT-myndigheter och ministerier. Deltagandet har
finansierats av Business Sweden. PTS har också deltagit i India-Sweden Joint
Working Group (JWG) on Digital Technologies and Economy, en gemensam
arbetsgrupp mellan Indien och Sverige.
Därutöver har PTS bidragit med hjälp i samband med att operatörer och andra
företag bjuder in utländska myndigheter och ministerier till Sverige. Myndigheten har
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även i olika organisationer såsom ITU, UPU och CEPT ofta drivit frågor där hänsyn
tas till svensk exportindustri.
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3

Grundläggande betaltjänster

3.1

Långsiktig konsumentnytta

PTS har i uppdrag att främja 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. PTS målsättning är att tydliggöra myndighetens roll i arbetet.
Åtgärder som vidtagits under 2016 (i urval):
•

•

•
•

Ekonomiska bidrag har lämnats av PTS till 20 länsstyrelser. Dessa bidrag har
bland annat medfört att det i 13 län finns 30 statligt finansierade
betaltjänstombud som erbjuder kontantuttag, betalningsförmedling och/eller
möjlighet att deponera dagskassor. 18 av dessa har etablerats under året.
PTS finansierar regionala processledare i 19 län för arbete med insatser,
utvecklingsprojekt och främjandearbete, till exempel dialog med kommuner
och lokala aktörer. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljats särskilda medel
för den så kallade Stödsamordningsfunktionen som hanterar
länsgemensamma frågor.
Två utbildningstillfällen för processledare har genomförts av PTS, vid vilka
13 personer från 11 länsstyrelser deltagit.
PTS har tillsammans med Svensk Handel och Visita genomfört ett
dialogmöte om problem med uppkoppling av betalterminaler i mobilnäten.

Baserat på underlag från Tillväxtverkets databas, Pipos Betalanalys, uppskattar PTS
att antalet personer som fått det närmare till kontantuttag till följd av statligt
finansierade ombud har ökat med cirka 30 000 personer under året till drygt 46 000
personer. I genomsnitt bidrar ombuden till att dessa personer får 13,7 km kortare
distans till närmaste servicepunkt för kontantuttag, vilket är mer än en halvering av
distansen.
3.2

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.
I syfte att främja betaltjänsters tillgänglighet för alla har PTS under 2016 tagit fram en
film om tillgängligheten i internetbanker och i mobila bank- och betalapplikationer
för äldre och personer med funktionsnedsättning. Filmen, som ligger på PTS
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webbplats,14 är i första hand riktad till betaltjänstleverantörerna och ger snabbt insikt
om de problem som kan uppstå när tjänsterna inte är tillgängliga. Filmen är ett
komplement till de studier som PTS gör. Under året har PTS tagit fram Tips och råd
baserade på förra årets studier om tillgängligheten i internetbanker och mobila bankoch betalappar. PTS har även genomfört ett mycket uppskattat dialogmöte med
banker och andra betaltjänstleverantörer där film, studier och tips och råd lyfts fram.
PTS insatser för tillgänglighet bör ses långsiktigt då det kan ta tid att bygga bort
kända problem i olika system och få organisationerna att prioritera
tillgänglighetsarbetet.

14

Se http://www.pts.se/tillgangligabetaltjanster
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4

Organisationsutveckling

4.1

Välskött myndighet

PTS ska vara en myndighet som kännetecknas av hög rättssäkerhet samt ordning och
reda. För att uppnå det målet ska PTS interna arbete vara myndighetsmässigt och
drivas i enlighet med grundläggande förvaltningsrättsliga principer.
PTS bedömning är att myndigheten hanterar förvaltningsrättsliga frågor korrekt,
följer statlig värdegrund och förvaltningsrättsliga principer. Relevanta styrdokument,
exempelvis delegationsordning, finns och uppdateras kontinuerligt.
Åtgärder som vidtagits under 2016 (i urval):
•
•

•

•
•

Ett projekt för att ta fram ett metodstöd för dokumenthantering har
genomförts och kommer att implementeras under 2017.
En löpande analys av rutin för hantering av begäran om allmän handling har
gjorts. Analysen konstaterar att rutinen har tydliggjort processen och bidragit
till avsedd kvalitetssäkring.
En serie utbildningar för myndighetens jurister om bl.a. den statliga
värdegrunden, tillsynsbefogenheter, EU-rättsakters tillämpning i
myndighetens verksamhet, statsstöd och konkurrensrätt har genomförts.
Informationsinsatser om EU:s dataskyddsförordning har genomförts internt
och en åtgärdsplan för genomförandet av denna har tagits fram.
Ett förberedande arbete har genomförts för att i framtiden kunna överföra
handlingar elektroniskt till e-arkivet, genom att bl.a. gå igenom myndighetens
ärendehanteringssystem.

Antalet klagomål hos t.ex. JO och JK kring myndighetens ärendehantering är få. I
den mån myndigheten har fått kritik har åtgärder vidtagits. Inget beslut om
utlämnande av allmän handling som fattats under året har överklagats eller ändrats av
domstol. Myndigheten känner inte till att det skulle förekommit några oegentligheter
kopplat till bisyssla, muta och jäv eller tystnadsplikt. Under året har ett större antal
medarbetare säkerhetsklassats.
Myndighetens bedömning är att de åtgärder som genomförts under året har bidragit
till att PTS präglas av hög rättssäkerhet och ordning och reda.
Utveckling av samhällsekonomisk analys

För att tydligare och bättre kunna motivera värdet av de regleringsåtgärder som
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genomförs ska samhällsekonomiska analyser i PTS konsekvensutredningar utvecklas
för att myndighetens beslutsunderlag ska nå en högre kvalitet. Det är av stor vikt att
detta görs på ett enhetligt och över tid jämförbart sätt.
Det innebär att analyserna ska genomföras 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 tillvägagångssätt.
Det har på PTS under året hållits flera seminarier, såväl interna som med externa
föreläsare, med fokus på samhällsekonomisk analys och regleringsekonomi.
Myndigheten har också inlett ett arbete för att utveckla tydliga indikatorer som kan
ligga till grund för en kvantifiering av kostnader och förväntad nytta utifrån de
effekter som PTS regleringsbeslut har på de olika marknaderna som omfattas av
myndighetens sektorsreglering.
Sammantaget kan sägas att 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 de olika marknaderna
som omfattas av myndighetens reglering.
4.2

Attraktiv arbetsplats

Utveckling för medarbetare

För att PTS medarbetare ska vara engagerade och motiverade till att göra ett bra
arbete och nå PTS mål är det en förutsättning att erbjuda bra villkor och möjligheter
till utveckling. Myndigheten har därför som mål att erbjuda goda möjligheter till
utveckling som motiverar myndighetens medarbetare. Detta följs upp via den årliga
medarbetarundersökningen där målsättningen är att ha ett NMI (nöjd
medarbetarindex) på minst 70. Resultatet av medarbetarundersökningen har under de
senaste åren varit stabila och legat strax över 70 men under 2016 höjdes resultatet
ytterligare till ett NMI på 75, vilket anses vara väldigt högt.
Varje år deltar PTS i Nyckeltalsinstitutets mätning avseende bra och jämställda
anställnings- och arbetsvillkor. I mätningen jämförs myndigheten med andra
organisationer och företags villkor. Målsättningen är att komma bland de bästa
organisationerna i mätningen. Detta år hamnade PTS på en 22:a plats av 197
organisationer i mätningen av arbetsvillkorsindex, en placering som myndigheten
anser vara bra och som speglar de anställningsvillkor som erbjuds.
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Medarbetarna ska också känna att de arbetar i en effektiv organisation samt att deras
prestationer och insatser är betydelsefulla, vilket också undersöks i den årliga
medarbetarundersökningen. Det säkerställs också genom PTS ramverk kring
utveckling och prestation, där individuella mål tas fram och följs upp mellan
medarbetare och chef under året och belyser individens behov av utveckling på lång
och kort sikt.
PTS har också genomfört ett ledarutvecklingsprogram för enhetschefer under 2016.
Satsningen har syftat till att stärka cheferna i ”hantverket ledarskap”, att ge ytterligare
verktyg att utföra sitt ledarskap i vardagen. Programmet har bidragit till att stärka
enhetschefskollektivet, vilket utifrån utvärderingar varit uppskattat av deltagarna.
PTS som attraktiv arbetsgivare

PTS har under året synliggjort oss som en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta
med aktiviteter kopplade till att PTS vann tävlingen Sveriges modernaste myndighet i
november 2015 eftersom utmärkelsen stärker PTS arbetsgivarvarumärke.
PTS har under 2016 rekryterat intensivt delvis beroende på att PTS under året fått
nya uppdrag. Till utannonserade tjänster har det varit ett bra rekryteringsunderlag
och överlag är det många som sökt utannonserade tjänster, vilket tyder på att PTS
anses som en attraktiv arbetsgivare. Det är också något som framkommit i
anställningsintervjuer.
Den 31 december 2016 var 295 personer anställda inkl. tjänstlediga. Av dessa var 282
personer tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda. Cirka 82 procent hade en
akademisk examen. Det innebär att PTS personalstyrka utökas med 10 personer på
ett år, 40 personer har börjat sin anställning under året och 30 har lämnat PTS, varav
3 gått i pension.
Personalomsättningen, baserad på antalet som slutat, är 10,2 procent inklusive
pensionsavgångar respektive 9,2 procent exklusive 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 anta nya utmaningar.
Projektet Rörlighet i staten har utvecklats vidare med nya aktiviteter för att ytterligare
säkra kompetensförsörjningen hos de 14 deltagande myndigheterna. Projektet har
startat upp ett ledarutvecklingsprogram för nya chefer i staten och en seminarieserie.
Projektet har också utformat en förvaltningsorganisation och rekryterat en person
som ska vara ansvarig för programmet på deltid när det går över till att vara en del av
ordinarie verksamhet vid årsskiftet.
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Utformning av mångfaldsstrategi

PTS mångfaldsarbete är ett långsiktigt arbete som kräver delaktighet på alla nivåer i
organisationen. Myndigheten har inte lyckats ta fram en mångfaldsstrategi med
tillhörande aktiviteter under året men däremot har ett partsgemensamt arbete
genomförts där ett förslag på PTS definition av mångfald tagits fram.
PTS har fortsatt arbeta aktivt med jämställdheten på myndigheten eftersom det är
viktigt för oss att vara en jämställd arbetsplats. I Nyckeltalsinstitutets mätning av
jämställdhetsindex som myndigheten deltar i årligen kom PTS på en sjunde plats av
164 deltagande organisationer, vilket visar på en hög grad av jämställdhet på
myndigheten.
Vidare följer myndigheten varje år upp måluppfyllelsen i sin jämställdhets- och
mångfaldsplan och arbetar dessutom med lönekartläggningar med avseende på lika
arbeten varje år. Lika och likvärdiga arbeten kartläggs vart tredje år.
Könsfördelningen på myndigheten är också relativt jämn med cirka 56 procent
kvinnor och cirka 44 procent män. Bland PTS chefer och i myndighetens
ledningsgrupp är det också en jämn könsfördelning.
Under året har medelåldern bland medarbetarna sjunkit med två år från 45 år till 43
år, vilket är ett resultat av det stora antalet nyanställningar. Åldersfördelningen på
PTS har därmed uppnått en större spridning.
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5

Ekonomi

5.1

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
22:2:6
22:2:1
22:2:2
22:2:3

LEK, R&TTE/RED,
Kvalificerade
elektroniska signaturer

Regeringen,
KAM, SU

Post
Grundläggande betaltjänster

Postlagen

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2016 till 358 mnkr (347 mnkr). Kostnaderna
har ökat med 10,9 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 16,7 mnkr med
anledning av att personalen utökats till 295 anställda (285). Driftskostnaderna har
däremot minskat med 8,5 mnkr, vilket till stora delar är hänförbart till minskade
konsultkostnader och medlemsavgifter.
PTS intäkter under 2016 uppgick till 362 mnkr (374 mnkr). Att intäkterna har
minskat med 12 mnkr jämfört med 2015 beror dels på avgiftssänkningar som gjorts
till följd av det stora ackumulerade avgiftsöverskottet som uppstått och dels på
uppsägningar av tillstånd i 370 MHz-bandet.
PTS lämnade bidrag uppgick till 229 mnkr (228 mnkr),
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Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter15
Verksamhetsintäkter
Totala anslagsintäkter
Totala övriga intäkter
Totala intäkter
Totala kostnader
Saldo

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

75 732
286 031
361 763
357 780

81 381
292 625
374 006
346 921

78 073
276 570
354 643
356 708

3 983

27 085

-2 064

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

229 296
0
229 296

227 932
0
227 932

300 941
1 600
302 541

0

0

0

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

29 914
225
234
30 065
307

26 895
835
253
29 354
-1 371

27 294
992
157
26 744
1 699

Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag
Lämnade bidrag intäkter
Totala Anslagsintäkter
Totala Bidragsintäkter
Totala kostnader
Saldo

5.1.1

Ekonomiskt utfall Post

Verksamhetskostnader och intäkter
Post
Avgiftsintäkter 16
Anslagsintäkter17
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Saldo

På grund av postoperatörernas ökande kvalitetsproblem, samt stora arbetsinsatser i
frågor som rör postlagstiftningens framtida utformning nationellt och internationellt,
har det löpande tillsynsarbetet vuxit kraftigt i omfattning med ökade lönekostnader

15 Summa övriga intäkter motsvarar intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkt av bidrag, förvaltning samt
finansiella intäkter i resultaträkningen
16 Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen
(2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
17 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter (förvaltning) och anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning (upphandling)
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som följd. För posttillsyn höjdes därför avgiftstaket 2016 till 23 miljoner kronor (18
miljoner kronor). Avgifterna har med anledning av detta höjts.
Lämnade bidrag
Postmarknad
Intäkt anslag lämnade bidrag
Anslagsfinansierade lämnade bidrag18
Saldo

5.1.2

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

24 243
24 243
0

23 633
23 633
0

24 693
24 693
0

Ekonomiskt utfall Elektronisk kommunikation

Totala verksamhetskostnader och intäkter
Elektronisk kommunikation
Avgiftsintäkter 19
Anslagsintäkter20
Övriga intäkter21
Verksamhetskostnader
Netto

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

249 471
71 139
6 409
323 343
3 676

258 807
73 820
6 661
310 831
28 457

243 314
69 037
5 796
321 911
-3 763

Avgiftsintäkterna har sjunkit med 9 336 tkr vilket beror dels på avgiftssänkningar
som gjorts till följd av det stora ackumulerade avgiftsöverskottet som uppstått på
området och dels på uppsägningar av tillstånd i 370 MHz bandet.

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning.
19 Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer, lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning samt
radioutrustningslag (2016:392) och som finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering
av Post- och telestyrelsens verksamhet. Intäkten kopplat till kvalificerade elektroniska signaturer 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
20 Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap 1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för
vissa myndighetsuppgifter, anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning, anslag 22:2:5 ap 1 Del till Post- och telestyrelsen, anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm –
Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen, anslag 22:2:4 ap 1 Informationsteknik –
del till Post- och telestyrelsen samt anslag 22:2:6 ap 8 Gem. E-förv.proj – Viss hantering eIDAS avseende
betrodda tjänster.
21 Den bidragsfinansierade verksamheten finansieras via bidrag från regeringen 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.
18
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Kostnaderna har ökat med 12 512 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader. PTS
har utsetts till tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen om åtgärder för
utbyggnad av bredbandsnät och har anställt personal för detta under året.
Verksamheten ska finansieras via avgifter med början år 2017. Kostnaderna hittills
uppgår till ca 5 miljoner kronor. Därutöver påverkar ny lagstiftning inom
radioutrustning och elektronisk identifiering som lett till att arbetsuppgifterna ökat.
Även inom lagen om elektronisk kommunikation har personalkostnaderna ökat.
Lämnade bidrag
Elektronisk kommunikation
Intäkt anslag lämnade bidrag
Intäkt bidrag lämnade bidrag
Summa intäkter
Summa kostnader22

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

191 208
0
191 208
191 208

189 875
0
189 875
189 875

265 597
1 600
267 197
267 197

0

0

0

Saldo
5.1.3

Ekonomiskt utfall Grundläggande betaltjänster

Totala verksamhetskostnader och intäkter
Grundläggande betaltjänster
2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Anslagsintäkter 23
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Saldo

6 726
9
6 736
0

8 045
8
8 053
0

4 368
5
4 372
0

Fram till december 2015 har PTS bedrivit ett stödjande arbete inriktat på att skapa
och etablera goda förutsättningar för länsstyrelsernas arbete med grundläggande
betaltjänster. I och med att de organisatoriska och administrativa strukturerna
kommit på plats hos länsstyrelserna har det arbetet avslutats. Från och med 2016
arbetar PTS framför allt med främjandeuppgifter och samverkan. Under året har
arbetet också överförts från att drivas som projekt till linjeverksamheten. I och med
det har kostnaderna minskat med knappt 2,4 miljoner kronor mellan 2015 och 2016,
framförallt hänförligt till minskade konsultkostnader.
22 Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap 1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, anslag
22:2:5 ap1 del till Post- och telestyrelsen, anslag 22:2:5 ap 2 Elektronisk komm – Tillgängliga elektroniska
kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen
23 Verksamheten finansieras via anslag via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster del Post- och
telestyrelsen.
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Lämnade bidrag
Grundläggande betaltjänster
Intäkter anslag lämnade bidrag
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 24
Saldo

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

13 845
13 845

14 424
14 424

10 650
10 650

0

0

0

Summan för årets lämnade bidrag är lägre än tidigare vilket bl.a. beror på att 1,6
miljoner kronor av länsstyrelsernas kostnader som länen haft och rekvirerat från PTS
för 2016 inte betalades ut i tid och kommer att belasta anslaget för 2017 istället. PTS
kan också konstatera att marknaden skapat billigare lösningar vilket skapar bättre
möjligheter att etablera ombud på kommersiell bas. Under året har 18 nya ombud
etablerats vilket skett till en lägre kostnad än tidigare och 4 tidigare statligt
finansierade ombud har gått över i kommersiell drift.

24

Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap 3 Grundläggande betaltjänster - del till Post- och telestyrelsen
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5.2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget enligt regleringsbrev för 2016
Avgifter som disponeras (tkr)
Verksamhet

Resultat
t.o.m.
2014

Resultat
2015

Budget
intäkter
2016

Utfall
intäkter
2016

Budget
kostnad
2016

Utfall
kostnad
2016

Budget
resultat
2016

Utfall
resultat
2016

Ack. Res
UB 2016

Elektronisk
kommunikation

9 554

27 603

247 000

241 822

247 000

233 178

0

8 643

45 801

Post

1 870

-1 371

30 000

29 914

29 500

29 607

500

307

806

R&TTE/Radioutrustning

1 673

853

8 500

7 642

8 700

7 531

-200

110

2 637

Elektroniska
signaturer/
Betrodda tjänster

0

0

15

7

15

7

0

0

0

Utbyggnadslag

0

0

0

0

0

5 078

0

-5 078

-5 078

13 097

27 085

285 515

279 384

285 215

275 402

300

3 983

44 165

Summa
5.2.1

Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat per verksamhetsområde
(tkr)

2016
IB
Elektronisk
kommunikation
Post
Summa PTS

Intäkter Kostnader Resultat

UB

39 686

249 471

245 795

3 676

43 360

498
40 183

29 914
279 384

29 607
275 402

307
3 983

806
44 165

2015
IB

Intäkter Kostnader Resultat

UB

Elektronisk
kommunikation
Post

11 228

258 807

230 350

28 457

39 686

1 869

26 895

28 266

-1 371

498

Summa PTS

13 097

285 702

258 616

27 085

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

5.2.2

Avgiftsuttag 2016

Enligt PTS regleringsbrev för 2016 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa
avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka PTS tar ut avgifter för att
bedriva sin verksamhet. Uppgifterna om PTS avgiftsuttag 2016 redovisas i
nedanstående tabeller. Angivna paragrafer hänvisar till Förordning (2016:602) om
finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.
Avgifter som tas ut med stöd av postlagen (2010:1045)
§

Avgift

2§
Tillsyn
3§
Särskild avgift
4§
Obeställbara brev
Totalt postverksamhet

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Tak
(tkr)

20 830
0
9 083
29 914

17 683
0
9 212
26 895

17 956
0
9 338
27 294

23 000
Saknas
10 000

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

Avgift

5§

Anmälningspliktiga
Nummer
Summa 5 §
Radiotillstånd
Radiocertifikat25
Handläggning
Totalt elektronisk
kommunikation

6§
7§
8§

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

106 663
21 425
128 088
113 593
0
141
241 822

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

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

Tak
(tkr)
140 000
30 000
140 000
120 000
1 per st
Saknas

25 Med stöd av 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) och 3 kap. 12 c §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) beslutade PTS den 8 december 2011 (dnr 11-10921)
att till Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) delegera myndighetsuppgiften att anordna kunskapsprov
för användning av amatörradiosändare och utfärda bevis (amatörradiocertifikat) om godkända avlagda prov
för användning av amatörradiosändare. Beslutet förlängdes av PTS den 13 december 2016 (dnr 16-11734)
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Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning/Radioutrustningslag (2016:392)
§

Avgift

9§
Tillsyn/Marknadskontroll
Totalt radio- och teleterminalutrustning/radioutrustning

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

7 642
7 642

7 744
7 744

7 125
7 125

Tak
(tkr)
10 000

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

Avgift

10 §
Tvistlösning och tillsyn
Totalt utbyggnad av
bredbandsnät

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

0
0

---

---

Tak
(tkr)
25 000
--

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer/Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om elektronisk identifiering.
§

Avgift

11 §

Tillsyn

Totalt utfärdande av kvalificerade
elektroniska signaturer/Betrodda
tjänster

Totalt avgiftsintäkter

Post- och telestyrelsen

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

Tak
(tkr)

7

15

15

5 per
styck/25
per styck

7

15

15

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

279 384

285 702

270 608
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5.3

Avgifter som inte disponeras

Avgifter som inte disponeras (tkr)
Verksamhet
Obeställbara brev
Totalförsvar
Övriga inkomster
Auktionsinkomster
Summa

Budget
intäkter
500
100 000
0
0
100 500

Utfall
intäkter

Budget
kostnader

Utfall
kostnader

Budget
resultat

534
98 44326
16 844
100 050

500
100 000
0
0

-92 219
---

0
0
0
0

Utfall
resultat
-6 224
---

215 871

100 500

92 219

0

6 224

Ackumulerat avgiftsöverskott för Totalförsvar är -28 911 tkr vid utgången av 2016.
I PTS regleringsbrev (RB) 2016 står att ”avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för
att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i
fredstid har fastställts till sammanlagt högst 100 mnkr”. Avgifterna fastställs i
förhand i PTS avgiftsföreskrift och beräknas utifrån årsomsättningen i den
verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Vid fastställande av 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.
PTS får årligen ett anslag på 100 mnkr som får användas för åtgärder för att skydda
elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt
åtgärder för höjd beredskap. Som anslagsposten är beskriven i RB ska anslaget täcka
kostnader för de åtgärder PTS genomför som både avser skydd vid påfrestningar i
fredstid men även för skydd vid höjd beredskap. Beredskapsavgiften ska däremot
endast täcka kostnader för åtgärder i fredstid.
När det gäller området Totalförsvar är det oklart om PTS har full kostnadstäckning
som ekonomiskt mål. Myndigheten för en dialog med Näringsdepartementet i frågan.

26

Utfall intäkter för Totalförsvar inkl. oavräknade poster om 938 tkr
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5.4

Sammanställning av väsentliga uppgifter 2012-2016
2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

2013
(tkr)

2012
(tkr)

35 000

45 000

60 000

60 000

50 000

7 210

9 129

11 129

35 456

38 044

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

0

0

0

40 241

29 397

-

-

363

239

223

591

238

0

23

0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

97 505

96 677

92 273

108 619

75 035

Budget i regleringsbrev

500

500

500

250

250

Utfall

534

543

511

493

511

0

0

0

0

0

100 050

0

0

0

0

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

Avgiftsinkomster inkomsttitel 2811:011
Budget i regleringsbrev
Utfall
Avgiftsinkomster inkomsttitel 281127
Övriga inkomster
Budget i regleringsbrev

0

0

0

0

0

16 844

8 339

210

0

0

Budget i regleringsbrev

285 515

283 715

279 010

276 010

272 005

Utfall

279 384

285 702

270 608

272 110

265 579

843

825

819

621

617

0

0

0

0

173

597

87

537

333

0

Utfall
Avgiftsinkomster som disponeras av PTS

Anslagskredit, UO 22, 2:1:1

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

Förvaltningsutgifter

27 Posten övriga inkomster utgörs av under året återbetalda lämnade bidrag som finansieras av anslagsmedel som
PTS inte längre disponerar.
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2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

2013
(tkr)

2012
(tkr)

4 208

4 148

3 818

4 352

4 412

0

0

0

0

1 412

6 973

8 068

7 663

4 682

0

Tilldelat i regleringsbrev

190 000

170 000

197 000

205 000

220 000

Utfall

189 971

167 280

86 493

116 470

143 305

15 387

12 349

16 305

14 621

300

1 008

1 005

1 050

1 050

1 050

0

0

0

0

0

Tilldelat i regleringsbrev

36 000

36 000

55 000

60 000

60 000

Utfall

42 079

32 751

17 192

10 573

2 677

203

462

247

1 294

14 221

3 000

3 000

3 000

3 000

3 750

0

96

0

0

0

7 684

0

2 612

8 382

23 259

Anslagskredit, UO 22, 2:2:1

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:2:1
Särskilda samhällsåtaganden
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:2:1

Anslagssparande, UO 22, 2:3:3

Grundläggande betaltjänster
Anslagskredit, UO 22, 2:3:3

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

Anslagssparande, UO 22, 2:4:1

Informationsteknik
Anslagskredit, UO 22, 2:5:1

Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslagssparande, UO 22, 2:5:1

Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation

0

Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:1
Tilldelat i regleringsbrev

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

Utfall

80 107

71 393

40 810

35 792

49 007

780

784

3 300

3 600

0

2 841

1 800

11 553

11 490

233

15 000

15 000

20 000

105 000

40 000

89

49

150

93 410

27 326

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

Elektronisk kommunikation – tillgängliga
elektroniska kommunikationer – del till PTS
Beställningsbemyndiganden UO 22, 2:5:2
Tilldelat i regleringsbrev
Utfall
Anslagssparande, UO 22, 2:6:8

Gem. E-förv. Projekt-Viss hantering eIDAS
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2016
(tkr)

2015
(tkr)

2014
(tkr)

2013
(tkr)

2012
(tkr)

260

247

244

247

247

294

283

279

275

281

1 224

1 199

1 260

1 228

1 196

1 356

1 383

1 390

1 385

1 375

85

85

85

85

85

0

0

0

0

0

Personal
Antal årsarbetskrafter
Medeltal

anställda28

Driftkostnad exkl. upphandling
samhällsåtaganden29
per årsarbetskraft
Driftkostnad inkl. upphandling
samhällsåtaganden30
per årsarbetskraft
Statskapital utan avkastningskrav
Statskapital IB
Föregående års avskrivning invärderade
tillgångar
Årets anskaffning konst från Statens konstråd

0

0

0

0

0

85

85

85

85

85

Balanserad kapitalförändring IB

13 206

15 662

26 001

6 378

20 144

Föregående års kapitalförändring enligt RR

25 559

-2 456

-10 339

19 622

-13 766

Balanserad kapitalförändring UB

38 766

13 206

15 662

26 001

6 378

Statskapital UB
Balanserad kapitalförändring

Årets kapitalförändring
Kapitalförändring anslag/uppbörd
Kapitalförändring avgiftsfinansierad

938

-1 526

-391

-17 500

20 372

3 983

27 085

-2 064

7 161

-749

4 920

25 559

-2 456

-10 339

19 622

verksamhet
Årets kapitalförändring

28

Pga. ett tidigare räknefel har siffrorna för år 2015 korrigerats med 1 person

29

Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. upphandling samhällsåtagande

30

Som driftkostnad definieras förvaltningskostnader, exkl. avskrivningar
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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

2016
(tkr)

2015
(tkr)

1
2
3
4

75 731
284 945
817
269
361 762

81 381
291 359
920
347
374 006

5
6
7
8

-242 766
-21 865
-87 831
-1 085
-4 232
-357 780

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

3 983

27 085

215 871
-214 933

104 033
-105 559

938

- 1 526

229 296
-229 296

227 932
-227 932
0

4 920

25 559

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
Lämnade bidrag
Saldo

10

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

11

Post- och telestyrelsen

70

Årsredovisning 2016

6.2

Balansräkning
2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

474

1 510

12

474

1 510

12

197
6 489
6 686

98
7 858
7 956

499
13 830
577
14 906

570
13 653
1 030
15 253

26 473
0
1 463
27 935

9 214
50
1 826
11 089

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

47 988

52 968

18

61 129
0
61 129

70 203
1
70 204

159 119

158 981

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

6.3

19
20
11
21

23
24
25
26

2016-12-31
(tkr)
85
38 766
4 920
43 771

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

207
4 813
5 020

141
4 487
4 628

7 210
8 555
66 376
4 127
86 268

9 129
8 115
70 785
3 887
91 916

23 298
761
24 059
159 119

22 654
933
23 587
158 981

Resultaträkning – avgiftsfinansierad verksamhet

2016
(tkr)

2015
(tkr)

280 382
178
203
280 763

286 690
141
298
287 129

-203 462
-16 725
-51 780
-1 037
-3 776
-276 780

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

VERKSAMHETSUTFALL

3 983

27 085

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

3 983

27 085

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
22:2:6:8

Elektronisk kommunikation - Tillgängliga
elektroniska kommunikationer - del till
Post- och Telestyrelsen
Gem. E-förv.proj – viss hantering eIDAS
avseende betrodda tjänster
Summa anslag utgiftsområde 22

Post- och telestyrelsen

87

28 087

0

0

0

28 174

27 578

597

8 068

140 278

0

0

-8 068

140 278

133 305

6 973

12 349

33 600

0

0

-12 349

33 600

18 213

15 387

462

7 904

0

0

-462

7 904

7 701

203

-96

100 000

0

0

0

99 904

92 219

7 684

1 800

26 014

0

0

-1 800

26 014

23 173

2 841

0

3 000

0

0

0

3 000

2 872

127

22 671

338 883

0

0

-22 680

338 874

305 061

33 813
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Redovisning mot inkomsttitlar (tkr)
Nomenklatur

Not 9
Benämning

Beräknat

Utfall

i regleringsbrev

inkomster

100 000

97 505

9453 011

Totalförsvar

2811 241

Obeställbara brev

500

534

2811 241

Övriga inkomster

0

16 844

2811 011

Auktionsinkomster PTS

0

100 050

100 500

214 933

SUMMA

Post- och telestyrelsen

74

Årsredovisning 2016

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
Särskilda utredningar
Ramanslag:
Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
Efter beslut av regeringen
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
Varav kostnader för underhåll av Webbportal
Informationsteknik – del till PTS
Bredbandsutbyggnad
Bredbandsforums kansli
Summa utgiftsområde 22
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Utfall

3 000

780

5 000

0

4 800

3 244

21 014
3 000

19 709
2 332

5 000
3 000
200

3 466
2 985
63

2 000
5 904

1 926
5 774

46 718

34 899

Årsredovisning 2016

Bemyndigande redovisning (tkr)
Näringsdepartementet

Tilldelad
bemyndiganderam

Ingående
åtaganden

Utestående
åtagande per 31
december

Utestående åtagande fördelning per år

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
22:2:2:1

Ramanslag:

Not 28

Ersättning för särskilda tjänster för personer
med funktionsnedsättning

22:2:3:3

Not 29

Ramanslag
Felskrivning i regleringsbrev där
bemyndigandet ges mot anslagspost 22:2:3:4.
Grundläggande betaltjänster

22:2:5:1

Ramanslag

Not 30

Driftsäker och tillgänglig elektronisk
Kommunikation – del till PTS

22:2:5:2

Ramanslag

2017

190 000
Tilldelad
bemyndiganderam

167 280
Ingående
åtaganden

189 971
Utestående
åtagande per 31
december

93 651

2017

2018

Post- och telestyrelsen

35 913

2019-

32 751
42 079
21 750
10 650
36 000
Ingående
Utestående
Tilldelad
Utestående åtagande fördelning per år
åtaganden
åtagande per 31
bemyndiganderam

9 679

december

2018

2019-

71 393
80 107
66 750
12 141
95 000
Ingående
Utestående
Tilldelad
Utestående åtagande fördelning per år
åtaganden
åtagande per 31
bemyndiganderam

1 216

december

2017

Not 31

60 407

Utestående åtagande fördelning per år

2017

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

2019

2018

2018

2019-

15 000

49

89

70

19

0

346 000

271 473

312 246

182 221

83 217

46 808
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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
2017-01-05. 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 100 tkr. Föregående år
var beloppsgränsen 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, glädjande nog, se en minskning av den totala
sjukfrånvaron. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat drastiskt i jämförelse med förra
årets siffror. Männens sjukfrånvaro har däremot ökat något både gällande längre och
kortare sjukperioder och då främst i åldersgruppen mellan 30-49 år. Vi kan inte hitta
en enskild orsak till att männens sjukfrånvaro i den åldersgruppen har ökat. Den
ökande frånvaron beror både på faktorer som vi inte kan påverka och på
arbetsrelaterad ohälsa. Om det är ett mönster som kvarstår under nästa år är det
något vi får utreda vidare.
Vi har under året arbetat med att implementera och klargöra rutiner kopplat till PTS
systematiska arbetsmiljöarbete. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket trädde i kraft
31 mars 2016, den behandlar organisatorisk och social arbetsmiljö och därför har det
varit ett fokusområde under 2016. Samtliga chefer har genomgått en
arbetsmiljöutbildning med syfte att öka kunskapen samt klargöra rutiner och ansvar
kopplat till lagstiftningen och den nya föreskriften. Alla chefer har också genomgått
en utbildning i konflikthantering samt fått skriva på en arbetsmiljödelegering för att
ytterligare kunna möta de nya kraven. Alla medarbetare har också fått möjlighet att ta
del av informationen.
Uppföljningar av sjukfrånvaro, övertid och plus-flex genomförs regelbundet.
Nyanställda erbjuds ergonomigenomgångar - liksom övriga medarbetare vid behov.
Vi arbetar även aktivt med friskvård och samtliga medarbetare, som inte hade
möjlighet under förra året, har erbjudits en hälsoprofil i företagshälsovårdens regi.
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Tabell 23: Redovisning av sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid
2016-12-31

2015-12-31

Totalt

3,9

5,1

Kvinnor

4,1

6,5

Män

3,8

3,5

Åldersgruppen 30-49 år

3,2

4,0

Kvinnor

4,1

6,1

Män

2,9

1,7

Åldersgruppen 50 år och äldre

5,3

7,0

Kvinnor

4,3

7,6

Män

6,5

6,3

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

Tabell 24: Andel sjukfrånvaro i procent som varat sammanhängande i
60 kalenderdagar eller mer
2016-12-31

2015-12-31

Totalt

53,0

54,8

Kvinnor

50,0

54,3

Män

56,7

55,8

Åldersgruppen 30-49 år

22,5

20,7

Kvinnor

34,0

29,6

Män

8,5

1,5

Åldersgruppen 50 år och äldre

30,5

34,1

Kvinnor

15,9

24,7

Män

48,2

54,3
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7.4

Notförteckning

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

Intäkt
(tkr)

2202001 001 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

27 544

2202002 001 Ersättning för särskilda tjänster för personer med
funktionsnedsättning

10 062

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

4 368

2202005 001 Del till Post- och telestyrelsen

17 496

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

5 688

2202004 001 Informationsteknik – del till PTS

7 701

2202006 008 Gem. E-förv.proj – Viss hantering eIDAS avseende betrodda
tjänster (ram)
Summa intäkt av anslag

2 872
75 731

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

Offentligrättsliga avgifter
Intäkter av avgifter enligt 4 §
Fakturerade kostnader
Övriga ersättningar

2016
(tkr)
279 384
550
4 500
511

Realisationsvinst
Viten/skadestånd
Summa/Utgående balans

Post- och telestyrelsen

284 945

2015
(tkr)
285 625
1 121
4 500
77
32
4
291 359
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Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 6 414 tkr jämfört med
föregående år, vilket främst förklaras av att offentligrättsliga avgifter minskat med
6 241 tkr.
Intäkter avseende marknadskontroll klassificeras fr.o.m. 2016 som övriga ersättningar
och inte som offentligrättsliga avgifter. För att öka jämförbarheten har jämförelsetal
för 2015 justerats.
3) Intäkter av bidrag, förvaltning
Posten innefattar intäkter av bidrag hänförbara till elektronisk kommunikation.
Intäkter av bidrag har minskat med 11 % jämfört med föregående år.
Intäkter av bidrag 2016 avser:
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, lån
Övriga ränteintäkter
Valutakursvinster
Påminnelseavgifter
Övriga finansiella intäkter
Summa Utgående balans

2016
(tkr)
44
3
154
68
0
269

2015
(tkr)
24
2
242
77
1
347

Finansiella intäkter har minskat med 77 tkr vilket främst beror på minskade
valutakursvinster jämfört med föregående år. Samtidigt har ränteintäkter avseende
lån hos Riksgäldskontoret ökat.
Årsgenomsnittsräntan hos Riksgäldskontoret har varit negativ även 2016 vilket
medfört att utestående lån genererat en ränteintäkt medan behållningen på
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räntekontot genererat en räntekostnad. Ökningen av ränteintäkterna på utestående
lån beror främst på att årsgenomsnittsräntan har minskat till -0,489 % (-0,251 %).
Samtidigt har dock utestående lån minskat.
5) Kostnader för personal

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

2016
(tkr)

2015
(tkr)

-151 969
-81 756
-9 042
-242 766
-238

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

Personalkostnaderna har ökat med 16 667 tkr, motsvarande 7 % jämfört med
föregående år. Nivåhöjning om 2,3 % i lönerevisionen per 2016-01-01 har fått full
effekt. Antalet anställda har under året också ökat från 285 anställda 2015-12-31 till
295 anställda 2016-12-31. Antalet årsarbetare, exkl. sjukfrånvaro under hela året, har
också varit markant högre än föregående år, 260 jämfört med 247. Sjukfrånvaron har
under året minskat och det märks på kostnaderna för sjuk- och hälsovård som har
minskat med 14 %.
Utbildningskostnaderna har endast minskat med 5 % från föregående års satsning på
ledarskapsutveckling vilket förklaras av fortsatt utbildning i arbetsmiljö- och
konflikthantering för cheferna i samband med Arbetsmiljöverkets nya
arbetsmiljöföreskrift som gäller från 2016-03-31.
6) Kostnader för lokaler
Lokalkostnader har ökat med 2 724 tkr jämfört med föregående år. Ökningen
förklaras främst av att PTS har ett nytt hyreskontrakt fr.o.m. 2016 med höjd bashyra.
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7) Övriga driftkostnader

Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster)
Medlemsavgifter
Datatjänster
Tele, post och kommunikation
Resor och transporter
Varor och korttidsinventarier
Reaförluster lånefinansierade anläggningstillg.
Övrig driftkostnader (inkl. befarade kundförluster)
Summa/Utgående balans

2016
(tkr)
-44 508
-18 762
-10 519
-3 024
-4 844
-1 835
-45
-4 294
-87 831

2015
(tkr)
-48 253
-21 714
-10 237
-3 032
-5 166
-2 890
-23
-5 046
-96 360

Posten innefattar driftskostnader hänförbara till såväl förvaltning som
samhållsåtagande och försvar.
Övriga driftkostnader har minskat med 8 529 tkr jämfört med 2015. Det beror till
stora delar på att kostnader för konsulter har minskat med 3 744 tkr. Detta beror i sin
tur på minskade konsultkostnader inom sektorn Elektronisk kommunikation där en
samverkansövning genomförs vartannat år. Denna samverkansövning genomfördes
senast 2015, nästa tillfälle är 2017. Dessutom har konsultkostnader minskat inom
Grundläggande betaltjänster.
Medlemsavgifter har minskat med 2 952 tkr, vilket främst beror på att årsavgiften till
International Telecommunication Union (ITU) har sänkts med motsvarande
2 833 tkr. PTS andelar i ITU har minskat till 4 (5).
8) Finansiella kostnader

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

2016
(tkr)
-591
-14
-16
-340
-124
-1 085

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

Finansiella kostnader har ökat med 593 tkr vilket främst beror på högre
valutakursförluster med 272 tkr och högre räntekostnader på Räntekontot med 354
tkr. Årsgenomsnittsräntan hos Riksgäldskontoret har varit negativ även 2016 vilket
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medfört att behållningen på räntekontot genererat en räntekostnad medan utestående
lån genererat en ränteintäkt. Ökningen av räntekostnaderna på räntekontot beror
främst på att årsgenomsnittsräntan har minskat till
-0,489 % (-0,251 %). Samtidigt har behållningen på räntekontot minskat.
9) Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS
Inkomsttitel 9453, totalförsvar

2016
(tkr)
97 505
0
97 505

2015
(tkr)
97 154
-477
96 677

2016
(tkr)
450
487
938

2015
(tkr)
-1 603
77
-1 526

98 443

95 151

2016
(tkr)
534
100 050
16 844

2015
(tkr)
543
0
8 339

Summa intäkter av avgifter som inte disponeras,
övriga inkomster

117 427

8 882

Summa intäkter av avgifter som inte disponeras av
PTS

215 871

104 033

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

Summa intäkter som inte disponeras, totalförsvar

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

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS har ökat med 111 838 tkr vilket
främst beror på intäkter om 100 050 tkr avseende en spektrumauktion, samt att
återbetalningar av bidrag som redovisats mot inkomsttitel ökat med
8 505 tkr. De återbetalda bidragsmedlen avser medfinansiering av
bredbandsutbyggnad mot anslag 22:2:5 ap. 2. i 2014 års regleringsbrev. Då
verksamheten inte finns för 2016 tillförs återbetalningarna inkomsttitel 2811.
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten uppgår till 214 933
tkr.
Saldot i uppbördsverksamheten på 938 tkr utgörs av periodiserade avgifter, 450 tkr,
mot beredskapsavgifter avseende telekommunikation (totalförsvar) och minskade
befarade förluster i uppbördsverksamheten 487 tkr. Periodiserade avgifter samt
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befarade förluster i uppbördsverksamheten avseende totalförsvar redovisas inte mot
inkomsttitel 9435 då denna är klassificerad som skatt och redovisas mot inkomsttitel
det år då betalning sker.
10) Transfereringar

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

2016
(tkr)

2015
(tkr)

-123 242
-13 845
-74 723
-17 485
-229 296

-117 356
-14 424
-82 932
-13 220
-227 932

2016
(tkr)
3 983
938
4 920

2015
(tkr)
27 085
-1 526
25 559

11) Årets kapitalförändring

Avgiftsfinansierad verksamhet
Periodiseringar i uppbördsverksamhet
Summa/Utgående balans

Årets kapitalförändring 2016 utgörs av ett överskott i den avgiftsfinansierade
verksamheten på 3 983 tkr samt periodiseringar av uppbördsfordringar om 938 tkr.
12) Anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

Anskaffningsvärde IB

41 908

41 908

Anskaffningsvärde UB

41 908

41 908

-40 398

-38 993

-1 036

-1 406

-41 434

-40 398

474

1 510

Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
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.
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Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

8 983

8 983

145

0

9 128

8 983

-8 885

-8 753

-46

-132

-8 931

-8 885

197

98

Förbättringsutgifter på annans fastighet har ökat något i värde då årets nyanskaffning
överstiger årets avskrivning.
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärde utrangerat
Anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar utrangerat
Ackumulerade avskrivningar UB
BOKFÖRT VÄRDE

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

63 221

62 364

2 156

3 007

-401

- 2 150

64 975

63 221

-55 363

-54 190

-3 151

-3 300

27

2 127

-58 487

-55 363

6 489

7 858

Bokfört värde avseende Maskiner, inventarier, installationer m.m. har minskat då
årets avskrivningar överstiger årets anskaffningar samtidigt som tillgångar till ett
värde om 375 tkr har utrangerats.
Beviljad låneram uppgår till 35 000 tkr. Bokfört värde på samtliga
anläggningstillgångar (exkl. konst) uppgår till 7 075 tkr per 2016-12-31.
13) Kundfordringar
Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 3 365 tkr (7 491 tkr) varav osäkra
kundfordringar uppgår till 2 866 tkr (6 922 tkr).
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Osäkra kundfordringar har minskat främst som en följd av att avskrivningar av
kundfordringar har skett till högre belopp under 2016, 4 019 tkr, jämfört med
föregående år, 1 492 tkr. Under 2016 har beslut fattats om att skriva av äldre
fordringar då de efter utredning och kontakter med Kammarkollegiet inte bedömts
vara möjliga att driva in.
14) Fordringar hos andra myndigheter
Fordringar hos andra myndigheter utgörs till övervägande del, 13 587 tkr (13 550
tkr), av fordran avseende mervärdesskatt.
15) Övriga kortfristiga fordringar

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

2016-12-31
(tkr)
94
415
69
577

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

Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 453 tkr jämfört med föregående
räkenskapsår, vilket främst beror på minskade uppbördsfordringar. Obetalda
uppbördsfordringar uppgår på balansdagen till 998 tkr (2 004 tkr), varav 929 tkr
(1 417 tkr) är osäkra
16) Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Internationella medlemsavgifter
Förutbetalda nyttjanderätter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader

2016-12-31
(tkr)
19 119
4 742
2 611
26 473

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

0
0

50
50

1 012
450
1 463

1 826
0
1 826

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Summa upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Upplupna avgiftsintäkter
Upplupna uppbördsintäkter
Summa övriga upplupna intäkter
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Förutbetalda kostnader har ökat med 17 259 tkr. Den främsta förklaringen är att en
faktura avseende internationella medlemsavgifter för 2017 på 11 531 tkr betalades i
förskott till International Telecommunication Union. Normalt betalas dessa
medlemsavgifter samma år som avgiften avser.
Förutbetalda kostnader har dessutom ökat då en faktura avseende lokalhyra för
första kvartalet 2016 på 4 402 tkr inkom först efter brytdagen 2015. Den
klassificerades därför inte som förutbetald per 2015-12-31. Motsvarande faktura
inkom före brytdagen 2016 och dessa förutbetalda hyror ingår därmed i balansposten
per 2016-12-31.
17) Avräkning med statsverket
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

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

Post- och telestyrelsen

2016-12-31
(tkr)
-2 004
-214 933
215 939

2015-12-31
(tkr)
-3 675
-105 559
107 229

-998

- 2 004

2016-12-31
(tkr)
50 659
277 483
-279 704

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

48 438

50 569

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

-87
27 578
-28 087
-597

-537
27 937
-27 487
-87

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

238
-34

312
-74

204

238
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Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i
Riksbanken

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

2016-12-31
(tkr)
4 163
256 310
-323 298
63 765
941

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

47 988

52 968

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

597
44 165

87
40 182

761
-40 165
55 771
61 129

883
-28 391
57 442
70 203

18) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Anslagssparande
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
Oförbrukade/upplupna bidrag
-Kortfristiga fordringar
-Kortfristiga skulder
Summa

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

Ingående balans
Föregående års kapitalförändring
Utgående balans

2016-12-31
(tkr)
13 206
25 559
38 766

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

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat t.o.m.
räkenskapsåret 2015 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 40 182 tkr, samt
periodiseringseffekter avseende uppbörd, -1 417 tkr.
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21) Myndighetskapital
Statskapital
(tkr)

Utgående balans
2015
Rättelser/ändrade
principer
Ingående balans
2016
Föreg. års
kapitalförändring
Årets
kapitalförändring
Summa årets
förändring
Utgående balans
2016

Balanserad
kapitalförändring
avgifts-belagd
verksamhet (tkr)

Balanserad
kapitalförändring
uppbörd
(tkr)

85

13 097

109

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen
(tkr)
25 559

0

0

0

0

0

85

13 097

109

25 559

38 851

0

27 085

-1 526

-25 559

0

4 920

4 920

0

Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

27 085

-1 526

-20 639

4 920

85

40 182

-1 417

4 920

43 771

2016-12-31
(tkr)
141
238
-172
207

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

Under året har ett nytt beslut avseende delpension fattats.
Övriga avsättningar

Övriga avsättningar
Ingående avsättning
Årets avsättning
Årets upplösning
Utgående avsättning

2016-12-31
(tkr)
4 487
456
-130
4 813

2015-12-31
(tkr)
4 174
424
-111
4 487

Övriga avsättningar utgörs i sin helhet av avsättning för lokalt omställningsarbete
(tidigare kompetensutvecklingsåtgärder). Under 2017 beräknas ca 370 tkr att
disponeras inom ramen för projektet Rörlighet i staten.
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22) Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Summa
(tkr)
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23) Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans
Nyupptagna lån
Årets amortering
Utgående balans

2016-12-31
(tkr)
9 129
2 709
-4 627
7 210

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

Beviljad låneram uppgår till 35 000 tkr.
Lån hos Riksgäldskontoret har minskat med 1 919 tkr vilket främst beror på att årets
avskrivningar överstiger årets nyanskaffningar.
24) Kortfristiga skulder hos andra myndigheter

Leverantörsskulder, inomstatliga
Arbetsgivaravgifter
Utgående mervärdesskatt
Utgående balans

2016-12-31
(tkr)
2 655
4 030
1 870
8 555

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

25) Leverantörsskulder
Av skulden utgör 57 481 tkr (60 313 tkr) leverantörsskulder i SCR flödet avseende
samhällsåtagande och försvar.
26) Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder har ökat med 240 tkr vilket främst beror på ökad skuld för
personalens källskatt. Kortfristig skuld för personalens källskatt uppgår till 3 955 tkr
(3 649 tkr) och utgör ca 96 % (94 %) av balansposten.
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27) Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Upplupna löneskulder
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

2016-12-31
(tkr)
19 421
3 877
23 298

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

761
761

933
933

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Summa oförbrukade bidrag

Upplupna kostnader har ökat med 644 tkr. Upplupna lönekostnader har minskat
med 1 137 tkr som en följd av minskad semesterlöneskuld. Övriga upplupna
kostnader har ökat med 1 781 tkr vilket till stora delar är hänförligt till upplupna
kostnader avseende uppgradering av ekonomisystem 2016.
Oförbrukade bidrag är i sin helhet från annan statlig myndighet och förväntas tas i
anspråk inom följande tidsintervall:

Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas)
Summa oförbrukade bidrag

2016-12-31
(tkr)

2015-12-31
(tkr)

761
761

933
933

28) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (22:2:2:1)
Under anslaget finns två finansiella villkor där ett föreskriver att 5 000 tkr först får
användas efter beslut av regeringen. Sådant beslut saknas och medlen har därmed
inte använts, vilket är en förklaring till utgående anslagssparande på 6 973 tkr. Till
"särskilda utredningar" har 780 tkr (450 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)
Det stora anslagssparandet om 15 387 tkr beror delvis på att arbetet med att etablera
lösningar för grundläggande betaltjänster tar tid och bör ses på lång sikt. Till exempel
tar det ofta tid att etablera ombudslösningar och det bygger på ett betydande arbete
från länsstyrelsernas processledare. Ett annat problem är att det kan vara svårt att
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hitta en lokal aktör som vill ta på sig ansvaret att vara ombud för grundläggande
betaltjänster. Många aktörer väjer för den ökade rånrisken de ådrar sig när de får mer
kontanter i sin verksamhet, och andra har problem med att avsätta den tid som rollen
kräver. Det är med andra ord inte en självklarhet att en lösning kommer till stånd
bara för att det finns möjlighet till finansiering.
Den snabba digitaliseringen på betaltjänstmarknaden innebär en stor omställning på
marknaden både för användare och tillhandahållare av betaltjänster. Därmed finns en
stor osäkerhet kring framtida kostnader för statens insatser för grundläggande
betaltjänster.
Bemyndiganderamen är överutnyttjad med 6 079 tkr. En av anledningarna till detta är
att 1,6 mnkr av de kostnader som länen rekvirerat från PTS för 2016 inte betalades ut
under året och belastar bemyndiganden för 2017. En annan orsak till att
bemyndiganderamen överutnyttjats är att länsstyrelsernas ansökningsförfarande till
PTS har ändrats, vilket belastar bemyndiganderamen mer än vad PTS beräknat.
Sedan 2015 söker länsstyrelserna medel i ramansökningar på flera år istället för att
söka medel för varje enskild insats, vilket driver upp mängden bemyndigade medel.
En anledning till att förorda ramansökningar är att insatser enligt förordningen
beslutas av länsstyrelserna och för att de ska kunna fatta snabba och oberoende
beslut behöver de en ram med medel. En annan anledning är att aktörer som tar på
sig ansvaret att vara ombud för grundläggande betaltjänster behöver en långsiktighet i
sitt åtagande gentemot betaltjänstleverantörer samt gentemot sin kundkrets. Därför
skrivs ofta fleråriga avtal (3-5år).
Även om bemyndiganderamen har överskridits för år 2016 bygger länsstyrelsens
ramansökningar till stora delar på prognoser för insatser som de tror skulle kunna bli
aktuella framöver. Det innebär att även om det finns ett beslut från PTS till en
länsstyrelse betyder inte det att länsstyrelsen ingått avtal med aktörer/ombud. Detta
gäller särskilt för insatser som är prognostiserade längre fram i tiden än närmaste året
efter ansökningsdatum.
30) Del till Post- och telestyrelsen (22:2:5:1)
Anslagssparandet uppgår till 7 684 tkr och årets tilldelade bemyndiganderam har
enbart nyttjats till 84 %. Orsaken till detta är att avtal för ett stort projekt inte kunde
färdigställas beroende på att förhandlingar inte slutförts under året samt att
säkerhetsskyddsavtal behövde ingås. Därmed har kostnader inte upparbetats som
planerats.
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31) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till
Post- och telestyrelsen (22:2:5:2)
PTS har ett anslagssparande om 2 841 tkr vilket beror på att det under 2016 inte har
tillkommit några nya fall där PTS behövt upphandla särskilda ersättningslösningar för
förlorad tillgång till telefoni. Det är i synnerhet installation av nytillkommande
abonnenter som driver upp kostnaderna, medan driftskostnaderna är förhållandevis
låga. Området är osäkert och svårt att förutse, men PTS följer operatörernas
förändringar i näten som eventuellt kan leda till förlorad telefoni för vissa hushåll.
Av tilldelad bemyndiganderam på 15 000 tkr finns enbart 89 tkr i utestående
åtaganden vid årets slut. Tilldelad bemyndiganderam avser både åtgärder för
samordningsinsatser för driftsäkra och tillgänglig elektroniska kommunikationer samt
insatser för att tillgodose samhällsomfattande tjänster. Utnyttjad bemyndiganderam
2016 avser endast avtal inom samhällsomfattande tjänster. I budgetunderlaget har
PTS begärt att få en lägre ram vilket har införts fr.o.m. 2017 då den sänks till 5 mnkr.
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8

Uppgifter om PTS styrelse

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
myndigheten i sin årsredovisning redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra
förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som
avtalats.
Ersättningar m.m. för ledamöter under 2016 (kr).
Styrelsemedlemmar under hela 2016
Namn

Funktion

Mats Bergman
Carl Cederschiöld
Åke Hedén
Birgitta Heijer
Therese Mattsson
Gunilla Nordlöf
Anne Vadasz-Nilsson
Jens Zander

Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lön/arvode och
skattepliktiga
ersättningar (kr)
26 004
26 004
49 992
26 004
26 004
26 004
26 004
26 004

Styrelsemedlemmar under del av 2016
Namn

Funktion

Göran Marby
(2016-01-01-2016-03-27)
Bo Svensson
Catarina Wretman
(2016-03-28-2016-12-31)

Generaldirektör
och ledamot
Ledamot
Tf generaldirektör
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Lön/arvode och
skattepliktiga
ersättningar (kr)
529 477
4 334
1 236 209
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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

Carl Cederschiöld
Åke Hedén

AB Stockholmshem
Almi Företagspartner AB
Grimaldi Industri AB
Vencap Industrier AB
Plockmatic International AB
Ekoväst Invest AB
Tullverkets insynsråd
Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd
Samverkansrådet mot terrorism
Samverkansrådet mot grov organiserad
brottslighet
Kustbevakningens insynsråd
Arbetsgivarverkets styrelse
Kåpan Pension
e-legitimationsnämnden
Rådet för digitalisering av det offentliga
Sverige
European Commission SME Envoy
Network
European Commission REFIT
platform
Stockholms Universitet
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
Datainspektionens insynsråd

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Therese Mattsson

Gunilla Nordlöf

Anne VadaszNilsson

Jens Zander
Catarina Wretman
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Ledamot
Revisor
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot

Ordförande
Ordförande
Ledamot
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Förkortningar
Berec

Body of European regulators for electronic communications

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations

DSM

Digital Single Market

ERGP

European Regulators Group Post

EU

Europeiska Unionen

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IMT

International Mobile Telecommunications

IP

Internet Protocol

JO

Justitieombudsmannen

JK

Justitiekanslern

JWG

Joint Working Group

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan

LEK

Lagen (2003:389) om Elektronisk Kommunikation

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N4M

Net4Mobility

NMI

Nöjd medarbetarindex

PPDR

Public Protection and Disaster Relief

RSPG

Radio Spectrum Policy Group

SOT

Samhällsomfattande tjänster

SMP

Significant Market Power

Spider

The Swedish Program for ICT in Developing Regions)

UPU

Universal Postal Union
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