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Generaldirektören har ordet 

2022 var året när vi efter pandemirestriktioner kunde ta vårt nya huvudkontor i bruk. 

De ändrade arbetssätt och förutsättningar som detta möjliggör blir viktiga för att 

utveckla vår verksamhet och kunna ta oss an de nya och breddade uppdrag som 

följer av digitaliseringen. De utmaningar vi arbetar med är att alla ska vara digitalt 

inkluderade och ha tillgång till väl fungerande internet och post. Vi bevakar också att 

alla kan använda viktiga tjänster när det analoga utbudet ersätts av digitala lösningar. 

Rysslands invasion av Ukraina innebar ökat fokus på säkerhetsfrågor. Det försämrade 

säkerhetspolitiska läget och en osäker omvärld ställer större krav på samhällets 

beredskap. PTS har fått en ny roll som ansvarig för beredskapssektorn elektronisk 

kommunikation och post. Den erfarenhet av samverkan inom krishantering och 

beredskap som vi byggt upp under många år ger ett gott utgångsläge för att ta oss 

an de större kraven inom totalförsvaret, även om mycket arbete återstår.  

PTS styrelse beslutade under året om en ny strategisk verksamhetsplan för 2023-

2026. Vi kommer att fokusera vårt utvecklingsarbete på fem områden.  

Vi behöver ökade satsningar på säkra elektroniska kommunikationer och post till följd 

av det säkerhetspolitiska läget. Vi behöver också utveckla perspektivet kring 

tillgänglighet i och med att digital inkludering kräver mer än tillgång till infrastruktur. 

Utmaningar inom elektronisk kommunikation uppstår i allt större utsträckning på 

tjänstenivån och hos stora online-plattformar snarare än på infrastrukturnivå. Ett ökat 

fokus på tjänster istället för nät leder till nya initiativ inom EUs reglering. Därför krävs 

ökad proaktivitet gällande kommande initiativ från EU på det digitala området.  

För att möta detta måste PTS fortsätta locka och behålla rätt kompetens samt 

effektivisera verksamheten så att vi är en effektiv myndighet redo för nya utmaningar. 

2023 kommer vi att fortsätta arbetet i nära samverkan med andra aktörer, såväl 

offentliga som privata, för att verka mot vår nya vision om säker och tillgänglig 

kommunikation för Sverige. 

 

Dan Sjöblom 

Generaldirektör  
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VIKTIGA INSATSER OCH HÄNDELSER 

Här redovisas några insatser och händelser som myndigheten bedömer har varit 

särskilt betydelsefulla under 2022. 

• I början av 2022 togs PTS nya huvudkontor i bruk med lokaler anpassade för 

aktivitetsbaserat arbetssätt som syftar till att stärka samarbetet inom 

myndigheten och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Flytten har också 

inneburit att säkerhetsskyddet kring myndighetens säkerhetskänsliga 

verksamhet stärkts. 

• Totalförsvarsarbetet och anpassning till den nya myndighetsstrukturen för 
samhällets krisberedskap och civila försvar har fortsatt att vara i fokus för 

myndigheten under året, samtidigt som omvärldsläget ledde till att PTS 

aktiverade en krisstab med fokus på kriget i Ukraina. 

• Den 1 augusti 2022 trädde Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om säkerhet i nät och tjänster i kraft. De nya säkerhetsföreskrifterna innebär en 

sammanslagning av PTS fem tidigare enskilda föreskrifter inom 

säkerhetsområdet i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK), i syfte 

att underlätta för tillhandahållarna. Anpassning av reglerna till LEK bedöms ge 

positiva effekter för sektorerna eftersom de bidrar till tydlighet för aktörerna, samt 

underlättar en effektiv tillämpning. 

• Myndigheten har även i övrigt förberett sig för den nya lagen om elektronisk 

kommunikation, som trädde ikraft den 3 juni 2022, genom att ta fram nya 

föreskrifter och identifiera nya eller ändrade uppgifter. 

• PTS beslutade om föreskrifter för utdelning av post inom den 

samhällsomfattande posttjänsten. Det har tidigare saknats bindande nationella 

regler om var postutdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten ska ske. 

Syftet med föreskrifterna är bl.a. att skydda dem som har långt till 

postanordningen genom att säkerställa en brev- och paketutdelning anpassad till 

användarnas behov. 

• PTS slutredovisade regeringsuppdragen ”Främja tillgången till bredband” samt 

”Analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad” genom rapporten Bredband 

till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige. I rapporten konstaterar 

myndigheten att det finns ett stort behov av att Sverige får en ny strategi som tar 

vid senast när den nuvarande bredbandstrategin når sitt slut. Den nya strategin 

bör, enligt PTS, utgå från dagens förändrade samhällsbehov och de förväntningar 

som kan uppstå under de kommande åren. 

• I enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur fördelade PTS nästan 1,3 miljarder kronor i 

bredbandsstöd år 2022. Stödet delades ut till 384 projekt som omfattade totalt 

33 867 byggnader runtom i hela Sverige. 
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Marknadens utveckling 

PTS följer marknaderna för elektronisk kommunikation och post genom att ta fram 

statistik. För mer statistik se PTS Statistikportal (se www.pts.se).  
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En beskrivning av PTS och myndighetens 
styrning 

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

kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation rymmer 

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

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

reglerar verksamheten. Därutöver bedriver PTS ett omfattande främjandearbete, där 

myndigheten agerar och påverkar genom att analysera och beskriva marknaden, 

informera, föra dialog och samverka. 

Organisation 

PTS är en myndighet som från oktober 2022 hör till Finansdepartementet. 

Myndigheten leds av en styrelse tillsatt av regeringen och generaldirektören är den 

verkställande chefen för verksamheten. Verksamheten är uppdelad i tre divisioner, 

med underliggande avdelningar och enheter, och en stab. Ledningsgruppen består 

av generaldirektören, samtliga divisionschefer samt stabschef. 

Politiska mål 

Politiken för informationssamhället omfattar områdena övergripande frågor om 

digitalisering och informationsteknik (digitaliseringspolitik), elektronisk 

kommunikation, post samt grundläggande betaltjänster.  

De politiska målen för områdena är: 

• Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Delmål 1: Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta 

samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i 

första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha 

ett ansvar på områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av 

marknaden. 

Delmål 2: Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha 

goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via 

bredband. 

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

• Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. 
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Regeringens digitaliseringsstrategi För ett hållbart digitaliserat Sverige, anger 

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

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter fokuserar 

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

innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

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

infrastruktur), anger regeringen, genom sin bredbandsstrategi Sverige helt 

uppkopplat 2025, ett antal kvantitativa mål för bredbandsutbyggnaden.  

PTS är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området 

för elektronisk kommunikation. Myndigheten är även beredskapsmyndighet och 

sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters 

beredskap.  

PTS vision och övergripande mål 

Utifrån de uppdrag som PTS har av regeringen genom instruktion1 och regleringsbrev 

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

tillstånd i framtiden och är vägledande för myndigheten. PTS vision till och med 2022 

är att: 

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

PTS har till och med 2022 sju övergripande mål. De sju målen bryter ner visionen och 

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

PTS verksamhet och anger en riktning för vart myndigheten vill:  

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

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

tjänster. 
4. Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras över 

tid.  
5. Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av 

väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för 
konsumenter. 

6. Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl 
tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val.  

7. PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa 
arbetsplatser.  

Under 2022 har PTS fattat beslut om en ny strategisk verksamhetsplan, inklusive ny 

vision och verksamhetsidé. Den strategiska verksamhetsplanen gäller från 2023 till 

2026 och pekar ut områden som PTS behöver fokusera extra mycket på de 

                                                        
1 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
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kommande åren. De övergripande målen tas bort från 2023. Istället kommer PTS 

utgå från de mål som regeringen anger i myndighetens instruktion. I och med detta 

har PTS påbörjat ett arbete med att se över myndighetens resultatindikatorer och hur 

målen ska följas upp kommande år. Under året har PTS även implementerat en ny 

process för planering och budget. 

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

styra och följa verksamheten. 

PTS finansiering 

Myndighetens verksamhet finansieras av avgifter, anslag och bidrag. Avgifter tas ut 

av anmälda operatörer samt av företag och personer som har sådana tillstånd som 

PTS utövar tillsyn över, exempelvis tillstånd för radioanvändning. Till detta kommer 

dels förvaltningsanslag och dels anslag för att finansiera åtgärder inom bland annat 

robust kommunikation, grundläggande betaltjänster, tjänster för personer med 

funktionsnedsättning och stöd för bredbandsutbyggnad. 

Direkta kostnader hänförs direkt till PTS verksamhetsområden samt 

resultatindikatorer. Indirekta kostnader (OH) fördelas med direkta lönekostnader som 

fördelningsnyckel. 

Resultatredovisningens struktur 

Resultatredovisningens indelning utgår från PTS instruktion och övergripande mål. 

Instruktionen för PTS pekar ut postområdet, området för elektronisk kommunikation, 

grundläggande betaltjänster, upphandling av samhällsåtaganden samt EU-arbetet 

och annat internationellt samarbete som myndighetens ansvarsområden. Dessa har 

tillsammans med PTS övergripande mål översatts till följande huvudrubriker i 

resultatredovisningen: 

• Post 
• Elektronisk kommunikation 
• Grundläggande betaltjänster 
• PTS som myndighet och Agenda 2030 

Det internationella arbetet samt upphandling av samhällsåtaganden beskrivs för 

tydlighetens skull inte under egna huvudrubriker, utan under huvudrubrikerna Post 

respektive Elektronisk kommunikation. I resultatredovisningen följer PTS upp 

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

1.1 Tillgång och tillförlitlighet 

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

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

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

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

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

förväntas av posttjänsterna, att operatörerna hanterar breven på ett sätt så att de 

levereras säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt tid. Det är även viktigt att 

samhällets övergång till digital kommunikation sker på ett hållbart sätt. Inom 

postområdet utfärdar PTS tillstånd och genomför tillsynsinsatser. Myndigheten ser 

också kontinuerligt över behovet av effektivare och tydligare reglering såsom 

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

regelverket. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar för 

effektiviseringar av operatörernas och PTS klagomålshantering. 

Samlad bedömning: Under 2022 har PTS bevakat marknadsutvecklingen och låtit 

genomföra användarundersökningar (se avsnitt 1.1.1) samt följt upp allmänhetens 

synpunkter på posthanteringen (se avsnitt 1.3.1) i syfte att undersöka hur väl den 

samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov. Undersökningarna 

visar att befolkningen generellt var nöjda med posttjänsten i Sverige. PTS har även 

gjort en utvärdering av tjänsten särskild posttjänst utanför tätort och även den visade 

att användarna av tjänsten var positiva, men att kännedomen om tjänsten i 

målgruppen generellt sett var låg. 

Myndigheten har även genomfört tillsynsinsatser gällande utdelningsrelaterade 

problem på postmarknaden, tagit fram föreskrifter och allmänna råd om utdelning av 

post inom den samhällsomfattande posttjänsten samt genom upphandling 

tillhandahållit tjänsterna portofri befordran av blindskriftsförsändelser och särskild 

posttjänst utanför tätort i syfte att stärka tillgängligheten. 

PTS har under 2022 bedrivit och utvecklat verksamheten för obeställbara brev. 

Trenden har fortsatt med ett minskat antal obeställbara brev samtidigt som 

kostnaden per inkommet brev har ökat på grund av en större andel paketliknande 

brev.  
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1.1.1 PTS rapporter avseende användarnas behov och postmarknadens 
utveckling  

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

genomför bl.a. undersökningar om användarnas behov av posttjänster för att bevaka 

att den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar samhällets behov. PTS har under 

2022 publicerat fyra rapporter avseende användarnas behov och postmarknadens 

utveckling.  

• Utvärdering av Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning 
boende i glesbygd (PTS-ER-2022:5) 

• Befolkningens användning av posttjänster 2022 (PTS-ER-2022:15) 
• Svensk postmarknad 2022 (PTS-ER-2022:16) 
• Den svenska paketmarknaden 2021 (PTS-ER-2022:27) 

1.1.2 Tillsyn och arbete med förändrad reglering på postmarknaden  

Postmarknaden står inför stora förändringar, med snabbt sjunkande brevvolymer och 

allt fler paket på grund av ökad e-handel. Mot bakgrund av det har PTS fokus i 

tillsynsverksamheten varit att säkerställa att postoperatörerna upprätthåller en 

förmåga att planera och genomföra förändringar samt hantera störningar i sina 

verksamheter. Nedan redogörs för ett urval av PTS reglerings- och tillsynsinsatser 

inom postområdet: 

• PTS har som en följd av Postnords införande av en ny produktionsmodell för 

postutdelning inlett tillsyn av Postnords mätningar av befordringstider i syfte att 

säkerställa att operatören lever upp till kraven i postförordning och 

tillståndsvillkor. 

• I samband med att Postnord anmälde förändrade leveransvillkor för tjänsten 

varubrev inledde PTS tillsyn. Tjänsten varubrev innebär att brev kan avlämnas vid 

mottagarens dörr eller hängas på postlådan om brevet inte ryms i mottagarens 

postanordning. Enligt inlämnade underlag i ärendet anses mottagaren ha 

samtyckt till avlämnandet varför PTS i tillsynsbeslut den 20 maj 2022 beslutade 

att avsluta tillsynen och bedömde att Postnord uppfyller sina skyldigheter vad 

gäller tillförlitlighet och skydd för avsändarnas och mottagarnas personliga 

integritet. 

• PTS har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid 

tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Dessa beslutades 

den 12 december 2022 av myndighetens styrelse och träder i kraft den 1 april 

2023. Föreskrifterna syftar till att säkerställa en lägsta servicenivå för var och hur 

postutdelning ska ske, samt skyddar de mottagare som redan har långt till sin 

postanordning från serviceförsämringar. De nya reglerna möjliggör även en mer 

flexibel utdelning av post som är anpassad till användarnas behov. 
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1.1.3 Inkluderande posttjänster 

PTS har i uppdrag att tillhandahålla inkluderande posttjänster för personer med 

funktionsnedsättning. PTS har av Postnord upphandlat den inkluderande posttjänsten 

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser. Tjänstens målgrupp är personer som är 

blinda, synskadade samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att 

läsa skrift som är tryckt på papper. Tjänsten innebär att målgruppen kostnadsfritt kan 

skicka blindskriftsförsändelser (exempelvis talböcker, taltidningar och material i 

punktskrift). Även bibliotek och organisationer som har blivit godkända av PTS har 

rätt att skicka blindskriftsförsändelser kostnadsfritt till sina låntagare i målgruppen.  

Tabell 1 Befordran av blindskriftsförsändelser 

 2022 2021 2020 
Antal försändelser (st) 335 043 403 375 461 3501) 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 10 318 11 326 11 260 
    Lämnade bidrag (tkr)  10 196  11 000 10 873 
    Förvaltningskostnader (tkr) 122 326 387 

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

PTS har även upphandlat en särskild posttjänst för personer utanför tätort som på 

grund av ålder (fyllda 80 år) eller en varaktig funktionsnedsättning inte kan hämta sin 

post vid ordinarie utdelningsställe, till exempel vid en lådsamling. Tjänsten innebär att 

posten delas ut till tomtgränsen eller i undantagsfall vid boningshuset, om samtliga i 

hushållet uppfyller kriterierna.  

Undersökningen Utvärdering av Posttjänst för äldre och personer med 

funktionsnedsättning boende i glesbygd (PTS-ER-2022:5) visar att de som använder 

tjänsten är mycket nöjda men att en stor andel av målgruppen inte har kännedom om 

den. PTS har därför låtit göra en pilotstudie med en riktad informationskampanj om 

tjänsten till cirka 4 300 äldre över 80 år i glesbygd med målsättningen att 

nyttjandegraden ska öka.  

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

funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie utdelningsställe 

 2022 2021 2020 
Antal användare (st)1) 1 055 1 118 1 205 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 5 386 7 6622) 8 837 
    Lämnade bidrag (tkr) 5 300 7 601 8 679 
    Förvaltningskostnader (tkr) 86 60 158 

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

Dessa tjänster har en direkt påverkan på målet att alla, oavsett funktionsförmåga, ska 

ha tillgång till tillförlitliga posttjänster. Antalet blindskriftsförsändelser minskar i takt 

med att digitala motsvarande tjänster utvecklas. Att en stor del av målgruppen inte 

har kännedom om den särskilda posttjänsten kan göra att antalet användare är lägre 

än det annars skulle ha varit.  
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1.1.4 Obeställbara brev 

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

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

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

obeställbara brev tillförlitligt och på ett sätt som upprätthåller användarnas 

integritetsskydd. 

Antalet obeställbara brev till PTS minskade med 19 procent under 2022 jämfört med 

2021 och följer trenden med att landets brevvolymer sjunker överlag. De främsta 

orsakerna till att brev blir obeställbara är att adresser är felaktiga, att breven saknar 

korrekt tulldeklaration eller att breven saknar uppgift om vem som är avsändare. 

Under 2022 fortsatte utvecklingen att ett större antal brev som skickas utomlands, 

framför allt till USA, blir obeställbara på grund av ofullständig tulldeklaration och att de 

saknar uppgift om vem som är avsändare.  

Tabell 3 Obeställbara brev 

 2022 2021 2020 
Antal inkomna brev (st) 213 404 263 4641) 307 796 
Antal uppklarade/spårade brev (st) 49 454 44 280 86 095 
Kostnad inkl. OH (tkr) 9 502 8 556 9 713 
Kostnad per inkommet brev (kr) 45 32 32 

1) Uppgiften har korrigerats på grund av felaktig angivelse i 2021 års årsredovisning. 

Trenden med ett minskat antal inkomna obeställbara brev har fortsatt under 2022. 

Jämfört med 2021 har PTS klarat upp fler antal brev under 2022, trots att antalet 

inkomna obeställbara brev har minskat. Den genomsnittliga kostnaden per inkommet 

brev har ökat jämfört med 2021. Även om den totala mängden obeställbara brev 

minskar motverkas det av att mängden paketliknande obeställbara brev, så kallad 

”klump”, ökar och bedöms fortsätta att öka. Hantering av dessa paketliknande 

försändelser kräver mer resurser jämfört med hantering av vanliga brev och innebär 

därför ökad resursåtgång, högre fraktkostnad samt högre kostnader för förvaring 

och avveckling.  

1.1.5 Arbete inom totalförsvar 

PTS arbetar med beredskapsfrågor på postområdet inom ramen för myndighetens 

arbete med totalförsvar. Under 2022 har fokus legat på informations- och 

erfarenhetsutbyten med Postnord och Citymail samt planering inför framtida 

robusthetsåtgärder. PTS bedömer att avsaknaden av en motsvarighet till 

förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska 

kommunikationer utgör ett hinder för myndighetens arbete med robusthetsåtgärder 

inom postområdet, vilket PTS har framfört i rapporten PTS redovisning av 

myndighetens totalförsvarsarbete 2021 (PTS-ER-2021:36). 

Under 2021 förtydligade PTS Postnords tillståndsvillkor vad avser totalförsvar, vilket 

trädde i kraft under 2022. Förtydligandet syftade bland annat till att skapa 
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förutsättningar för Postnord att krigsplacera personal, vilket de genomfört under 

2022.  

PTS nya utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–

2026 omfattar även postsektorn. Postnord har deltagit i utbildningar om totalförsvar 

och deltar gemensamt med PTS i planeringen inför den samverkansövning, SAMÖ23, 

som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), anordnar. 

För mer om vad som gjorts inom området, se PTS redovisning av myndighetens 

totalförsvarsarbete 2022 (PTS-ER-2023:7).  
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1.2 Väl fungerande konkurrens 

Mål: Marknaderna för elektroniska kommunikationer och post kännetecknas av väl 

fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter.  

Målbeskrivning: Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras 

genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i 

form av flaskhalsar, som kan ge aktörer marknadsmakt. Stabila spelregler är en 

förutsättning för ett gott investeringsklimat. PTS ska genom konkurrensfrämjande 

insatser skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till 

prisvärda tjänster och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. 

PTS insatser ska vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som behövs och 

avreglering ska ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. 

Genom tillsyn av det EU-gemensamma regelverket värnar PTS ett öppet internet. 

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

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

paketleverantörer. Utvecklingen har bland annat beskrivits i rapporterna Svensk 

postmarknad 2022 (PTS-ER-2022:16) och Den svenska paketmarknaden 2021 (PTS-

ER-2022:27). Myndigheten för dessutom en kontinuerlig dialog med marknadernas 

aktörer om utvecklingen på marknaden. Genomförda behovsstudier och analyser 

visar att konkurrensen på flera av brevmarknadens delmarknader fortsätter att vara 

låg, medan allt fler aktörer agerar på paketmarknaden. Konkurrensen på 

paketmarknaden varierar dock inom landet. 

PTS bedömer att myndighetens insatser bidrar till måluppfyllelsen eftersom 

genomförda behovsstudier och analyser av postmarknaden säkerställer att 

eventuella framtida förslag på förändringar i regelverken är väl underbyggda och 

motiverade.  

1.2.1 PTS främjandeinsatser på postområdet 

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

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

myndigheten har möjlighet att reglera.  

Under 2022 har PTS fortsatt dialogen med centrala aktörer såsom Sveriges 

kommuner och regioner (SKR), Tillväxtverket, Vinnova och Trafikanalys. Som en följd 

av en rapport från Trafikanalys2 och med stöd av Vinnova bildades projektet 

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

innovatörer. Projektet drivs under tre år från 2021 och går nu under namnet ASTER 

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

(Rapport 2020:2). 
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(Alliance for sustainable e-commerce). PTS har en representant i styrgruppen och 

arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbara leveransplatser.  

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

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

Exempel på lösningar är att fler aktörer under 2022 tillhandahåller paketboxar eller 

paketskåp samt hemleveranser och antalet paketboxar och paketskåp ökar i hög 

takt. PTS bild är att konkurrensen har gått från en koncentration kring storstäder och 

tätorter till att utvecklas i övriga delar av landet. Det krävs dock fortfarande insatser 

för att de möjligheter denna utveckling ger verkligen ska bidra till en postservice som 

ger goda förutsättningar för att kunna bo och bedriva verksamhet i hela landet. För 

att få ökad tyngd i frågorna samarbetar PTS med olika aktörer inom den regionala 

tillväxtpolitiken. Det gäller främst samverkan med myndigheter på nationell nivå 

såsom Tillväxtverket, Vinnova och Trafikanalys, men i viss mån även samverkan med 

myndigheter på regional nivå samt enskilda projekt. 
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1.3 Konsumenträttigheter 

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

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

Målbeskrivning: Alla konsumenter ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i 

det digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de köper 

och få det de har köpt. Då ökar förtroendet för operatörer och tjänster. Det bidrar 

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

tjänsteutveckling och konkurrens och därmed en kontinuerlig, positiv 

marknadsutveckling. PTS ska se till att de konsumentskyddande reglerna i bl.a. lagen 

om elektronisk kommunikation (LEK) och postlagen följs, informera konsumenter 

samt samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra 

branschaktörer. 

Samlad bedömning: Under 2022 har PTS bland annat arbetat med 

klagomålshantering, tillsynsinsatser och dialog med postoperatörer, myndigheter och 

andra aktörer kring utmaningar och problem på postmarknaden i syfte att 

konsumenterna ska känna sig trygga med att deras rättigheter är väl tillgodosedda.  

Under 2022 har antalet klagomål till myndigheten avseende tillförlitligheten i 

Postnords tjänster ökat. PTS har inlett tillsyn av operatörens utdelningsverksamhet för 

att de ska komma till rätta med problemen. PTS bedömning är därmed att 

konsumenterna kan känna sig trygga med att deras rättigheter är tillgodosedda och 

att måluppfyllelsen är god. 

1.3.1 Konsumentklagomål avseende posttjänster 

Användarnas klagomål och synpunkter (förfrågningar) till PTS ger myndigheten viktig 

information om hur postmarknaden fungerar och hur väl posttjänsterna motsvarar 

användarnas behov och förväntningar. När allmänheten vänder sig till PTS framförs 

oftast klagomål på postutdelningen där det framförallt handlar om att försändelser 

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

Tabell 4 Konsumentklagomål – posttjänster 

 2022 2021 2020 
Antal förfrågningar (st)1) 1 535 1 345 1 264 
Kostnad inkl. OH (tkr) 935 982 643 

1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön eftersom det inte registreras i samband med 
klagomålen. 

Under 2022 har antalet klagomål och synpunkter som inkommit till PTS om 

posttjänster ökat för andra året i rad. Klagomålen på tillförlitligheten i Postnords 

verksamhet ökade kraftigt medan klagomål på operatörens hantering av tull/moms 

och rekommenderade försändelser halverades jämfört med 2021. Mot bakgrund av 
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de ökade klagomålen startade PTS ett tillsynsärende avseende Postnords problem i 

utdelningsverksamheten under sommaren 2022. 

Att medborgarna har möjlighet att framföra synpunkter och klagomål på 

posttjänsterna är en viktig del i att säkerställa att deras rättigheter tillgodoses. 

1.4 Internationellt arbete 

1.4.1 Internationellt arbete på postområdet 

Världspostföreningen (UPU) 

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

inom Världspostföreningen (UPU). Myndigheten strävar efter att svenska 

ståndpunkter ska få så stort genomslag som möjligt i det internationella arbetet. Som 

ett led i arbetet har PTS bl.a. deltagit i arbetet inom European Committee for Postal 

Regulation (CERP) och dess arbetsgrupp som hanterar UPU-frågor. Frågor som har 

behandlats under året har bl.a. varit att öppna upp organisationen för fler och nya 

intressenter på postmarknaden samt finansieringen av UPU:s verksamhet. 

European Regulators Group for Postal Services (ERGP) och postdirektivet 

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

inom ramen för ERGP, som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen där PTS är 

medlem liksom övriga nationella regleringsmyndigheter inom EU. Den europeiska 

brevmarknaden präglas, på samma sätt som den svenska, av snabbt sjunkande 

volymer, samtidigt som det är stark tillväxt på marknaden för varuförsändelser. PTS 

får genom användarundersökningar (exempelvis Befolkningens användning av 

posttjänster 2022, PTS-ER-2022-15) tydliga indikationer på att användarnas behov av 

posttjänster har förändrats. De skiljer sig allt mer från vad som säkerställs genom 

nuvarande postdirektiv (97/67/EG) från 1997 och som i väsentliga delar tar sin 

utgångspunkt i förhållandena som rådde i början av 1990-talet. PTS har genom 

arbetet i ERGP verkat för att EU-kommissionen ska komma igång med en revidering 

av postdirektivet. ERGP har under året utrett hur den framtida samhällsomfattande 

posttjänsten kan komma att förändras. PTS har aktivt deltagit i arbetsgruppen 

Regulatory Framework som har gjort denna utredning. Under 2022 valdes PTS in som 

ordförandeland för ERGP under 2024. 

PTS internationella arbete har bidragit till att stärka förutsättningarna för att ett nytt 

europeiskt regelverk kommer på plats som även långsiktigt säkerställer att 

marknaden för post kännetecknas av en väl fungerande konkurrens med effektiva 

priser och valmöjlighet för konsumenterna.   



2023-02-20 Årsredovisning 2022   
   22 

Post- och telestyrelsen 

2. Elektronisk kommunikation 

2.1 Analys av marknadsutvecklingen 

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

analysera utveckling och resultat inom sitt ansvarsområde och rapportera detta till 

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

ceras på PTS webbplats och i en särskild e-tjänst, statistikportalen 

(www.statistikportalen.pts.se) som är allmänt tillgänglig för samtliga intressenter. 

Under 2022 har bl.a. följande rapporter publicerats: 

• Svensk Telekommarknad (PTS-ER-2022:22), som är en 

operatörsundersökning som följer utvecklingen av abonnemang, intäkter och 

trafik inom marknaden för elektronisk kommunikation 

• PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 (PTS-ER-2022:19), 

som kartlägger tillgången till bredband och mobiltäckning i landet 

• Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 (PTS-ER-2022:28) 

 

Rapporterna har ett brett användningsområde både utanför PTS och inom 

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

intäkter används internt som en grund i myndighetens regleringsarbete, medan 

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning används av både regionala, 

lokala och nationella aktörer för att främja och planera bredbandsutbyggnad. Den 

sammanlagda effekten av dessa rapporter och kartläggningar är att 

bredbandsutbyggnaden och konkurrensen på marknaden främjas genom att 

kunskap upparbetas och sprids såväl inom myndigheten som till regering, 

riksdag och övriga offentliga och privata intressenter inom bredbandsområdet. 

  

http://www.statistikportalen.pts.se/


2023-02-20 Årsredovisning 2022   
   23 

Post- och telestyrelsen 

2.2 Utbyggda nät 

Mål: Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla kan få tillgång till de tjänster som 

normalt efterfrågas. 

Målbeskrivning: Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 enligt regeringens 

bredbandstrategi. Tillgång till bredband behövs för ett sammanhållet land där alla i 

samhället kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Alla ska kunna ta del av de 

tjänster som normalt efterfrågas. För att detta ska vara möjligt måste de fasta och 

mobila näten vara väl utbyggda och ha tillräcklig kapacitet. PTS bidrar till bättre 

förutsättningar för investeringar i utbyggnad av infrastrukturen. Det sker genom att 

myndigheten bland annat bevakar och analyserar och i vissa fall reglerar marknaden, 

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

fungerande konkurrens samt tilldelar radiospektrum. 

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

att bevaka och analysera, reglera och främja utbyggnaden av fasta och mobila nät. 

Vidare har PTS fördelat medel för bredbandsutbyggnad. PTS följer utbyggnaden av 

fasta och mobila nät bl.a. genom ett antal indikatorer som beskrivs i PTS rapport 

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022. 

Indikatorerna visar att bredbandsutbyggnaden fortskridit under året men i 

långsammare takt jämfört med tidigare år. 3 Under 2021 ökade investeringarna något 

totalt sett jämfört med föregående år. 4 Det råder fortsatt en stor skillnad avseende 

tillgång till snabbt bredband mellan områden utanför tätort respektive i småort, även 

om denna skillnad minskat på ett tydligt sätt under senare tid.  

PTS bredbandsstöd har bidragit till att uppfylla bredbandsmålen genom att finansiera 

kommersiellt icke gångbar utbyggnad av fasta bredbandsnät i alla regioner. Genom 

en konkurrensutsättningsmodell ser PTS till att stödet används så effektivt som 

möjligt och stimulerar marknadens aktörer att bidra med egna medel till utbyggnaden 

av fasta nät i Sverige. PTS bedömer att de insatser som PTS sammantaget vidtagit 

bidragit till måluppfyllelsen.  

  

                                                        
3 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 (PTS-ER-2022:28, sid 47, bilaga 1). 
4 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 (PTS-ER-2022:28, sid 23, figur 3). 
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2.2.1 Bredbandsstöd 

PTS är ansvarig myndighet för ett nationellt bredbandsstöd för att vidare främja 

bredbandsutbyggnaden. PTS ska verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i 

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

geografisk spridning. Vidare ska myndigheten säkerställa att olika typer av aktörer 

kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar. 

PTS har, i linje med uppdrag från regeringen samt EU:s statsstödsregler, tilldelat 

stödsökande nätbyggare över 1,2 miljarder kronor. Tillgängliga medel har fördelats 

proportionellt mellan Sveriges samtliga tre landsdelar.  

Tabell 5 Fördelning av bredbandsstöd per landsdel 2022 

 Norrland Svealand Götaland Totalt 
Antal byggnader i beviljade projekt (st)  9 857 13 046 10 964 33 867 
Antal beviljade projekt (st)  105 136 143 384 
Beviljade stödmedel/lämnade bidrag (tkr) 432 983 414 358 397 220 1 244 562 

 

Tabell 6 Översikt bredbandsstöd 

 2022 2021 2020 
Antal beviljade projekt (st) 384 428 54 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 1 291 992 1 569 438 149 948 
    Lämnade bidrag (tkr) 1 244 562 1 527 2321) 135 732 
    Förvaltningskostnader (tkr) 47 430 42 206 14 216 

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

Tabell 7 Fördelning av lämnade bidrag 

 2022 2021 2020 

Nationella medel (tkr) 744 644 131 9981) 135 732 
EU-medel (tkr) 499 917 1 400 000 - 
Total lämnade bidrag (tkr) 1 244 5622) 1 531 9981) 135 732 

1) I utfallet har återbetalda medel från 2020 om 4 766 tkr exkluderats. 
2) Samtliga medel är EU-finansierade men särredovisas på två anslagsposter i enlighet med instruktioner i regleringsbrev 

PTS har inför 2022 års tilldelning utvärderat 2021 års processer för att göra 

hanteringen mer effektiv och ändamålsenlig för stödets syfte. Genom utvärdering 

och förändringar i utlysningen ser PTS till att stödets nytta maximeras genom att 

bland annat styras till hushåll och arbetsställen på landsbygden. För att säkerställa att 

olika typer av aktörer kommer ifråga för stödet har PTS arbetat aktivt med 

förenklingar, förtydliganden och utökad kommunikation riktad mot potentiella 

stödsökande, med särskilt fokus på bredbandsföreningar. I 2022 års tilldelning har 

dubbelt så många fiberföreningar tilldelats stöd jämfört med 2021. Myndigheten har 

under 2022 följt upp de projekt som beviljades stöd 2020 och 2021 och krävt tillbaka 

medel i de fall projekt innefattat byggnader som hade tillgång till bredband vid 

tilldelningen eller när stödmottagaren meddelat att de vill minska 

utbyggnadsprojektets omfång. Det totala återkrävda beloppet av stöd som tilldelades 

2020 och 2021 är drygt 69 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 procent av det totalt 

tilldelade stödbeloppet. 
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Samordning bredband 

PTS ska enligt 2022 års regleringsbrev verka för ett samordnat agerande i frågor som 

rör statligt stöd och främjande för bredbandsutbyggnad. PTS samverkar med 

Jordbruksverket och Tillväxtverket, vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och 

rutiner samt uppföljning av frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad. 

Dialog har förts med både stödgivande och tillståndsgivande myndigheter, i syfte att 

lära av varandra. I årets arbete har det konstaterats att det finns ett värde i att dela 

information mellan offentliga aktörer i större utsträckning. Exempelvis att stödgivande 

myndigheter delar uppgifter om var stöd fördelas för att tillståndsgivande 

myndigheter ska kunna planera för inflöden av ärenden rörande tillståndsprocesser.  

Genomförande av regionalfondsprogram under perioden 2021–2027 

PTS ska bidra i genomförandet av aktuella regionalfondsprogram under 

programperioden 2021–2027 och bidra i genomförandet av landsbygdsprogrammet 

2014–2020.  

Tillväxtverket har påbörjat ett arbete med att se över sina riktlinjer för den nya 

programperioden. PTS har bidragit med juridisk och teknisk expertkompetens i 

arbetet. 

I dialog med Jordbruksverket och Länsstyrelsen har PTS konstaterat att det inte finns 

lika stort behov av att bidra i genomförandet av landsbygdsprogrammet, i och med 

att det inte går att söka nya stöd för bredbandsutbyggnad. PTS har samverkat med 

Jordbruksverket och Länsstyrelsen, främst med fokus på informationsspridning till 

aktörer, i syfte att undvika dubbelfinansiering.  

2.2.2 Stödfunktion för Bredbandsforum 

PTS ska tillhandahålla en stödfunktion för regeringens Bredbandsforum. Forumet främjar 

samverkan kring bredbandsutbyggnad, och är en plattform för diskussion och 
kunskapsutbyte. Bredbandsforum leds av en styrgrupp. Stödfunktionen förbereder och 
genomför styrgruppens möten och ansvarar för att genomföra och kommunicera de 
utredningar, projekt eller andra aktiviteter som styrgruppen anser bör genomföras inom 

ramen för aktuellt fokusområde.  
 

Bredbandsforums styrgrupp sammanträdde tre gånger år 2022 och har under året 

prioriterat fokusområdet Måluppfyllnad 2025. Fokusområdet syftade till att skapa en 

genomgripande färdplan som identifierar lösningar på utmaningar för att nå 

regeringens mål om att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till en 

bredbandsanslutning om 1 Gbit/s, 1,9 procent tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 procent 

tillgång till 30 Mbit/s. 

Stödfunktionen har under året publicerat fem omfattande kunskapsunderlag samt ett 

antal mindre produkter relaterade till fokusområdet som sammanfattats i en 
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övergripande slutrapport – Färdplan för måluppfyllnad 2025 (dnr 22-515). Färdplanen 

beskriver de viktigaste kvarvarande utmaningarna för en fortsatt utbyggnad av 

trådbunden och trådlös infrastruktur. Färdplanen lämnar rekommendationer till 

regeringen om att genomföra insatser för att övervinna hinder för tillträde till mark 

och byggnader, säkra finansieringen för en fortsatt bredbandsutbyggnad, stärka 

samverkan och förtydliga roller och ansvar, samt främja offentlig-privat samverkan. 

Genom att bidra med ökad kunskap på området bidrar insatsen till målen i 

regeringens bredbandsstrategi. 

2.2.3 Avvecklingen av kopparnäten samt avvecklingen av 2G- och 3G-näten  

PTS ska följa avvecklingen av kopparnätet respektive avvecklingen av 2G- och 3G-

näten samt vilka informationsinsatser som genomförts med anledning av 

avvecklingen. PTS har haft regelbundna avstämningsmöten med Telia vad gäller 

avvecklingen av kopparnäten. PTS har samtidigt följt avvecklingen genom 

regelbundna möten med Tele2, Telenor, Telia och Tre. 

Dessa avstämningsmöten har resulterat i en ökad insyn i arbetet hos nätägarna och 

har gett kunskap om avvecklingens effekter. PTS har fått information om att de 

ersättningslösningar för telefoni och bredband som erbjuds inte har utvecklats eller 

medfört något nytt erbjudande för de hushåll och företag som berörs. De 

informationsinsatser som genomförts av operatörerna har inte heller utvecklats under 

året. 

För att sprida kunskapen om avvecklingen har PTS arrangerat ett publikt 

informationsmöte där nätägarna medverkat. Information presenteras på PTS 

webbplats så att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Informationen syftar 

till att nå ut så att flera kan förbereda sig och färre drabbas av problem. 

2.2.4 Förbättrad uppkoppling på tåg 

PTS beviljade i februari 2022 två ansökningar om stöd under förordning (2021:975) 

om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Telia 

tilldelades stöd för att anlägga infrastruktur för förbättrad mobiluppkoppling i Åskott- 

och Namntalltunneln på Botniabanan och Net4Mobility tilldelades stöd för etablering 

av motsvarande infrastruktur i Björnböletunneln på Botniabanan. Den 

stödfinansierade infrastrukturen kommer att vara operatörsgemensam och bland 

annat omfatta etablering av siteinstallation i servicetunnlar och anslutning till 

Trafikverkets kabelinfrastruktur.  

Stödet uppgår till totalt på 22,5 miljoner kronor. PTS har betalat ut medel under 2022 

allt eftersom kostnader redovisats och godkänts av PTS utifrån tilldelningsbesluten. 

Arbetet som stödfinansierats beräknas vara klart under 2023.  
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2.2.5 Genomförandet av samverkansprogram 2019–2022 

PTS ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram 

Näringslivets digitala strukturomvandling. PTS har löpande under året samverkat med 

Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Tillväxtverket m.fl. i olika frågor 

kring den digitala strukturomvandlingen. 

2.2.6 PTS bidrag till regional utvecklings- och landsbygdspolitik 

PTS har ett flertal uppdrag som inkluderar insatser och aktiviteter som direkt eller 

indirekt stödjer regional utveckling och landsbygdsutveckling. Myndigheten deltar i 

Landsbygdsnätverket, Myndighetsnätverket för regional utveckling och 

landsbygdspolitik samt GD-nätverket, vilka har fokus på frågor inom regional 

utvecklings- och landsbygdspolitik.  

Här nedan redovisas hur PTS bidrar till målen för den regionala utvecklingspolitiken 

och den sammanhållna landsbygdspolitiken i enlighet med Tillväxtverkets 

instruktioner och återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev: 

Uppdrag som bedrivits under år 2022 är: 

• att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska 

kommunikationer (se avsnitt 2.2.1) 

• att säkerställa tillgången till telefoni och funktionell tillgång till internet (se 
avsnitt 2.6.3)  

• 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) (se avsnitt 1.2.1) 

• att upprätthålla ett nationellt sekretariat för de regionala 

bredbandskoordinatorerna (PTS regleringsbrev 2022) 

• att följa upp länsstyrelsernas bredbandsfrämjande (PTS regleringsbrev 2022) 

• att bedriva regionala stöd- och utvecklingsinsatser inom grundläggande 

betaltjänster (se avsnitt 3.1.1)  

Dessa uppdrag, och flera andra, medför samverkan och dialog med regioner, 

länsstyrelser och kommuner och syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar att leva 

och verka i hela landet. 

PTS har samverkat med regionerna för att ge dessa möjlighet att prioritera 

täckningsbrister i utformningen av täcknings- och utbyggnadskravet i 900 MHz-

bandet, vilket är en del av PTS arbete för att tilldela tillstånd att använda radiosändare 

i frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Regionerna har givits denna 

möjlighet utifrån sitt regionala utvecklingsansvar. 

Genom bland annat nämnda uppdrag och aktiviteter samt genom stödet till de 

regionala bredbandskoordinatorerna, säkerställer PTS att myndigheten inhämtar 
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perspektiv och synpunkter från regionerna i olika sakfrågor. Därigenom möjliggörs att 

PTS verksamhet i ökad utsträckning bidrar till att tillgodose regionernas behov och 

förutsättningar.  
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2.3 Tillförlitlighet och säkerhet 

Mål: Alla har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationsnät och -

tjänster. 

Målbeskrivning: Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer 

innebär att behoven av och därmed kraven på säkra nät och tjänster ökar. Vi ska 

kunna utnyttja möjligheterna med elektronisk kommunikation och samtidigt undvika 

de negativa konsekvenser som kan uppstå vid brister i nät och tjänster. Nät och 

tjänster ska ha en så hög säkerhet och robusthet att de som vill använda tjänsterna 

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

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

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

reglering, tillsyn och främjande. 

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

med reglering, tillsyn och främjande.  

Inom säkerhetsskyddsområdet bedömer PTS att en positiv utveckling har skett. PTS 

har bidragit genom riktad tillsyn mot verksamhetsutövarnas säkerhetsskyddsarbete, 

gett vägledning, bedrivit utbildning samt tagit fram nya föreskrifter om 

säkerhetsskydd. En effekt av dessa insatser har varit att kunskapen om 

säkerhetsskydd hos verksamhetsutövarna har ökat. Arbetet har även kunnat 

effektiviseras till följd av att PTS digitaliserat delar av registerkontrollprocessen. 

Inom reglering har PTS tagit fram föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och 

tjänster, vilka trädde i kraft under 2022. Anpassning av reglerna till lagen om 

elektronisk kommunikation bedöms ge positiva effekter för sektorerna eftersom de 

bidrar till tydlighet för aktörerna, samt underlättar en effektiv tillämpning.  

Inom tillsynsområdet har PTS bedrivit ett aktivt tillsynsarbete (se avsnitt 2.3.3), och 

har genom detta arbete verkat för att problem relaterade till brister i säkerhet minskar 

samtidigt som högre säkerhet för svenska tillhandahållare uppnås.  

Totalförsvarsarbetet och anpassning till den nya myndighetsstrukturen för samhällets 

krisberedskap och civilt försvar har fortsatt att vara i fokus för myndigheten under 

året. Inom krisberedskapsområdet har PTS aktivt arbetat för att nät och tjänster ska 

vara säkra och robusta, däribland arbete med att genomföra åtgärder som syftar till 

att förstärka nät och tjänster, ledning och samordning, uthållig försörjning, samt 

genomfört utbildningar och övningsverksamhet. 
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2.3.1 Säkerhetsskyddsarbete 

I sin roll som tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagen bedriver PTS tillsyn riktad 

mot enskilda verksamhetsutövare inom området elektronisk kommunikation och 

posttjänst. Under 2022 har PTS genomfört tio tillsynsåtgärder och givit vägledning 

samt utbildning inom säkerhetsskyddsområdet. Tillsynerna har främst fokuserat på 

säkerhetsskyddsanalys, personalsäkerhet och signalskydd. PTS har inte meddelat 

några förelägganden eller beslutat om sanktionsavgift under 2022.  

Myndighetens tillsyn, vägledning och utbildning rörande säkerhetsskydd har bl.a. 

synliggjort utmaningarna för verksamhetsutövarna med att bedöma vilken 

verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Insatserna antas också ha 

ökat kunskapen om säkerhetsskydd hos verksamhetsutövarna, som därmed kunnat 

vidta åtgärder för att öka skyddet av den säkerhetskänsliga verksamheten. 

I sin roll som tillsynsmyndighet har PTS vissa uppdrag rörande personalsäkerhet hos 

de verksamhetsutövare som ligger inom PTS ansvarsområde. Under 2022 har 

sammanlagt 493 registerkontroller administrerats för PTS egna verksamhet och för 

de verksamhetsutövare över vilka PTS har tillsynsanansvar. Detta är en förutsättning 

för att verksamhetsutövare ska kunna upprätthålla ett fullgott säkerhetsskydd i sin 

verksamhet. PTS har digitaliserat delar av registerkontrollprocessen, vilket har lett till 

en omfattande effektivisering av detta uppdrag.  

PTS har under 2022 tagit fram nya föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2022:18) 

som kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter och Försvarsmaktens föreskrifter 

om signalskyddstjänsten. Föreskrifterna förtydligar det överliggande regelverket och 

stöttar därmed verksamhetsutövarna i att omsätta regelverket i praktiken. 

Under ledning av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har PTS under året deltagit i 

ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår. Denna samverkan på nationell 

nivå underlättar samordning och förväntas på sikt att åstadkomma en effektiv och 

likvärdig tillsyn som de ansvariga myndigheterna genomför.  

PTS har under året bedrivit ett internt arbete för att höja kompetensen hos dem som 

arbetar med myndighetens egna säkerhetskänsliga verksamhet. Framtagande av 

styrdokument och internutbildningar har under 2022 bidragit till att öka 

medarbetarnas kunskap om säkerhetsskydd. Detta ger ökade förutsättningar för att 

PTS säkerhetskänsliga verksamhet ska skyddas och bedrivas i enlighet med gällande 

bestämmelser. 

PTS har inlett ett arbete för att skapa förutsättningar för korrekt hantering av 

Natoklassificerade uppgifter inom ramen för myndighetens uppdrag. PTS har under 

året ansökt om Personal security clearance (säkerhetsintyg) för medarbetare på 



2023-02-20 Årsredovisning 2022   
   31 

Post- och telestyrelsen 

myndigheten. Säkerhetsintygen, som utfärdas av UD-NSA5, är en förutsättning för att 

PTS medarbetare ska kunna delta i möten och ta del av Natoklassificerade uppgifter. 

2.3.2 Föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster 

Den nya lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) syftar bland annat till 

att enskilda och myndigheter ska ha tillgång till säkra och effektiva kommunikationer 

och reglerar tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät- och tjänster. PTS 

har tillsynsansvar för dessa tillhandahållare och ska bland annat tillse att de vidtar 

tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i 

nät och tjänster samt att de rapporterar incidenter gällande säkerhet och skydd av 

uppgifter till PTS.  

Den 1 augusti 2022 trädde Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11) i kraft. De nya säkerhetsföreskrifterna 

innebär en sammanslagning av PTS fem tidigare enskilda föreskrifter inom LEK:s 

säkerhetsområde i syfte att underlätta för tillhandahållarna. Förutom att anpassa 

reglerna till överordnad reglering har PTS också gjort en översyn av kraven och 

justerat en del av bestämmelserna. I arbetet med att ta fram regler som håller en 

lämplig nivå av säkerhet i förhållande till risken har PTS beaktat myndighetens 

erfarenheter från bland annat tillsyn. Även EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet samt 

riktlinjer från Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) har beaktats.  

Föreskrifterna innehåller krav på att tillhandahållare ska bedriva ett långsiktigt, 

systematiskt och kontinuerligt säkerhetsarbete. Tillhandahållarna ska också upprätta 

riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för att hantera risker. Krav på åtkomst och 

behörighetsrutiner, loggning och kryptering samt reservkraft och redundans är andra 

exempel på regler i föreskrifterna. 

De nya föreskrifterna har resulterat i att lagens bestämmelser har förtydligats. PTS 

förhoppning är att reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga och att en samlad 

föreskrift ska underlätta en effektiv tillämpning.  

  

                                                        
5 Nationell säkerhetsmyndighet (National Security Authority) på UD, som hanterar Sveriges internationella 

samarbeten inom informationssäkerhet. 
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2.3.3 Tillsyn av skydd av behandlade uppgifter och säkerhet i elektroniska nät 
och tjänster 

Tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete för säkert trafikutbyte på internet 

PTS startade hösten 2020 tillsyn mot fem tillhandahållare med anledning av kända 

sårbarheter i protokollet Border Gateway Protocol, (BGP). BGP reglerar hur 

internettrafik vidarebefordras mellan olika nätverk. PTS granskning syftade främst till 

att klarlägga om de granskade tillhandahållarna vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för 

att hantera kända sårbarheter med BGP för säkerhet i det externa trafikutbytet över 

internet. Tillsynen har avslutats mot de fem granskade operatörerna. Två av 

tillsynsinsatserna avslutades efter att PTS underrättat operatörerna om misstänkta 

brister som sedan åtgärdats.  

Tillsynen har bidragit till högre säkerhet för svenska tillhandahållare vad gäller 

trafiköverföring över internet. Vidare har tillsynen resulterat i intresse från övriga 

medlemsstater och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) då PTS var 

först ut bland EU:s telekommyndigheter att göra en sådan granskning.  

Tillsyn av reservkraftsreglerna 

Under 2022 avslutade PTS en omfattande tillsyn om tillhandahållarnas efterlevnad av 

PTS föreskrifter om reservkraft i kommunikationsnäten. Reglerna om reservkraft 

trädde i kraft fullt ut sommaren 2020 efter en övergångsperiod om fem år. Tillsynen 

omfattade sex tillhandahållare av både fibernät och mobiltelenät och deras tillgångar 

utspridda över Sverige. Granskningen omfattade också hur reservkraften i 

mobilnäten fungerade vid ett större strömavbrott i Stockholm i november 2021. 

Tillsynen avslutades utan vidare åtgärd då granskningen visade att det finns behov av 

en fördjupad utredning kring kraven och en översyn av reglerna. PTS har därför 

påbörjat en förstudie för att utreda huruvida det finns skäl att justera vissa av kraven 

och tydliggöra reglerna om reservkraft.  

Tillsynen har bidragit till att uppmärksamma reglerna om reservkraft kort tid efter att 

dessa trädde i kraft. Vidare har granskningen bidragit till förståelse för frågans 

komplexitet.  

Sammanställning av fjolårets samtliga inrapporterade incidenter 

Myndigheten har under 2022 tagit fram en skriftlig sammanställning av 

incidentrapporteringen för 2021. Totalt rör det sig om 429 inrapporterade incidenter 

enligt reglerna om säkerhet och skydd av uppgifter i lagen om elektronisk 

kommunikation (LEK). Syftet med den årliga sammanställningen av inrapporterade 

incidenter är att ge en övergripande bild av incidenterna utifrån orsaker och typer, 

samt att beskriva planerade tillsynsinsatser, delvis utifrån de problem som framträder 

genom rapporteringen.  
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Resultatet är att information om incidentläget sprids till fler intressenter. 

Sammanställningen har publicerats på myndighetens webbplats. Den kan bl.a. 

användas av tillhandahållarna i planeringen av deras säkerhets- och 

incidenthanteringsarbete. 

Tillsyn över NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter  

PTS har granskat hur leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital 

infrastruktur hanterar och rapporterar incidenter. Dessa aktörer utgörs av leverantörer 

av DNS-tjänster6 och registreringsenheter för toppdomäner.  

Vid tidpunkten för inledandet av tillsynen hade myndigheten inte tagit del av någon 

incidentrapport sedan NIS-lagen7 trädde i kraft 2018. Syftet med tillsynen var därför 

att granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för att 

upptäcka, hantera och rapportera säkerhetsincidenter.  

Under tillsynen inhämtade PTS information om hur de berörda leverantörerna 

arbetade med hantering och rapportering av incidenter enligt gällande lagstiftning. 

Myndigheten genomförde även tillsynsmöten för att inhämta fördjupad kunskap om 

leverantörernas incidenthanterings- och rapporteringsarbete.  

Tillsynen visade att samtliga leverantörer hade en god kunskap om gällande 

lagstiftning och vilka typer av incidenter som är rapporteringspliktiga. Vidare framkom 

att rapporteringspliktiga incidenter sällan uppkommer. PTS bedömning och slutsats 

var att det låga antalet rapporterade incidenter inte hade sin bakgrund i bristande 

kunskap eller brist i efterföljandet av gällande lagstiftning. Tillsynsinsatsen resulterade 

sammanfattningsvis i en ökad kunskap för myndigheten kring hur leverantörerna 

hanterar och rapporterar incidenter, samt bakgrund till antal inkomna incidenter. 

2.3.4 Nyanmälan och omcertifiering av kvalificerade betrodda tjänster 

Företaget ZealiD AB är en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt 

eIDAS-förordningen8. Under året har företaget ansökt om att tillhandahålla ytterligare 

en kvalificerad tjänst, utöver den kvalificerade underskriftstjänst som de 

tillhandahåller sedan tidigare. Den nya tjänsten är en tidstämplingstjänst. PTS har 

granskat anmälan och beslutat att tjänsten får status kvalificerad betrodd tjänst, samt 

förde upp denna tjänst på en förteckning över kvalificerade tillhandahållare inom den 

Europeiska unionen (”Trusted list”).  

                                                        
6 DNS (domännamnssystem): ett hierarkiskt, distribuerat namngivningssystem i ett nätverk som hanterar 

domännamnsförfrågningar. 
7 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
8 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
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PTS har under året även granskat och omcertifierat samma företag, ZealiD AB, som 

tillhandahåller en kvalificerad tjänst för utfärdande av certifikat för elektroniska 

underskrifter. PTS har även granskat och omcertifierat ett annat företag, Trustweaver 

AB, som tillhandahåller en kvalificerad valideringstjänst. 

Efter genomförda granskningar har PTS bedömt att båda aktörerna och deras 

betrodda tjänster ska behålla statusen som kvalificerade tillhandahållare. Genom 

granskningen har PTS kunnat testa och utvärdera sin interna process för nyanmälan 

och omcertifiering av kvalificerade tillhandahållare inom betrodda tjänster. 

Granskningen har också medfört att PTS har fått ökad erfarenhet av denna typ av 

handläggning, vilket antas bidra till en effektiv och rättssäker hantering av liknande 

ärenden. 

2.3.5 Säkerhetsforum 

PTS anordnade i april Säkerhetsforum, vilket utgör en konferens om 

säkerhetsutmaningar och aktuella frågor inom säkerhetsområdet för elektronisk 

kommunikation. Syftet med konferensen var att informera branschens aktörer och att 

möjliggöra en dialog i aktuella frågor inom säkerhet och totalförsvar, samt belysa 

dessa frågor ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Inbjudna till 

konferensen var branscher och ansvariga personer för säkerhetsfrågor inom 

elektronisk kommunikation, informationssystem eller nätverk.  

Årets säkerhetsforum hade ett särskilt fokus på kommande nya regleringar, bland 

annat nya lagen om elektronisk kommunikation och det nya NIS-direktivet NIS2. 

Aktuella säkerhetsfrågor som säkerhetsskydd, totalförsvar, internationella standarder 

och säkerhet i leverantörskedjan är exempel på andra ämnen som behandlades 

under konferensen.  

Förutom att belysa och informera om aktuella frågor inom säkerhetsområdet så gav 

Säkerhetsforum också en möjlighet för branschens aktörer och myndigheter att 

träffas, diskutera och att skapa kontaktytor. 

2.3.6 Informations- och cybersäkerhetsfrågor 

Verksamheten i det nationella cybersäkerhetscentret 

Under året har PTS fortsatt att fördjupa samarbetet på cybersäkerhetsområdet inom 

ramen för det nationella cybersäkerhetscentret med berörda myndigheter, däribland 

Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, MSB, Säkerhetspolisen, Försvarets 

materielverk och Polismyndigheten. Arbetet har under året bland annat fokuserat på 

att skapa förutsättningar för centrets verksamhet och har berört områden som it-

stöd, säkerhet, juridik, ekonomi, planering och kommunikation. Under året har 

lokalerna hos MSB anpassats för att kunna samlokalisera begränsade delar av 

myndigheternas verksamheter. I juni beslutade regeringen om framtida lokaler för 
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centret. Planeringen inför tillträde, inflyttning och utökad samlokalisering har bedrivits 

under 2022.  

Centret har under året arbetat aktivt med incidentkoordinering och framtagning av 

lägesbilder. I samband med valet samverkade centret med Valmyndigheten och 

Skatteverket kring lägesbildframtagning, incidentkoordinering och övningar. Arbetet 

med privat-offentlig samverkan fortgick med finanssektorn samtidigt som samverkan 

inom andra sektorer påbörjades. PTS har bidragit till utveckling av detta arbete 

genom att bistå med expertkunskap inom elektronisk kommunikation.  

2.3.7 Arbete inom krisberedskap och totalförsvar 

PTS arbetar med beredskapsfrågor inom området utifrån myndighetens inriktning för 

krisberedskap och totalförsvar 2020–20259. Årets arbete har präglats av det 

förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av pågående krig i Ukraina, vilket PTS 

under stora delar av året hanterat inom ramen för en krisstab. Under året har aktörer 

inom elektronisk kommunikation bland annat påverkats av försämrade 

förutsättningar för energiförsörjning samt prishöjningar och försörjningsstörningar för 

reservdelar, komponenter och utrustning. Telekomoperatörer har trots detta varit 

villiga att på frivillig basis och utan ersättning bistå Ukraina med utrustning genom 

insamlingar som PTS koordinerat. Utifrån erfarenheter i Ukraina har PTS inlett en 

förstudie om nationell roaming vid höjd beredskap. 

De åtgärder som PTS har vidtagit under året har gjorts inom fem olika 

huvudområden: anpassning till den nya myndighetsstrukturen för samhällets 

krisberedskap och civila försvar, samordning och ledning, utbildning och övning, 

förstärkning av nät och tjänster, samt uthållig försörjning (energi, tjänster, personal, 

varor). 

Den 1 oktober 2022 förordnades PTS till beredskapsmyndighet tillika ansvarig för 

beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer och post genom den nya 

förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Under året har PTS 

även inlett arbetet med att etablera arbetsformer och utöka samverkan med 

beredskapssektorns myndigheter, Svenska kraftnät, Trafikverket och MSB.  

Avseende ledning och samordning har PTS bidragit med rapportering till MSB och 

Försvarsmakten10 mot bakgrund av coronapandemin och Rysslands invasionskrig av 

Ukraina. PTS har under året även deltagit i ett antal olika samverkansfora för 

utveckling, totalförsvarsplanering och operativ samordning. Utifrån de riktlinjer för 

krishantering som fastställdes 2021, har PTS reviderat sin krisplan under 2022.  

PTS har liksom tidigare år genomfört totalförsvarsutbildningar för sektorns aktörer 

och myndighetens personal. PTS har medverkat vid ett antal övningar under året och 

                                                        
9 PTS inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020–2025 (PTS-ER-2019:24). 
10 Anvisningar för det civila försvaret för försvarsperioden 2021–2025 (PTS dnr 20–14726).  
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genomförde under våren krisövningen Telö 2211 tillsammans med Nationella 

Telesamverkansgruppen (NTSG), samt genomförde under hösten för första gången 

en cyberförsvarsövning (CyberDefence eXercise) i Totalförsvarets forskningsinstituts 

övningsmiljö. 

Under året har PTS tillsammans med Svenska stadsnätsföreningen (SSNF) 

kravspecificerat och anskaffat reservnoder. För att på sikt säkerställa att regionala 

nät har de resurser som krävs för att genomföra grundläggande reparationer av 

fiberinfrastrukturen i höjd beredskap arbetar PTS med SSNF för att etablera en 

beredskapsorganisation. Materielanskaffning har inletts under året och kommer 

fortgå under 2023 för att etablera nya förmågor. I arbetet med uthållig försörjning har 

PTS genomfört ett antal satsningar på reservkraft. Under 2022 har ett arbete med 

provanläggning för fossilfri reservkraftgenerering med uthållighet i upp till 90 dygn 

inletts, och ett antal åtgärder har vidtagits för att minska konsekvenserna på 

elektronisk kommunikation i händelse av en manuell förbrukningsfrånkoppling. Under 

året inleddes även steg 2 av 2 för att säkerställa reservkraft med lång uthållighet för 

yttäckande mobilnät med utomhustäckning på Gotland12.  

För mer information om vad som gjorts inom området, se PTS redovisning av 

myndighetens totalförsvarsarbete 2022 (PTS-ER-2023:7). 

  

                                                        
11 För mer information om Telö 22, se: Samverkan i fokus under krisövning i sektorn elektronisk 

kommunikation | PTS. 
12 För mer information om pilotprojektet med utbyggd reservkraft på Gotland, se: Mobilnäten på Gotland 

förstärks med reservkraft för att klara långvariga elavbrott | PTS. 

https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/samverkan-i-fokus-under-krisovning-i-sektorn-elektronisk-kommunikation/
https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/samverkan-i-fokus-under-krisovning-i-sektorn-elektronisk-kommunikation/
https://www.pts.se/sv/nyheter/telefoni/2022/mobilnaten-pa-gotland-forstarks-med-reservkraft-for-att-klara-langvariga-elavbrott/
https://www.pts.se/sv/nyheter/telefoni/2022/mobilnaten-pa-gotland-forstarks-med-reservkraft-for-att-klara-langvariga-elavbrott/
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2.4 Begränsade resurser 

Mål: Radiospektrum och nummer förvaltas så att samhällsnyttan maximeras över tid.  

Målbeskrivning: Begränsade resurser som radiospektrum, nummer och adresser är 

vitala för att elektroniska kommunikationstjänster ska fungera. Radiospektrum är 

också en viktig resurs för många andra tillämpningar än elektroniska 

kommunikationstjänster. Behovet av planering för att tillgodose allas behov av 

radiospektrum i samhället ökar och det är viktigt att resurserna nyttjas så effektivt 

som möjligt. Detta gäller även för nummer och adresser. Genom styrning av och 

tydlighet kring förvaltning, förädling, tilldelning och tillsyn av resurserna verkar PTS för 

att över tid maximera samhällsnyttan. För att uppnå detta för radiospektrum är 

möjligheten till delad användning och så få begränsande villkor som möjligt viktiga 

principer inom tillståndsgivningen. 

Samlad bedömning: PTS har i enlighet med sina mål på området arbetat med att 

tillgängliggöra radiospektrum och andra begränsade resurser för maximerad 

samhällsnytta.  

PTS bedömer att resultatet har utvecklats positivt, inte minst med hänsyn till 

effektiviteten i handläggningen av vissa tillståndstyper. Med hjälp av den digitala 

självbetjäningstjänsten som infördes 2021 har handläggningstiden för vissa typer av 

tillstånd minskat betydligt. Handläggningstiderna varierar ganska stort över tid och 

har med ärendetillströmningen att göra. Som följd av att efterfrågan på 

radiospektrum ökar blir ärendehanteringen allt mer komplex och 

handläggningstiderna har därför ökat under 2022 för vissa tillståndstyper. Vidare har 

PTS genom löpande tillsyn av radiospektrum verkat för att störningsrisken mot 

samhällsviktiga nät har minskat jämfört med tidigare år. 

Under 2022 fortsatte PTS att etablera mätnoder på flera platser i landet för att 

möjliggöra mätaktivtiter och störningsutredningar på distans. Detta som ett led i att 

en ständigt ökande användning och därmed beroende av trådlösa tjänster ställer 

höga krav på en effektiv tillsyn av radiospektrum.  

Utöver detta lanserade PTS under året en gratis e-utbildning riktad till branschen med 

syfte att proaktivt höja medvetenheten i branschen kring regelverk och på så vis 

undvika de problem som bristfälliga radioprodukter orsakar om de tas i bruk. 

Inom området för frekvenser har PTS genomfört utredningar och fattat beslut om 

inriktning för frekvensband som är aktuella för tilldelning. Genom dessa utredningar 

och förberedelser inför tilldelning har en ökad förutsägbarhet avseende 

tillgängliggörande av frekvenser åstadkommits, vilket ligger i linje med PTS mål på 

området om att uppnå en för samhället effektiv användning av spektrum över tid. 
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2.4.1 Tilldelning av tillstånd för radiosändare 

PTS har under 2022 handlagt cirka 10 000 ansökningar för tillstånd att använda 

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

jordstationer och amatörradio. Av dessa ärenden har cirka 2 400 hanterats i e-

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

fritidsbåtar. Nytt för 2022 är att tillståndsgivningen för lokala tillstånd för bland annat 

5G kommit igång. 

Antalet ansökningar ligger på en något lägre nivå jämfört med 2021. Därutöver har 

PTS under 2022 beslutat om förlängd tillståndstid för cirka 250 tillstånd. 

Omfattningen av tillståndsgivningen visar att naturresursen radiospektrum kommer till 

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

god radiomiljö genom möjligheten att förena tillstånden med lämpliga villkor.  

Det digitala systemstödet för handläggningen har utvidgats under året till att omfatta 

alla tillståndsärenden för rundradio och även de nationella tillstånden för mobilt 

bredband. Handläggningsstödet effektiviserar handläggningen samtidigt som risken 

för felskrivningar minskar eftersom sökandens egna uppgifter automatiskt överförs i 

systemstödet. Handläggningsstödet medför dessutom att stödprocesserna vid 

förlängning och fakturering av tillstånd kan hanteras samlat. En ytterligare positiv 

effekt av det digitala handläggarstödet är att handläggningstiden kunnat hållas nere 

trots omfattningen av antalet ärenden och en allt större komplexitetsgrad.  

Tabell 8 Avslutade tillståndsärenden (antal1)) 

 2022 2021 2020 
Nytt tillstånd 2 905 3 354 3 167 
Ändrat tillstånd 3 858 3 693 3 253 
Överlåtelse 426 537 489 
Återkallat tillstånd  2 597 2 831 2 883 
Totalt antal tillstånd 9 7862) 10 4153) 9 792 

1) Statistiken avser både företag, organisationer och fysiska personer.  
2) Av totala antalet tillstånd har ca 25 % hanterats av PTS digitala självbetjäning. 
3) Av totala antalet tillstånd har ca 30 % hanterats via PTS digitala självbetjäning. 

 

Tabell 9 Genomsnittlig handläggningstid (dagar) 

 20221) 20211) 2020 
Nytt tillstånd 9 7 22 
Ändrat tillstånd 20 9 26 
Överlåtelse 7 8 23 
Återkallat tillstånd 2 3 6 

1) Sedan 2021 har handläggningen av tillstånd som hanterats i digital självbetjäningstjänst bidragit till kortare 

handläggningstid. 
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Tabell 10 Hantering av radiotillstånd 

 2022 2021 2020 
Antal avslutade ärenden (st)1) 9 786 10 415 9 792 
Kostnad inkl. OH (tkr) 29 021 30 164 31 832 
Kostnad per avslutat ärende (kr) 2 966 2 896 3 250 

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

2.4.2 Störningsfri radiomiljö 

För att användare av radiokommunikationstjänster ska ges en rimligt störningsfri 

radiomiljö bedriver PTS löpande tillsyn av radiospektrum. Under 2022 har PTS 

genomfört 97 störningsutredningar. Av dessa rörde fyra ärenden störningar i 

samhällsviktiga nät och radionavigeringstjänster, vilka PTS har hanterat med prioritet. 

Övriga utredningar har bland annat omfattat radiostörningar på mobiltelefoni och 

mobilt bredband. Sammanlagt har arbetet bidragit till att minska fall av skadlig 

störning i svensk radiomiljö till nytta för all radiokommunikation.  

Tabell 11 Utredningar av störd radiokommunikation 

 2022 2021 2020 
Antal störningsutredningar (st) 97 71 132 
Handläggningstid (dagar) 27 36 58 
Antal störningar i samhällsviktiga nät (st) 4 3 11 

 
Tabell 12 Radiotillsyn 

 2022 2021 2020 
Kostnader inkl. OH (tkr) 13 104 13 147 13 663 

 

PTS har även inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat stickprovsmätningar 

av mobiloperatörernas täckningskartor (PTS-ER-2022:24). Rapporten visar att det i 

vissa fall är stora skillnader mellan den täckning som redovisas på operatörernas 

hemsidor och den täckning som PTS kunde mäta. Med anledning av detta har ett 

arbete startats upp i samarbete med Konsumentverket för att komma till rätta med 

problemet och för att öka konsumentnyttan av operatörernas täckningskartor. 

Fortsatt ökande användning, och därmed beroende, av trådlösa 

kommunikationstjänster ställer höga krav på ett funktionellt radiospektrum och en 

ändamålsenlig spektrumtillsyn. Som en följd av detta investerar PTS löpande i 

moderniserad mät- och monitoreringsutrustning för att möjliggöra kostnadseffektiv 

spektrumtillsyn i hela Sverige.  

Sammantaget gör PTS bedömningen att svensk radiomiljö ger mycket goda 

förutsättningar för rimligt störningsfri trådlös kommunikation. 
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2.4.3 Marknadskontroll 

PTS bedriver marknadskontroll av radioutrustning, vilket innebär kontroll av produkter 

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

tekniska och administrativa krav för att därigenom minska risken för framtida 

radiostörningar. 

Under 2022 har 20 produkter kontrollerats avseende administrativa och tekniska 

krav. Av dessa uppvisade inga tekniska brister men däremot 19 administrativa brister. 

Samtliga brister har rättats till av aktörerna enligt regelverket. Utöver PTS egna 

kontroller har även 16 ärenden, rörande import av sammanlagt 10 079 

radioutrustningar, hanterats i samarbete med Tullverket 

Tabell 13 Kontrollerade utrustningar 

 2022 2021 2020 
Totalt antal kontrollerade utrustningar (st) 20 44 22 
Godkända efter teknisk kontroll (st) 1 4 1 
Tekniska brister (st) 0 2 6 
Administrativa brister (st) 19 38 15 
Tagits ur marknaden (st) 0 2 9 

 
Tabell 14 Marknadskontroll 

 2022 2021 2020 
Kostnader inkl. OH (tkr) 5 562 4 841 4 912 

 

PTS har under 2022 lanserat en gratis e-utbildning om de krav som ställs på 

tillverkare, importörer och distributörer samt den radioutrustning som de säljer i 

Sverige. Målsättningen var att proaktivt höja medvetenheten i branschen kring 

regelverket och på så vis undvika de problem som bristfälliga radioprodukter orsakar 

om de tas i bruk. Utbildningen har mottagits positivt av branschföreningar och 

marknadsaktörer. 

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

stadigt ökade användningen av trådlösa produkter kräver fortsatt arbete från 

myndigheten som riktar sig både till marknadsaktörer och till konsumenter. 
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2.4.4 Tilldelning av nummertillstånd 

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

Genom en effektiv hantering av tillståndsgivning för nummer kan flera olika 

operatörer och tjänsteleverantörer erbjuda elektroniska kommunikationstjänster till 

allmänheten på en konkurrensutsatt marknad.  

PTS utfärdar tillstånd för användning av nummer, dels ur den svenska 

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

internationella signalpunktskoder. Tillståndsärendena utgörs av ansökningar om nya 

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

handlar om nya tillstånd.  

PTS har under 2022 handlagt 118 nummertillståndsärenden. Den genomsnittliga 

handläggningstiden är 6 dagar. 

Tabell 15 Tilldelning av nummertillstånd 

 2022 2021 2020 
Antal nummertillstånd (st) 118 84 77 
Handläggningstid (dagar) 6 5 5 

2.4.5 PTS inriktning för tillgängliggörande av frekvenser 

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

frekvensband som är aktuella för tilldelning. PTS har under året också undersökt 

efterfrågan och möjligheter vad gäller tilldelning av frekvensband där tillstånden står 

på tur att gå ut. Arbetet syftar till att ge vägledning inför nuvarande och kommande 

tilldelningar av frekvensbanden samt ge besked till marknadens aktörer så att de ska 

kunna fatta långsiktiga beslut t.ex. gällande investeringar.  

Den 29 augusti fattade PTS beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av 

tillståndsvillkor i 2,6 GHz-bandet. Genom att tillstånden förlängdes med två år till och 

med den 31 december 2025, kommer tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 

GHz-bandet att upphöra samtidigt. Förlängningen underlättar därmed en samordnad 

tillståndsgivning i dessa frekvensband. Beslutet föregicks av ett samråd som 

publicerades den 15 juni.  

Den 12 maj genomförde PTS genom konsultation en uppdaterad efterfrågeanalys för 

delar av 700 MHz-bandet, 1,5 GHz-bandet samt 26 GHz- och 28 GHz-banden. 

PTS har också inlett ett arbete med att ta fram en ny långsiktig strategi för 

myndighetens spektrumförvaltning. I oktober efterfrågade PTS synpunkter och 

förslag från externa intressenter som kan bidra i arbetet. 

Den 15 juni bjöd PTS in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden. Inför 

detta har PTS under året genomfört konsultationer i flera steg och också bemött de 

synpunkter som inkommit från aktörer. Då förhandsprövning av sökande sker i 

samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten valde PTS att dela upp den 
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allmänna inbjudan i två delar. Allmän inbjudan del 1 innehöll information om Sveriges 

säkerhet vid användning av radiosändare, en beskrivning av myndighetens samråd 

av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten samt instruktioner om hur 

en ansökan ska lämnas. Sista dag att ansöka om att delta i auktionen var den 30 

september. Efter detta inleddes samrådet med Säkerhetspolisen och 

Försvarsmakten. 

Nästa del av allmän inbjudan, Allmän inbjudan del 2, meddelas under 2023 och 

kommer att innehålla regler för auktionsförfarandet, såsom auktionsregler och regler 

om konkurrensfrämjande åtgärder (spektrumtak) och samtliga villkor som tillstånden 

att använda radiosändare kommer att förenas med.  

Genom dessa utredningar och förberedelser inför tilldelning har en ökad 

förutsägbarhet avseende tillgängliggörande av frekvenser åstadkommits. Det har 

också tydliggjorts på vilket sätt PTS avser tillgängliggöra dessa frekvensband. När 

frekvenserna tillgängliggörs i enlighet med detta uppnås en för samhället effektiv 

användning av spektrum över tid. 
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2.5 Fungerande konkurrens 

Mål: Marknaden för elektroniska kommunikationer kännetecknas av väl fungerande 

konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter och andra 

slutanvändare.  

Målbeskrivning: Marknaderna för elektronisk kommunikation och post förändras 

genom ny teknik, nya aktörer och förändrade affärsmodeller. Det finns utmaningar i 

form av flaskhalsar, t.ex. tillgången till radiospektrum eller lokala monopol, som kan ge 

aktörer marknadsmakt. Stabila spelregler är en förutsättning för ett gott 

investeringsklimat. PTS ska genom konkurrensfrämjande insatser skapa 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar konkurrens som leder till prisvärda tjänster 

och en dynamisk marknadsutveckling med stark innovationskraft. PTS insatser ska 

vara väl avvägda och inte mer ingripande än vad som behövs och avreglering ska 

ske successivt när marknaderna präglas av hållbar konkurrens. Genom tillsyn värnar 

PTS även om ett öppet internet. 

Samlad bedömning: PTS samlar varje år in och publicerar marknadsdata i Svensk 

Telekommarknad. Mot bakgrund bl.a. av indikatorerna som gäller marknadsandelar 

för mobila tjänster13 respektive för fast bredband14 bedömer PTS att konkurrensen 

mellan aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation alltjämt är relativt 

stabil. PTS arbete för en väl fungerande konkurrens bedöms därför fungera 

tillfredsställande men behöver fortsätta att utvecklas mot bakgrund av 

teknikutvecklingen på marknaden. Under 2022 har PTS i detta syfte bl.a. arbetat 

vidare med översynen av regleringen på bredbandsmarknaderna. PTS har också 

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

konkurrensfrämjande regelverk som PTS bevakar.  

2.5.1 Marknadsanalyser  

PTS har i uppdrag att fortlöpande analysera vilka relevanta marknader i Sverige som 

på grund av konkurrensproblem bör bli föremål för förhandsreglering (s.k. SMP-

reglering). Förhandsreglering innebär att operatörer som har betydande 

marknadsinflytande (SMP) på sådana marknader åläggs särskilda skyldigheter om 

grossisttillträde och villkor för tillträdet. Syftet med sådan reglering är att skapa en 

långsiktig och hållbar konkurrens till nytta för slutanvändarna.  

Under 2022 har PTS fortsatt arbetet med att analysera marknaderna för lokalt tillträde 

till fiber- och kopparnät samt inlett nya marknadsanalyser avseende marknaderna för 

samtalsterminering och fri-tv och analog radio via marknätet (broadcasting). Detta är 

stora arbeten med långa cykler som fortfarande är under beredning. PTS räknar med 

                                                        
13 Svensk telekommarknad 2021 (PTS ER 2022:22) s. 19 fig. 6. 
14 Svensk telekommarknad 2021 (PTS ER 2022:22) s. 24 fig. 10. 
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att publicera utkast till beslut gällande lokalt tillträde till koppar- och fibernät under 

2023 för samråd med marknaden.  

2.5.2 Tillsyn och tvistlösning enligt utbyggnadslagen 

Syftet med reglerna i utbyggnadslagen är att sänka kostnaderna för utbyggnad av 

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

I slutet av 2021 inleddes tre tillsynsärenden avseende kommuners skyldighet att 

informera om pågående bygg- eller anläggningsprojekt. Samtliga ärenden avskrevs 

från vidare handläggning under 2022 då kommunerna meddelat att de inte hade 

någon egen verksamhet inom de efterfrågade områdena utan att denna bedrevs i 

olika bolag. Under 2022 initierade PTS därför fyra tillsynsärenden för att granska hur 

kommunala bolag och bolag, vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis 

finansierats med offentliga medel, efterlever utbyggnadslagens bestämmelse om att 

tillgängliggöra information om planerade eller pågående bygg- eller 

anläggningsprojekt. Samtliga ärenden kunde skrivas av då bolagen efter att ha 

förbättrat informationen uppfyllde skyldigheten att tillgängliggöra information i 

enlighet med utbyggnadslagens regler.  

Ett resultat av årets tillsyn är att den informationen som ska tillgängliggöras har 

förbättrats, vilket i sin tur ökar möjligheterna för bredbandsutbyggare att förhandla 

och avtala om samordning.  

Under 2022 har PTS inte handlagt några tvister enligt utbyggnadslagen. 

2.5.3 Tillsyn av konkurrensregleringen 

PTS har under 2022 arbetat med ett flertal tillsynsärenden bl.a. rörande skyldigheter 

på de marknader som PTS reglerar. Dessutom har PTS övervakat efterlevnaden av 

reglerna om öppet internet. Tillsynen har bedrivits såväl planlagt som händelsestyrt.  

Den årliga pristillsynen innefattar bl.a. tillsyn inom broadcastingområdet och 

marknaderna för fast och mobil samtalsterminering. Inom broadcastingområdet har 

PTS under året slutfört en pristillsyn avseende Teracoms priser för 2021. På 

bredbandsmarknaden lokalt tillträde till nätinfrastruktur har tillsyn genomförts 

avseende de reglerat högsta priser som Telia får tillämpa för tillträde till 

kopparbaserade tjänster. Samtliga ärenden kunde skrivas av från vidare 

handläggning då bolagen följer de i skyldighetsbesluten angivna priserna. 

PTS bedömer att myndighetens aktiva tillsynsarbete både direkt och indirekt bidrar till 

ökad regelefterlevnad, vilket även är till nytta för konsumenterna bl.a. i form av ett 

brett urval av prisvärda tjänster. Tillsynsarbetet syftar även till att bidra till en sund 

konkurrens mellan marknadens aktörer. 
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2.6 Konsumenträttigheter 

Mål: Konsumenter och andra slutanvändare kan känna sig trygga med att deras 

rättigheter är väl tillgodosedda, och att de kan göra aktiva och välinformerade val. 

Målbeskrivning: Alla konsumenter ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i 

det digitaliserade samhället, vilket bidrar till målet att Sverige ska vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter. Konsumenterna ska veta vad de köper 

och få det de har köpt. Då ökar förtroendet för operatörer och tjänster. Det bidrar 

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

tjänsteutveckling och konkurrens och därmed en kontinuerlig, positiv 

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

elektronisk kommunikation och postlagen följs, informera konsumenter samt 

samverka med Telekområdgivarna, Konsumentverket och andra branschaktörer. 

Samlad bedömning: Under 2022 har PTS samverkat och fört dialog med olika 

branschaktörer och myndigheter för att diskutera och åtgärda befintliga problem på 

marknaden. PTS bedömer att myndighetens kontakter med allmänheten i frågor om 

telefoni och bredband och åtgärder för att säkra tillgången till telefoni och 

grundläggande internet bidrar till att målet uppfylls. 

2.6.1 Trygga och välinformerade konsumenter 

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

marknad och trygga konsumenter är den handlingsplan för etiska 

försäljningsmetoder som branschen förvaltar genom Telekområdgivarna och där PTS 

och Konsumentverket deltar i uppföljningen av handlingsplanens efterlevnad. Sedan 

handlingsplanen infördes 2015 har antalet klagomål om oseriös försäljning enligt PTS 

statistik sjunkit och ligger numera på en låg nivå. Genom den kontinuerliga 

uppföljningen av handlingsplanen kan orsakerna till klagomålen snabbt adresseras. 

Detta är en positiv utveckling för branschen och för konsumenterna.  

PTS har under året initierat tillsyn för att säkerställa att regler rörande 

slutanvändarrättigheter efterlevs. Bland annat har PTS inlett fyra tillsynsärenden 

avseende hur den så kallade ”kakregeln” i 9 kap. 28 § LEK följs. Enligt kakregeln får 

uppgifter lagras i eller hämtas från en användares terminalutrustning om användaren 

dels får tillgång till informationen om ändamålet med behandlingen av uppgifterna 

och dels samtycker till behandlingen.  

2.6.2 Kontakter med allmänheten om telefoni och bredband 

PTS sammanställer statistik om allmänhetens kontakter med myndigheten i frågor 

om konsumentproblem och regelverk relaterade till telefoni och bredband. Statistiken 

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

En betydande andel av de frågor som ställs till PTS från allmänheten faller utanför 

myndighetens verksamhetsområde. Sammanlagt har PTS under 2022 registrerat 
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3 680 kontakter med allmänheten. Många av frågorna hänvisas vidare till andra 

aktörer och myndigheter, såsom Telekområdgivarna, Konsumentverket och 

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). 

Tabell 16 Kontakter med allmänheten – telefoni och bredband 

 2022 2021 2020 
Antal klagomål (st)1) 3 026 1 944 1 880 

1) Myndigheten saknar underlag som möjliggör statistik uppdelad efter kön eftersom det inte registreras i samband med 

klagomålen. 

Myndigheten har under året hanterat 3 026 klagomål kopplade till telefoni och 

bredband, vilket innebär en ökning i jämförelse med året innan. De fem vanligaste 

kategorierna av klagomål har år 2022 varit tillgång och avbrott, integritet, avtal och 

information, övriga frågor, samtal, nummer och internet. Kategorin övriga frågor 

omfattar bl.a. frågor om PTS verksamhetsområde, anmälningsplikten, PTS främjande- 

och konkurrensarbete och PTS rapporter. 

PTS kontakter med allmänheten påverkas till exempel av beslut och lagändringar. I 

början av 2022 fattade PTS till exempel ett beslut gällande vitesföreläggande av 

Bahnhof AB som påverkade inflödet av klagomål. Beslutet blev uppmärksammat i 

media och av de skriftliga kontakterna som PTS haft med allmänheten har 25 
procent av dem gällt Bahnhof AB (cirka 926 ärenden). Även registreringsreglerna 

gällande kontantkort som infördes genom en ny bestämmelse i lagen om elektronisk 

kommunikation har under året genererat en ökad mängd muntliga och skriftliga 

kontakter med allmänheten.  

Genom allmänhetens möjlighet att kontakta PTS fullgör PTS myndighetens 

serviceskyldighet. Dessutom får konsumenter och andra slutanvändare bland annat 

information om PTS roll och hur marknaden fungerar, vilket kan bidra till att 

konsumenter och andra slutanvändare kan ta tillvara sina intressen och hänvisas rätt.  

2.6.3 Samhällsomfattande tjänster – telefoni och internet 

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

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

verksamhetsställen som inte kan få tillgång till sådana uppkopplingar genom 

erbjudanden på marknaden. PTS har under året mottagit 55 ansökningar om stöd till 

åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet, och 

upphandlat en lösning för grundläggande internet med stöd av förordningen 

(2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till 

internet. Att antalet beviljade ärenden är så få beror till stor del att de flesta kan få 

funktionell tillgång till internet genom åtgärder som kostar under 5 000 kronor vilket 

är gränsen för att man ska kunna erhålla stöd. Förvaltningskostnader uppstår oavsett 

utfallet av lämnade bidrag, bl.a. då ärendehanteringen till stor del innefattar 

vägledning och information till sökande. Ett resultat av arbetet med stödet är således, 

att även de som inte kan få stöd får hjälp med hur de på bästa sätt själva kan 
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förbättra sin uppkoppling och därmed få funktionell tillgång till internet och telefoni 

t.ex. genom att använda sig av riktantenner. På detta sätt bidrar även detta arbete 

med att förbättra tillgången hos konsumenterna.  

PTS ser att det är troligt att behovet av stöd kommer öka framöver med anledning av 

den kommande avvecklingen av 2G och 3G samt att Teracoms mobila 

bredbandstjänster över 450-bandet inte längre erbjuds till kunder som inte är 

samhällsviktiga aktörer. 

Tabell 17 Åtgärder för grundläggande internet och telefoni 

 2022 2021 2020 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 5 905 4 924 5 249 
    Lämnade bidrag (tkr) 323 590 898 

    Förvaltningskostnader (tkr) 5 582 4 334 4 351 

2.6.4 Inkluderande telefonitjänster 

Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) ställer krav på telefonitjänster 

för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till dessa på likvärdiga 

villkor och i samma utsträckning som andra. PTS uppdrag är att upphandla sådana 

tjänster om marknaden inte tillgodoser dessa behov. De fyra inkluderande 

telefonitjänsterna som PTS upphandlar är 118 400, Teletal, Bildtelefoni.net och 

Texttelefoni.se. För tjänsterna Teletal, Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se 

arrangerades totalt sex användarråd under 2022. Under året har externa revisioner av 

Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net genomförts för att säkra att tjänsterna utförs enligt 

avtal.  

Användningen av Bildtelefoni.net ökade kraftigt under åren med coronapandemi för 

att under 2022 ha minskat något jämfört med 2021. Övriga tjänster har en 

nedåtgående trend samtidigt som tjänsterna fortsatt hanterar stora samtalsvolymer, 

vilket framgår av tabellerna nedan. 

Ett projekt om infrastruktur för inkluderande telefoni (dnr 18-26279) slutrapporterades 

under 2022. Där framgår att användartester visar att telefonsamtal via tjänsten 

Bildtelefoni.net kan göras till en integrerad del av den svenska telemarknaden. 

Samma funktionalitet kan realiseras även för tjänsterna Texttelefoni.se och Teletal. 

PTS har deltagit i framtagandet av en ny operatörsstandard för att möjliggöra den 

nya funktionaliteten. Projektet har skapat förutsättningar som gör att användare av 

bildtelefoner likvärdigt kan ringa och bli uppringda med telefonnummer på samma 

sätt som övriga i samhället. 
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PTS har i samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD) genomfört en 

användarundersökning om PTS inkluderande kommunikationstjänster. Av 

enkätsvaren framgår att flera av paneldeltagarna som inte använt sig av någon 

specifik tjänst, har uppgett att de faktiskt skulle ha behov av en sådan. Orsaken är till 

stor del att man inte har haft kännedom om tjänsten eller tjänsterna. PTS planerar att 

under 2023 sprida information om tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och 

Teletal till offentliga- och privata aktörer för att öka kunskapen om tjänsterna. 
 

Tabell 18 118 400 - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2022 2021 2020 
Antal registrerade användare (st)1) 10 203 12 163 12 784 
Genomsnitt samtal/månad (st) 36 574 42 473 45 659 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 3 577 3 722 3 604 
    Lämnade bidrag (tkr) 3 166 3 484 3 550 
    Förvaltningskostnader (tkr) 410 238 53 

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

 
Tabell 19 Teletal - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2022 2021 2020 
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 14 980 16 579 23 288 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 4 712 5 194 6 468 
    Lämnade bidrag (tkr) 4 314 4 591 6 251 
    Förvaltningskostnader (tkr) 398 603 217 

 
Tabell 20 Bildtelefoni.net - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2022 2021 2020 
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 151 589 157 406 146 184 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 63 542 65 238 60 833 
    Lämnade bidrag (tkr) 63 320 64 845 60 183 
    Förvaltningskostnader (tkr) 222 393 650 

 
Tabell 21 Texttelefoni.se - tjänst för personer med funktionsnedsättning 

 2022 2021 2020 
Genomsnitt samtalsminuter/månad (st) 83 583 89 400 95 181 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 11 764 11 973 12 226 
    Lämnade bidrag (tkr) 11 361 11 519 11 946 
    Förvaltningskostnader (tkr) 402 454 280 

 
Tabell 22 Totala kostnader för tjänster för personer med funktionsnedsättning 

 2022 2021 2020 
118 400 (tkr) 3 577 3 722 3 604 
Teletal (tkr) 4 712 5 194 6 468 
Bildtelefoni.net (tkr) 63 542 65 238 60 833 
Texttelefoni.se (tkr) 11 764 11 973 12 226 
Total kostnad inkl. OH (tkr) 83 594 86 127 83 131 
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2.6.5 Främjandeinsatser för tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it 
och elektronisk kommunikation  

Samverkan för digital delaktighet och digital inkludering 

Inom den myndighetsgemensamma webbplatsen digin.nu15 har en vägledning till 

standarden om universell utformning och användarmedverkan tagits fram liksom en 

introduktion till tillgänglighetsdirektivet. Likaså ett flertal vägledande artiklar med goda 

exempel på arbete med digital tillgänglighet i olika branscher. Ett nyhetsbrev med 

information om PTS pågående främjandeinsatser för digital tillgänglighet och 

inkludering har distribuerats kvartalsvis till prenumeranter på och utanför PTS. Syftet 

med dessa kunskapshöjande och inspirerande insatser är att driva på och stötta 

tillgänglighetsarbetet mot universell utformning hos aktörer inom privat och offentlig 

sektor.  

Insatser för att bryta äldres isolering och minska det digitala utanförskapet  

Sedan PTS slutredovisade regeringsuppdraget Bryt isoleringen 2021 har PTS fortsatt 

arbeta för ett minskat digitalt utanförskap och en lättare vardag för de äldre som 

ofrivilligt hamnat i både fysisk och social isolering. Under 2022 har PTS 

vidareutvecklat webbstödet Digitalhjälpen samt arrangerat nätverksträffar för de som 

jobbar med och har erfarenhet av digitalt utanförskap. Genom nätverket får 

deltagarna möjlighet till fördjupad kunskap och ett erfarenhetsutbyte som i sin tur 

resulterar i förbättrade insatser för digital inkludering av medborgare. PTS har också 

tagit fram en utbildning till Digital coach16 i syfte att underlätta för de som vill vägleda 

andra att komma igång digitalt.  

PTS har även översatt vägledningen Känner du igen dig?17 till ytterligare sex språk, så 

nu finns den på totalt tio språk. I samarbete med Digitalidag bekostade PTS 

telefonväxeln Ring Digitalidag som hölls öppen under två månader i syfte att vägleda 

de som ännu inte är digitala att kunna ringa och ställa frågor och få grundläggande 

vägledning. Insatserna resulterar i att fler kan öka sin digitala kompetens för att själva 

börja använda digitala tjänster samt att de som coachar andra att bli digitala får 

bättre förutsättningar att göra detta.  

PTS innovationstävling 

PTS har i uppdrag att återrapportera om resultaten av PTS innovationstävlingar. 

Under 2022 har PTS inte genomfört någon innovationstävling. Regeringen pausade 

tävlingen 2021 för en effektutvärdering av tävlingens första tio år. Resultaten visar på 

positiva såväl sociala som ekonomiska effekter och under våren 2022 fick PTS 

klartecken att återuppta tävlingen. Arbetet med innovationstävling nummer 18 

                                                        
15 Drivs av PTS, Digg, MFD och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 
16 För mer information, se: Utbildning digital coach | PTS. 
17 För mer information, se: Digitalhjälpens broschyr ”Känner du igen dig?” | PTS. 

https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/utbildning-digital-coach/
https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/digitalhjalpens-broschyr-kanner-du-igen-dig/
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påbörjades i september 2022. Temat är digital kommunikation för alla. Förslaget på 

tema har skickats ut för synpunkter till ett trettiotal funktionshinders- och 

pensionärsorganisationer. 

Under året slutrapporterades två utbildningsprojekt och sex utvecklingsprojekt som 

tidigare tilldelats finansiering. Här kan särskilt nämnas tre projekt; Freja eID, som är en 

e-legitimation med delad kontroll för de som inte kan eller vill hantera sin e-

legitimation på egen hand, Lingsoft, som har tagit fram en tjänst som skapar 

undertextade webbsändningar med hjälp av taligenkänning samt Transistor, som 

lanserat produkten T-Talk som erbjuder funktionen tal-till-text och som kan anslutas 

till bl.a. olika hörhjälpmedel. 

2.6.6 Uppföljning av funktionshinderspolitiken 

PTS har i uppdrag att rapportera om arbetet med uppföljning av 

funktionshinderspolitiken. Under 2022 har PTS utvecklat en konceptuell modell för 

regeringsuppdraget om en systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken inom 

området digitalisering. Med modellen som grund planerar PTS att löpande följa upp 

funktionshinderspolitiken och rapportera till regeringen. PTS har inlett samarbetet 

med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) för att utforma det gemensamma 

uppföljningsuppdraget utifrån respektive myndighets förutsättningar.  

PTS har genomfört två uppföljningar enligt modellen under året. Den första är en 

nulägesbeskrivning18 av vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att 

ta del av digital kommunikation och digitaliseringens möjligheter i stort. Syftet är att 

ge PTS en grund att utgå ifrån för uppföljningsarbetet men också för att få en samlad 

bild av vilka datakällor som finns att tillgå för att kunna göra en systematisk 

uppföljning under den stipulerade perioden. Den andra uppföljningen handlar om 

vilken kunskap som finns om principen om Universell utformning19 och hur den 

tillämpas av konsultbolag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt i 

vilken omfattning Universell utformning förekommer inom relevanta utbildningar på 

IKT-området.  

                                                        
18 Vilka möjligheter har personer med funktionsnedsättning att ta del av det digitala samhället? En 

nulägesbeskrivning (PTS-ER-2022:32). 
19 Rapport - Universell utformning inom utbildning och konsultverksamhet inom IKT (PTS dnr 23-556). 
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2.7 Internationellt arbete 

PTS har ett omfattande internationellt arbete inom olika verksamhetsområden som 

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

I detta avsnitt lyfts väsentliga delar av resultatet av PTS arbete med EU-reglering, PTS 

globala arbete samt övrigt internationellt arbete som inte i första hand syftar till 

implementering av befintliga regelverk. Här ingår även PTS arbete med Sveriges 

exportstrategi och arbete med utvecklingsfrågor. Internationellt arbete som främst 

handlar om implementering av befintligt regelverk återfinns under respektive 

sakområde. 

2.7.1 Export- och investeringsfrämjande 

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

utvecklingsområdet, något som återkommande efterfrågas av svensk exportindustri.  

PTS har under 2022 deltagit i en svensk delegation till Indien, bland annat genom att 

stödja svenska företag i sina kontakter med indiska institutioner. 

PTS bedriver också tillsammans med SPIDER20 vid Stockholms universitet ett SIDA-

finansierat, flerårigt projekt om kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från 

länder i Afrika där PTS utvecklat andra regleringsmyndigheter. Programmet har 

efterfrågats av svensk industri och har fått positiv återkoppling. Under 2022 har PTS 

deltagit i diskussioner med Europeiska kommissionen, som har velat finansiera ett 

fortsatt projekt. 

2.7.2 EU-reglering 

EU-kommissionen har tagit ett stort antal initiativ inom det digitala området. Initiativen 

eller delar av dessa kan komma att ha en stor inverkan på PTS verksamhet och 

därför är det relevant att PTS följer och ökar sin förståelse men i vissa fall även 

försöker att påverka. Myndigheten har deltagit aktivt i olika organisationer där 

frågorna diskuteras, såsom BEREC, OECD och RSPG, och har samtidigt haft dialog 

med berörda departement under året. 

Digital Services Act (DSA) 

PTS har deltagit i implementeringen av DSA-förordningen21 som syftar till att skapa 

nya och reviderade regler för de digitala tjänsterna, i synnerhet online-plattformars 

ansvar och skyldigheter, samt stärka tillsynen av digitala tjänster i EU. PTS har 

framförallt deltagit med en expert i den av regeringen tillsatta utredningen och har i 

                                                        
20 The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions, 

Stockholms universitet. 
21 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten 

om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG, COM/2020/825. 
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anslutning till detta arbetat med frågan internt men också samverkat med andra 

relevanta myndigheter. 

Delegerad förordning om nödkommunikation 

EU-kommissionen beslutade den 16 december 2022 om en delegerad förordning om 

nödkommunikation. Förordningen träder i kraft tre dagar efter publicering i Official 

Journal (OJ). Bestämmelserna i förordningen kompletterar några av bestämmelserna i 

artikel 109 i Kodexen och behandlar lokaliseringsuppgifter, tillgång till 

nödkommunikation för personer med funktionsnedsättning samt dirigering till mest 

lämplig alarmeringscentral.  

I arbetet med förordningen har EU-kommissionen bl.a. haft konsultationer med en 

expertgrupp bestående av representanter från medlemsländerna. Från Sverige har 

en person från PTS och en person från SOS Alarm deltagit i expertgruppen. Enligt 

förordningen har medlemsländerna rapporteringsskyldigheter till EU-kommissionen 

avseende olika aspekter. Ett exempel på detta är att medlemsländerna, senast nio 

månader efter att förordningen trätt i kraft, ska lämna in en plan för uppgradering av 

den nationella alarmeringscentralens system för att hantera nödkommunikation via 

paketförmedlande teknik. Ett annat exempel handlar om rapportering, senast ett år 

efter att förordningen trätt i kraft, av kriterier för noggrannhet och tillförlitlighet 

avseende lokaliseringsinformation samt metoder för tillgång till nödkommunikation 

för personer med funktionsnedsättning, inklusive för de som använder 

roamingtjänster. 

Nytt NIS-direktiv (NIS2) 

PTS har arbetat med och förberett implementeringen av ett nytt NIS-direktiv, kallat 

NIS222, som antogs i december 2022. Arbetet för PTS har framförallt varit inriktat på 

en analys av att betrodda tjänster, elektroniska kommunikationsnät och -tjänster men 

även vissa post- och budtjänster kommer att omfattas av NIS2. 

Critical Entities Resilience Directive (CER-direktiv)  

EU har nyligen antagit direktivet om kritiska entiteters motståndskraft, det s.k. CER-

direktivet23. Förslaget är ett ramverk som ska ge stöd och säkerställa kritiska 

enheters förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i 

verksamheten. 

PTS har under året bistått Infrastrukturdepartementet med ståndpunkter inom ramen 

för förhandlingar av CER-direktivet.  

                                                        
22 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam 

cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148, COM/2020/0359. 
23 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, 

COM/2020/829. 
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eIDAS 

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

i eIDAS-förordningen24. Förslaget innebar att delar av säkerhetsbestämmelserna i 

eIDAS-förordningen skulle ersättas med säkerhetsbestämmelsen i NIS2. 

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

förordning. PTS har framfört synpunkter och förslag till förbättringar på det nya 

eIDAS-förslaget samt bistått Infrastrukturdepartementet i förhandlingarna. PTS har 

även samverkat med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater och framfört 

ståndpunkter å olika expertgruppers vägnar. 

2.7.3 Globalt arbete 

Enligt PTS instruktion ska myndigheten bland annat handlägga frågor som rör 

Sveriges deltagande i verksamheten inom den europeiska post- och 

telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och annat 

internationellt samarbete. Vidare ska PTS delta i nationellt och internationellt 

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

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

att bereda ärenden med intressenter på nationell nivå.  

Internationell harmonisering och standardisering inom spektrum- och 
nummerområdet  

PTS har under året arbetat kontinuerligt med internationell harmonisering och 

standardisering i olika internationella grupper såväl på global nivå som inom Europa 

och EU för spektrum- och nummerområdet, med särskilt fokus att skapa 

teknikneutral reglering och harmonisering för att stimulera öppenhet och flexibilitet.  

PTS har bidragit i arbetet med att harmonisera användning i Europa av till exempel 

radar för bilar, mobilnät på båtar/flyg och möjliggöra mer frekvensutrymme för 

mobilnät i bandet 40.5–43.5 GHz. Dessutom har PTS i specifika fall, så som 2,3–2,4 

GHz bandet agerat ordförande i arbetsgruppen för harmonisering för 5G. Genom att 

driva arbetet säkerställs en anpassning till existerande svenska förhållanden så långt 

som möjligt.  

Inom arbetet med att harmonisera radioutrustning genom standardisering, både 

nationellt och internationellt, har PTS under året bistått Infrastrukturdepartementet 

med ståndpunkter inom ramen för förhandlingarna relaterade till krav på en 

gemensam laddare med USB-C-uttag för mobiltelefoner och andra små bärbara 

                                                        
24 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av EU:s förordning om elektronisk 

identifiering i fråga om fastställande av en ram för en europeisk digital identitet (ändring av förordning 
910/2014), COM/2021/281.  
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radioprodukter samt krav på att konsumenter erbjuds dessa radioprodukter även 

utan laddare (så kallad unbundling).  

PTS har deltagit i arbetsgrupper inom CEPT med ansvar för nummer och 

adresseringsfrågor, nummerportabilitet, nödkommunikation och diverse 

telefonibedrägerifrågor (t.ex. CLI spoofing) inom Europa. Arbetet har resulterat i att 

CEPT under året har tagit fram rapporter om nummerresurser för privata 5G-nät, 

spoofing och återringning avseende eCall. 

Internationella teleunionen (ITU) 

Under 2022 har tre stora konferenser25 genomförts. Under 2022 beslutade 

regeringen att Sverige skulle kandidera till ITU Council, vilket präglat arbetet under 

konferenserna och där PTS arbete bidragit till att Sverige sedermera blev invalt i ITU 

Council. PTS har vidare under konferenserna arbetat med att genomföra regeringens 

ambition med att säkerställa ett för Sverige önskat resultat i ett antal frågor, såsom 

cybersäkerhet och ett öppet internet. 

2.7.4 Övrigt internationellt arbete 

Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

Under 2022 har PTS bidragit till att påverka ett antal frågor inom BEREC för att 

säkerställa en högre effektivitet i den nationella tillämpningen. Genom PTS insats som 

ordförande i två arbetsgrupper har PTS kunna påverka arbetet i viktiga frågor, såsom 

Open RAN26 och BCRD27. 

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) 

Under 2022 ansvarade PTS för två av RSPG:s arbetsområden som behandlat 

framtida spektrumbehov och kommande policyarbete för 6G samt utfasningen av 2G 

och 3G. PTS har därigenom kunnat påverka dessa för Sverige viktiga frågor så att 

relevans och tillämpbarhet stämmer väl med svenska förhållanden och utmaningar. 

  

                                                        
25 World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-20), World Telecommunication 

Development Conference (WTDC-21) och Plenipotentiary Conference (PP-22). 
26 Open radio access network, initiativ som syftar till att öppna upp mobilnäten för fler leverantörer. 
27 Broadband Cost Reduction Directive (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/61/EU). 
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3. Grundläggande betaltjänster 

3.1 Tillgång och tillförlitlighet 

Mål: Alla har tillgång till grundläggande betaltjänster. 

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

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

betaltjänster. Den minskade användningen av kontanter och manuella betaltjänster 

över disk gör den traditionella betalinfrastrukturen mer sårbar och innebär problem 

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

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

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

samverkansarbeten. Dessutom genomför PTS kommunikationsinsatser och arbetar 

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

Samlad bedömning: PTS bedömer att även om tillgången till grundläggande 

betaltjänster för merparten av befolkningen är tillfredsställande har marknadens 

avveckling av vissa betaltjänster under året lett till betydande problem för vissa 

grupper. Avvecklingen har också inneburit att PTS och länsstyrelserna inte längre har 

möjlighet att stödja den geografiska tillgången till betalningsförmedling genom 

förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande 

betaltjänster eftersom det inte längre finns någon aktör som tillhandahåller en 

ombudslösning med betalningsförmedling. Under 2022 har bl.a. ekonomiskt stöd till 

länsstyrelser bidragit till måluppfyllelsen såsom utvecklas nedan. 

3.1.1 Regionala stöd- och utvecklingsinsatser inom grundläggande 
betaltjänster 

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

regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande 

betaltjänster. De regionala stödinsatserna är beroende av att det finns tjänster på 

marknaden som kan användas i en stödfinansierad lösning, något som drastiskt 

försämrats under året.  

I slutet av augusti avvecklade en marknadsaktör sina tillståndspliktiga betaltjänster 

som fanns hos 149 betaltjänstombud, varav 22 stycken var statligt finansierade. Det 

har fått betydande konsekvenser för personer som saknar betalkonto, vilka nu saknar 

tillgång till tjänster för räkningsbetalning i stora delar av landet och möjlighet att lösa 

in utbetalningsavier på stora belopp. Även personer som är beroende av manuella 

och kontanta tjänster har fått ökade problem. PTS har gjort stora ansträngningar för 
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att genom dialog med myndigheter, intresseorganisationer och marknadsaktörer 

minimera konsekvenserna av avvecklingen och hitta lösningar på uppkomna 

problem. Bland annat har PTS uppmuntrat utbetalande myndigheter att använda 

alternativa utbetalningsformer till personer som saknar betalkonto och uppmuntrat 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) att säkerställa att vården erbjuder alternativ 

till fakturabetalning. PTS har informerat regeringen och Betalningsutredningen om 

situationen samt framfört att varken PTS eller andra vidtalade myndigheter ser några 

reella möjligheter att lösa problemen på kort sikt inom ramen för sina uppdrag. PTS 

har även initierat ett arbete för att undersöka om det finns förutsättningar och 

möjligheter att upphandla grundläggande betaltjänster i syfte att bedöma om det är 

ett alternativ som kan lösa uppkomna problem på längre sikt.  

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

Tillväxtverket. Dessa bidrag har bland annat medfört att det till och med augusti fanns 

40 statligt finansierade betaltjänstombud i 14 län, och vid årets slut fanns 17 statligt 

finansierade betaltjänstombud i 10 län. Bidragen har även finansierat regionala 

processledare i alla 21 län för arbete med insatser, utvecklingsprojekt och samverkan. 

Dessutom har bidragen finansierat samordningsfunktionen på Länsstyrelsen i 

Dalarnas län som hanterar länsöverskridande frågor samt finansierat Tillväxtsverkets 

arbete med informations- och analysstöd inklusive förvaltning av GIS-plattformen 

Pipos Serviceanalys som används av länsstyrelserna i det regionala arbetet. 

Enligt beräkningar från Tillväxtverket har de statligt finansierade ombuden, mätt vid 

slutet av 2022, bidragit till att 15 600 personer i genomsnitt har fått 15,07 km kortare 

distans till närmaste plats för kontantuttag28 och 37 757 personer i genomsnitt har 

fått 25,22 km kortare distans till närmaste plats för dagskasseinsättning. Däremot 

bidrog det statliga stödet vid årets slut inte till att någon fick kortare distans till 

närmaste plats för betalningsförmedling. Jämfört med 2021 är det färre personer som 

fått kortare distans till grundläggande betaltjänster tack vare det statliga stödet. Detta 

beror bland annat på att 22 av de statligt finansierade betaltjänstombuden tvingats 

stänga till följd av att en aktör upphört med sin verksamhet. PTS noterar även att det 

har blivit svårare att etablera nya statligt finansierade ombud och att flera befintliga 

ombud inte velat förlänga sina avtal. När det gäller betalningsförmedling har PTS och 

länsstyrelserna inte längre möjlighet att stödja den geografiska tillgången till denna 

tjänst genom förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av 

grundläggande betaltjänster eftersom det inte längre finns någon aktör som 

tillhandahåller en ombudslösning med betalningsförmedling. 

  

                                                        
28 Beräkningarna för kontantuttag har inte tagit hänsyn till att det på tre platser fanns en alternativ tjänst för 

kontantuttag i butikskassan som länsstyrelsen bedömt inte räcker för att täcka behovet på orten.  
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3.1.2 Tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster 

PTS ska vid sidan av främjandearbetet övervaka att vissa kreditinstitut efterlever 

skyldigheten i 9 kap. 1 § lag (2010:751) om betaltjänster att tillhandahålla platser för 

kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet. 

Skyldigheten gäller endast kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som den 

1 juli närmast föregående år hade mer än 70 miljarder kronor i inlåning från 

allmänheten och tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till 

konsumenter respektive betalkonton till företag.  

Den geografiska delen av skyldigheten är reglerad i förordning (2010:1008) om 

betaltjänster (betaltjänstförordningen) och anger hur stor andel av befolkningen som 

får ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer till närmsta plats för kontantuttag 

respektive dagskasseinsättning. Skyldigheten har även en funktionell del där 

lagstiftaren har uttryckt att platser för kontanttjänster ska vara tillgängliga och 

användarvänliga, men dessa krav ska fastställas i praxis och inte regleras i förväg.  

Under året har PTS genomfört två tillsynsomgångar avseende läget på marknaden, 

per den 1 mars respektive 1 september. Utöver den geografiska delen av skyldigheten 

har PTS för första gången granskat den funktionella delen genom att undersöka om 

det finns platser för kontanttjänster som inte ska tas med i beräkningsunderlaget för 

tillsynen på grund av att de inte kan anses ha rimliga öppettider. Granskningen av 

öppettider har dock inte lett till att någon plats exkluderats från 

beräkningsunderlaget.  

PTS beräkningar visade att det såväl den 1 mars som den 1 september fanns tillgång 

till platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar i betryggande 

utsträckning i hela landet sett till de gränser som anges i betaltjänstförordningen.  

Även om gränserna enligt betaltjänstförordningen inte överskridits har granskningen 

visat att tillgången till kontanttjänster försämrats per den 1 september jämfört med 

den 1 mars då den andel av befolkningen som hade längre vägavstånd än 25 

kilometer till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning blivit 

större. Den försämrade tillgången beror huvudsakligen på att en marknadsaktör som 

tillhandahöll kontanttjänster på platser runt om i landet avvecklade dessa tjänster.  
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4. PTS som myndighet och Agenda 2030 

Mål: PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa 
arbetsplatser.  

Målbeskrivning: Avgörande för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt 

är att myndigheten har allmänhetens förtroende och uppfyller de mål, lagar och 

regler som gäller för myndigheten. PTS arbetar därför för att vara en effektiv 

myndighet med ordning och reda i beslutsprocesser och ekonomi. PTS beslut ska 

vara rättssäkra och av hög kvalitet. Omvärlden ändras snabbt och PTS behöver vara 

väl rustat för att hantera nya utmaningar. PTS ska därför vara en transparent 

myndighet som har en god dialog med intressenter och samverkar konstruktivt med 

andra myndigheter. PTS processer är under ständig utveckling och i vårt arbete med 

att skapa förnyelse är digitala verktyg särskilt betydelsefulla. Medarbetarna är PTS 

viktigaste tillgång och myndigheten arbetar därför aktivt med att rekrytera rätt 

kompetens och ha rätt medarbetare på rätt plats samt med att vara en förebild vad 

gäller mångfald och jämställdhet. Medarbetarna erbjuds en arbetsmiljö som verkar 

för ett högt eget inflytande, goda personliga utvecklingsmöjligheter samt balans i 

livet. 

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen är att PTS är en välskött myndighet 

vilket bekräftas i myndighetens löpande dialog med bland annat Regeringskansliet, 

Riksrevisionen och andra myndigheter. I den återkommande 

medarbetarundersökningen framkommer att medarbetarna trivs på arbetsplatsen. 

Att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare bekräftas även av att det är relativt lätt 

att rekrytera rätt kompetens. Som framgår nedan har en rad insatser genomförts för 

att stärka detta ytterligare under 2022. 

4.1 PTS som myndighet 

Under december 2021 flyttade PTS huvudkontoret till nya lokaler anpassade för 

aktivitetsbaserat arbetssätt som syftar till att stärka samarbetet inom myndigheten 

och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Flytten har också inneburit en möjlighet 

för PTS att avsevärt förbättra säkerhetsskyddet kring myndighetens 

säkerhetskänsliga verksamhet. 

Myndigheten arbetar kontinuerligt med att utveckla våra digitala arbetssätt, både 

gentemot aktörer och allmänhet och i de interna arbetsformerna. Några exempel på 

insatser 2022 är ett nytt klientnätverk för ökad it-säkerhet, ny mötesrumsutrustning 

för att underlätta digitala möten och flexibla arbetsformer samt ett nytt systemstöd 
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för flera typer av radiotillstånd för effektivare handläggning. Samtidigt har 

informationssäkerheten inom myndigheten stärkts bland annat genom nya riktlinjer 

och obligatoriska utbildningar. 

Under året har myndigheten förberett sig för den nya lagen om elektronisk 

kommunikation, som trädde ikraft den 3 juni 2022, genom att ta fram nya föreskrifter, 

identifiera nya eller ändrade uppgifter, uppdatera extern och intern information och 

mallar. Myndigheten har också etablerat rapporteringskanaler och rutiner med 

anledning av den nya lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden.  

Förvaltningsrätten respektive kammarrätten har under år 2022 meddelat 10 

avgöranden som vunnit laga kraft i mål rörande överklaganden av PTS beslut. I 9 av 

dessa avgöranden har förvaltningsdomstolarna fastställt PTS beslut. I ett av målen 

blev utgången att det överklagade beslutet upphävdes. 

Myndigheten har inte fått kritik från granskande myndigheter som 

Justitieombudsmannen och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Justitiekanslern har i 

ett fall, efter medgivande av PTS, beslutat att PTS ska utge skadestånd om 2 455 

kronor på grund av ett fel i samband med ett ärende om radiotillstånd.  

PTS upprättade i juli såväl interna som externa rapporteringskanaler för att ta emot 

rapporter enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden (visselblåsning). Myndigheten har dock inte tagit emot några 

rapporter under året.  

PTS följer kontinuerligt upp rapporterade incidenter. Under året har tre 

personuppgiftsincidenter hanterats varav en har anmälts till IMY. Ytterligare 11 it- och 

informationssäkerhetsincidenter har rapporterats varav 2 anmälts till MSB. Ingen av 

anmälningarna har föranlett ytterligare åtgärd av IMY eller MSB. 

4.2 Kompetensförsörjning 

PTS har under 2022 implementerat riktlinjer för distansarbete som medger en ökad 

möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Syftet är att detta ska 

bidra till ökad flexibilitet och effektivitet. Under året har insatser genomförts för att 

utvärdera samt utveckla arbetsplatsen. Det har gjorts både genom dialoger i 

verksamheten och utifrån årets medarbetarundersökning samt en särskild 

uppföljning i samband med flytten. Resultaten visar att kontoret fungerar väldigt bra 

och i mycket hög grad stödjer medarbetarnas behov när det gäller 

arbetsplatsupplevelse.  

Arbetsmiljön har varit ett stort fokus med tanke på den nya aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen och alla medarbetare har erbjudits genomgång på plats om ergonomi i 

en aktivitetsbaserad miljö. En digital utbildning om ergonomi har även tagits fram och 

lagts upp på myndighetens interna lärplattform. Arbetsmiljön har även följts upp inom 
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ramen för myndighetens återkommande medarbetarundersökning. Den visar på 

höga värden inom de flesta områden som mäts; engagemang, ledarskap, 

myndighetsledning och teameffektivitet. Särskilt inom området organisatorisk 

arbetsmiljö har resultaten stärkts i förhållande till tidigare år vilket tolkas som att 

medarbetarna generellt trivs på det nya huvudkontoret. 

På lärplattformen finns fler interna utbildningar som har tagits fram under året och 

dessa ligger som en del i introduktionsprogrammet för nyanställda men finns också 

tillgängligt för samtliga medarbetare efter behov. Utöver exempel ovan kan nämnas 

utbildningar i offentlighet och sekretess och säkerhetsskydd. 

PTS arbetar även med karriär- och kompetensutveckling genom att delta i 

samarbetet Rörlighet i staten (RiS). Samarbetet ger utrymme för skräddarsydda 

utvecklingssatsningar mellan deltagande myndigheter som under året har anpassats 

till att erbjudas på distans. Under 2022 har 40 medarbetare från PTS deltagit i olika 

aktiviteter som RiS erbjuder. Medarbetare i olika roller har även haft möjlighet att 

bygga nätverk mellan deltagande myndigheter. 

Antalet anställda på myndigheten har ökat från 386 till 402 under året. 45 personer 

har avslutat sin anställning på PTS, vilket ger en personalomsättning på 11,5 procent 

inklusive pensionsavgångar. Detta är en något högre personalomsättning än tidigare 

år. En ökad personalomsättning ser man också i hela samhället och en del av den 

kopplas till den förändring det innebar att ställa om till hemarbete under 

coronapandemin och att det gav upphov till nya värderingar, perspektiv och livsval. 

Av Arbetsgivarverkets medlemmar säger 48 procent att de har haft en ökad 

personalomsättning 2022, men omsättningen förväntas minska igen 202329. I 

avgångssamtalen som hålls med alla medarbetare som slutar har PTS kunnat se en 

del nya anledningar till att man väljer att lämna myndigheten. Vissa avslut beror på att 

man under coronapandemin bytt bostadsort och därför inte kan arbeta från kontoret 

i Stockholm merparten av veckan.  

Antalet sökande på PTS utlysta tjänster har generellt varit relativt högt, och rätt 

kompetens har kunnat rekryterats i de flesta fallen. Många av kandidaterna som 

intervjuas bekräftar att de har sökt sig till myndigheten för att de har en positiv 

uppfattning om PTS som arbetsgivare. Myndigheten har dock märkt av en ökad 

konkurrens om arbetskraften och har i några fall haft svårigheter att både attrahera 

och behålla vissa kompetenser, inte minst inom it- och säkerhetsområdet. Under 

2023 kommer därför strategisk kompetensförsörjning vara ett prioriterat område. 

  

                                                        
29 För mer information, se: Rekordstor brist vid rekrytering för statliga arbetsgivare (arbetsgivarverket.se). 

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyheter/2022/rekordstor-brist-vid-rekrytering-for-statliga-arbetsgivare/
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4.3 Agenda 2030  

PTS verksamhet bidrar på en mängd sätt både direkt och indirekt till en ökad 

ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Här redovisas några av de mer 

framträdande exemplen sorterade efter några av de globala målen för hållbar 

utveckling. 

4.3.1 Ökad jämställdhet (mål 5) 

PTS har representation i det så kallade NOW-initiativet som den europeiska 

samarbetsorganisationen inom post och telekommunikation (CEPT) har startat för att 

öka kvinnorepresentationen i radiovärlden. 

PTS arbetar även aktivt för att vara en jämställd arbetsplats. Den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön ska fungera för alla oberoende av kön, etnisk bakgrund, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Alla medarbetare ska ha möjlighet 

att påverka sin arbetssituation och arbeta under lika förutsättningar på myndigheten. 

Av medarbetarna är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Nästan samma 

fördelning gäller bland cheferna där det är 57 procent kvinnor och 43 procent män. 

Årets genomförda lönekartläggning visar inte några tecken på osakliga skillnader 

mellan könen kopplat till arbetsförhållanden eller lön. 

4.3.2 Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen (mål 10 och 11) 

Ett av PTS mål är att säkerställa att fasta och mobila nät är utbyggda så att alla kan få 

tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas. Bredbandsutbyggnaden har i hög 

utsträckning skett av privata aktörer på kommersiella villkor inom regelverk fastställt 

av PTS. Myndigheten fokuserar därför nu mycket på främjandeinsatser riktade mot 

utbyggnad på lands- och glesbygd där utbyggnad inte kunnat ske på kommersiella 

villkor. Detta sker bland annat genom samverkan och dialog med lokala aktörer och 

genom att tilldela stöd för utbyggnad av bredband. Som framgår av avsnitt 2.2.1 

Bredbandsstöd så har stödet styrts mot glesbygd, och en god geografisk spridning 

har säkerställts genom att tillgängliga medel fördelats i Sveriges samtliga tre 

landsdelar. PTS ger även annat stöd för att säkerställa tillgång till telefoni och internet 

på landsbygden (avsnitt 2.2.3).  

PTS har även ett flertal uppdrag som inkluderar insatser och aktiviteter som direkt 

eller indirekt stödjer regional utveckling och landsbygdsutveckling. Några av dessa 

redovisas i avsnitt 2.2.6. 

Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ställer krav på telefonitjänster för att 

personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till dessa på likvärdiga villkor och i 

samma utsträckning som andra. I avsnitt 2.6.4 redogörs för fyra sådana tjänster som 

PTS har upphandlat. I avsnitt 2.6.5 och 2.6.6 framgår fler insatser för ökad digital 

delaktighet bland äldre och personer med funktionsnedsättning.  
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PTS har under 2022 gjort en utvärdering av hur tjänsten posttjänst för äldre och 

personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd tillgodoser användarnas 

behov (PTS-ER-2022:5). 

PTS har även upphandlat tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser och 

särskild posttjänst för personer utanför tätort som på grund av ålder (fyllda 80 år) 

eller en varaktig funktionsnedsättning inte kan hämta sin post vid ordinarie 

utdelningsställe. I avsnitt 1.1.3 beskrivs detta, och fler insatser, mer i detalj. 

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

genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till 

grundläggande betaltjänster vilket redovisas i kapitel 3. 

4.3.3 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) 

Samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer innebär att kraven på 

säkra nät och tjänster ökar. En hållbar utveckling av samhället kräver därför att nät 

och tjänster har en så hög säkerhet och robusthet att de som vill använda tjänsterna 

anser att de är tillförlitliga. I avsnitt 2.3 redovisas ett stort antal exempel på hur PTS 

genom reglering, tillsyn och främjande verkar för tillförlitliga och säkra elektroniska 

kommunikationsnät och -tjänster. 

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

finansierat, flerårigt projekt om kapacitetsutveckling mot regleringsmyndigheter från 

länder i Afrika, mer om detta står i avsnitt 2.7.1 Export- och investeringsfrämjande. 

4.3.4 Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) 

PTS har under 2022 ingått i styrgruppen för ASTER (Alliance for sustainable e-

commerce) ett initiativ som samlar organisationer från samhälle, näringsliv och 

akademi med finansiering från Vinnova och Energimyndigheten. Målet med arbetet är 

att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande och hållbart samhälle. 

Därutöver har PTS deltagit i den internationella organisationen European Regulators 

Group for Posts (ERGP) arbete med att identifiera hur postsektorn och 

regleringsmyndigheterna på området kan verka för att skapa förutsättningar för 

klimatsmartare leveranser. PTS har redovisat myndighetens hållbarhetsarbete på 

postområdet i regeringsuppdraget Svensk postmarknad 2022 (PTS-ER-2022:16). 

PTS arbetar även för att minska risken för att tillgången till post, tillförlitliga och säkra 

elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster påverkas 

av klimateffekter som ras, skred, översvämningar, höga temperaturer och torka. Detta 

arbete sker genom regelgivning, tillsyn och främjande och redovisas30 enligt 

klimatförordningen i särskild ordning till Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

                                                        
30 Redovisning av PTS klimatanpassningsarbete 2022 (PTS dnr 23-165). 
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institut (SMHI). Som framgår av PTS miljöredovisning31 har flera åtgärder genomförts 

för att begränsa myndighetens direkta klimatpåverkan genom att minska antalet 

tjänsteresor. PTS deltar ofta på möten digitalt både nationellt och internationellt. 

  

                                                        
31 Redovisning av PTS miljöledningsarbete 2022 (PTS dnr 23-163). 
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5. Ekonomi 

5.1 PTS totalt 

PTS verksamhet finansieras med anslag, avgifter samt via bidrag. De bidrag som PTS 

lämnar finansieras med anslag och bidrag. 

Tabell 23 Utveckling av verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2022 2021 2020 
Totala intäkter 516 733 485 806 433 306 
    Totala anslagsintäkter  182 757 169 099 135 823 
    Totala övriga intäkter 1) 333 977  316 706 297 483 
Totala kostnader 519 695 486 954 451 079 
Saldo -2 962 -1 148 -17 773 

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

intäkter i resultaträkningen 
 

PTS verksamhetskostnader uppgick år 2022 till 520 mnkr (487 mnkr). Det är en 

ökning med 33 mnkr. Ökningen av kostnader beror främst på ökade 

personalkostnader om 11,3 mnkr, ökade lokalkostnader om 6,1 mnkr samt ökade 

driftskostnader om 10,4 mnkr. 

Tabell 24 Kostnads- och intäktsutveckling lämnade bidrag (tkr) 

 2022 2021 2020 
Totala intäkter 1 717 967 1 879 114 409 081 
    Totala anslagsintäkter  1 682 618 1 847 504 391 821 
    Totala bidragsintäkter 35 349 31 610 17 260 
Totalt kostnader 1 717 967 1 879 114 409 081 
Saldo 0 0 0 

 

PTS lämnade bidrag uppgick till 1 718 mnkr (1 879 mnkr), en minskning med 161 mnkr. 

Minskningen förklaras huvudsakligen av utbetalat bredbandsstöd under året om 

1 244,6 mnkr (1 527,2 mnkr). 

5.2 Ekonomiskt utfall för Post 

Tabell 25 Post - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2022 2021 2020 
Intäkter 33 837 31 406 35 735 
    Avgiftsintäkter 1) 33 101 30 878 34 689 
    Anslagsintäkter 2) 336 275 545 
    Övriga intäkter 400 253 501 
Verksamhetskostnader 40 427 34 986 33 543 
Saldo -6 590 -3 580 2 192 

1) Verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) samt lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster och som ska finansieras med avgifter enligt förordningen 

(2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 
2) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:1 ap.1 och anslag 22:2:2 ap.1  
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Avgiftsintäkterna inom Post har ökat efter att avgiftsnivån höjts under 2022. 

Verksamhetskostnaderna har ökat med 5,4 mnkr. Att de totala 

verksamhetskostnaderna har ökat förklaras till övervägande delen av ökade 

personalkostnader och då främst inom den avgiftsbelagda verksamheten.  

Tabell 26 Post - lämnade bidrag (tkr) 

 2022 2021 2020 
Intäkt anslag lämnade bidrag  15 517 18 601 19 552 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1) 15 517 18 601 19 552 
Saldo 0 0 0 

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

samt via anslag 22:2:5 ap.3 Civilt försvar 
 

Lämnade bidrag uppgick till 15,5 mnkr (18,6 mnkr), en minskning med 3,1 mnkr. 

5.3 Ekonomiskt utfall för Elektronisk kommunikation 

Tabell 27 Elektronisk kommunikation - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2022 2021 2020 
Intäkter 477 322 446 441 387 249 
    Avgiftsintäkter 1) 283 145 273 932 250 125 
    Anslagsintäkter 2) 176 919 160 941 125 018 
    Övriga intäkter 3) 17 258 11 569 12 106 
Verksamhetskostnader 473 693 444 009 407 214 
Saldo 3 697 2 432 -19 965 

1) Verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, lagen (2016:534)  
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s  

förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) samt radioutrustningslag (2016:392) och som finansieras  
med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. 

Intäkter och kostnader kopplat till eIDAS har bokförts mot anslag 22:2:1 ap.1. 
2) Förvaltningskostnaderna finansieras via anslag 22:2:1 ap.1, anslag 22:2:2 ap.1, anslag 22:2:5 ap.1, anslag 22:2:5 ap.2, 

anslag 22:2:5 ap.3, anslag 22:2:5 ap.4 och anslag 22:2:4 ap.1 
3) Den bidragsfinansierade verksamheten finansieras vid bidrag från Stockholms universitet, MSB, bidrag från regeringen 

samt via samarbetsprojektet Rörlighet i staten (RIS). 

Anslagsintäkterna har ökat med 16 mnkr. Det beror huvudsakligen på nya och 

utökade uppdrag, bl.a. stöd för bredbandsutbyggnad, informations- och 

cybersäkerhetsfrågor, krisberedskap samt regeringsuppdraget mobil uppkoppling på 

tåg, vilket är ett uppdrag som avslutats under året. 

Avgiftsintäkterna har ökat med 9,2 mnkr. Det beror främst på att avgifterna för 

Anmälningspliktig verksamhet har höjts med anledning av att PTS kostnader 

beräknas öka. 

Verksamhetskostnaderna har ökat med 29,7 mnkr vilket delvis förklaras i ovan 

nämnda uppdrag samt ökade kostnader inom den avgiftsbelagda verksamheten. 
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Tabell 28 Elektronisk kommunikation - lämnade bidrag (tkr) 

 2022 2021 2020 
Summa intäkter 1 686 023 1 841 982 367 752 
    Intäkt anslag lämnade bidrag  1 650 674 1 810 372 350 492 
    Intäkt bidrag lämnade bidrag 35 349 31 610 17 260 
Summa kostnader 1) 1 686 023 1 841 982 367 752 
Saldo 0 0 0 

1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:2 ap.1, anslag 22:2:5 ap.1 anslag 22:2:5 ap.2, anslag 22:2:5 ap.3, anslag 22:2:5 

ap.4, anslag 22:2:5 ap.6 samt via bidrag från MSB. 

Lämnade bidrag uppgick till 1 686 mnkr (1 842 mnkr), en minskning med 156 mnkr. 

Minskningen förklaras huvudsakligen av utbetalat bredbandsstöd som minskat under 

året om 283 mnkr. Kostnader som har ökat är civilt försvar med 102,7 mnkr och 

kostnader för uppdraget mobiltäckning fjärrtåg med 22,1 mnkr. 

5.4 Ekonomiskt utfall för Grundläggande betaltjänster 

Tabell 29 Grundläggande betaltjänster - verksamhetskostnader och intäkter (tkr) 

 2022 2021 2020 
Intäkter 5 574 7 959 10 322 
    Anslagsintäkter 1) 5 502 7 883 10 260 
    Övriga intäkter 73 75 62  
Verksamhetskostnader 5 574 7 959 10 322 
Saldo 0 0 0 

1) Verksamheten finansieras via anslag 22:2:3 ap.3 och anslag 22:2:1 ap.1. 

Kostnaderna har minskat med 2,4 mnkr jämfört med 2021 vilket beror på att 

kostnaden för uppdraget att bedriva tillsyn över kraven att tillhandahålla 

kontanttjänster har minskat från 5,7 mnkr till 3 mnkr. Den huvudsakliga anledningen 

är att uppdraget tagit färre personalresurser i anspråk. Kostnaderna för 

grundläggande betaltjänster har däremot ökat med 0,3 mnkr jämfört med 2021 (från 

2,3 mnkr till 2,6 mnkr). Även denna förändring beror främst på kostnader för personal. 

Tabell 30 Grundläggande betaltjänster - lämnade bidrag (tkr) 

 2022 2021 2020 
Intäkt anslag lämnade bidrag  16 427 18 531 21 777 
Anslagsfinansierade lämnade bidrag 1) 16 427 18 531 21 777 
Saldo 0 0 0 

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

Lämnade bidrag har minskat med 2,1 mnkr till följd av att länsstyrelserna inte 

rekvirerat alla beslutade medel samt att det tillkommit färre betaltjänstombud än 

beräknat. Utöver det blev utfallet lägre på grund av att 22 av 41 statligt finansierade 

ombud upphörde med sin verksamhet den 31 augusti 2022.  
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5.5 Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras 

 

Tabell 31 Avgifter som disponeras - budget enligt regleringsbrev 2022 (tkr) 

Verksamhet 

Resultat 
t.o.m. 
2020 

Resultat 
2021 

Budget 
intäkter 

2022 

Utfall 
intäkter 

2022 

Budget 
kostnad 

2022 

Utfall 
kostnad 

2022 

Budget 
resultat 

2022 

Utfall 
resultat 

2022 
Ack. Res 
UB 2022 

Elektronisk 
kommunikation 12 108 1 069 263 000 269 163 272 000 267 485 -9 000 1 678 14 855 
Post 4 655 -3 958 32 800 30 724 35 000 38 069 -2 200 -7 345 -6 648 
Radioutrustning 4 311 -402 9 000 8 998 10 000 9 323 -1 000 -325 3 584 
Betrodda tjänster 0  0 100 50 100 50 0 0 0 
Utbyggnad av 
bredbandsnät 3 471 1 765 3 500 4 935 4 500 2 591 -1 000 2 343 7 579 
Gränsöverskridande 
paketleveranstjänster 1 148 378 1 500 2 377 2 000 1 622 -500 754 2 280 
Summa 25 692 -1 148 309 900 316 246 323 600 319 140 -13 700 -2 894 21 651 

 

Vid utgången av 2022 har PTS ett ackumulerat överskott om 21,7 mnkr (24,5 mnkr) 

vilket är en minskning med 2,9 mnkr. Att överskotten inom områdena Elektronisk 

kommunikation, Utbyggnad av bredbandsnät samt Gränsöverskridande 

paketleveranstjänster ökar beror främst på att kostnaderna blivit lägre än förväntat 

samt att avgiftsintäkterna för Anmälningspliktig verksamhet blev högre än beräknat. 

Samtidigt har ett ackumulerat överskott inom Post vänts till ett underskott, vilket 

beror på att kostnaderna ökat mer än beräknat, samt att intäkterna inom 

Obeställbara brev blivit lägre än förväntat. 

5.5.1 Avgiftsfinansierad verksamhet per verksamhetsområde 

Tabell 32 Avgiftsfinansierad verksamhet per verksamhetsområde (tkr) 

 IB Intäkter Kostnader Resultat UB 
2022      
Elektronisk kommunikation1) 22 322 283 145 279 449 3 697 26 019 
Post2) 2 222 33 101 39 691 -6 590 -4 368 
Summa 24 544 316 246 319 140 -2 894 21 651 
2021      
Elektronisk kommunikation1) 19 890 273 932 271 500 2 432 22 322 
Post2) 5 802 30 878 34 458 -3 580 2 222 
Summa 25 692 304 809 305 957 -1 148 24 544 
2020      
Elektronisk kommunikation1) 39 856 250 125 270 091 -19 965 19 890 
Post2) 3 610 34 689 32 497 2 192 5 802 
Summa 43 466 284 815 302 588 -17 773 25 692 

1) Verksamhetsområdet Elektronisk kommunikation motsvarar avgifterna Elektronisk kommunikation, Radioutrustning, 

Betrodda tjänster och Utbyggnad av bredbandsnät i tabell 31.  
2) Verksamhetsområdet Post motsvarar avgifterna Post och Gränsöverskridande paketleveranstjänster i tabell 31. 
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5.5.2 Avgiftsintäkter 

Tabell 33 Avgiftsintäkter (tkr) 

 2022 2021 2020 Tak 
Postlagen (2010:1045)     
Tillsyn 23 018 21 223 24 247 28 000 
Obeställbara brev 7 706 7 667 8 473 10 000 
Totalt  30 724 28 890 32 720  
Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster     
Paketleveranstjänster 2 377 1 988 1 969 5 000 
Totalt 2 377 1 988 1 969  
Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation     
Anmälningspliktiga 134 121 130 510 123 552  
   varav Nummer 24 233 23 345 23 203  
Radiotillstånd 134 966 128 172 111 402 170 000 
Handläggning 75  1 269 88 Saknas 
Radiocertifikat 1) 0 0 0 1 tkr/ st 
Totalt 269 162 259 951 235 042  
Radioutrustningslagen (2016:392)     
Marknadskontroll 8 998 8 836 9 336 10 000 
Totalt 8 998 8 836 9 336  
Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät     
Tvistlösning och tillsyn 4 935 5 094 5 715 25 000 
Totalt 4 935 5 094 5 715  
Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om elektronisk identifiering     
Tillsyn 50 50 33 25 tkr/ st 
Totalt 50 50 33  
Avgiftsintäkter totalt 316 246 304 809 284 815  

1) Med stöd av 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation och 3 kap. 12 c § lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation beslutade PTS den 26 mars 2021 (dnr 20-13869) att till Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) delegera 
myndighetsuppgiften att anordna kunskapsprov för användning av amatörradiosändare, utfärda bevis (amatörradiocertifikat) om godkända 

avlagda prov för användningen av amatörradiosändare och att tilldela anropssignaler. Beslutet ändrades till vissa delar den 30 november 
2022 (dnr 22-11608) med stöd av 3 kap 22 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och 3 kap. 4 § förordningen (2022:511) om 

elektronisk kommunikation, som motsvarar de tidigare bestämmelserna. 
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5.6 Avgifter och övriga intäkter som redovisas mot inkomsttitel 

 
Tabell 34 Avgifter och övriga intäkter som inte disponeras (tkr) 

 

Resultat 
t.o.m. 
2020 

Resultat 
2021 

Budget 
intäkter 

2022 

Utfall 
intäkter 

2022 

Budget 
kostnad 

2022 

Utfall 
kostnad 

2022 

Budget 
resultat 

2022 

Utfall 
resultat 

2022 

Ack. 
Res UB 

2022 
Avgifter          
Totalförsvar -32 593 32 593 110 000 110 021 110 000 109 531 0 490 490 
Summa avgifter -32 593 32 593 110 000 110 021 110 000 109 531  0 490 490 
Övriga intäkter          
Obeställbara brev    500      
Ränteintäkter    269      
Auktionsinkomster    210 369      
Återbetalda 
bredbandsstöd 

   
68 179      

Summa övriga intäkter    279 318      
Summa totalt -32 593 32 593 110 000 389 339 110 000 109 531 0 490 490 

 

Totalförsvar avser åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot 

allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk 

kommunikation. Kostnaderna för 2022 motsvarar den anslagspost som PTS tilldelats 

för detta ändamål (anslag 2:5 ap.1). 

För att finansiera dessa åtgärder tar PTS ut en avgift (beredskapsavgiften). Fram till 

och med 2021 fastställdes ett tak för intäkterna i PTS regleringsbrev. Från och med 

2022 är denna skrivelse borttagen, och nu gäller full kostnadstäckning i enlighet med 

5 § Avgiftsförordningen (1992:191). 

Ackumulerat avgiftsunderskott för Totalförsvar var 31,5 mnkr vid utgången av 2021 

vilket i sin helhet skrivs av i 2022 års regleringsbrev. Nytt ackumulerat resultat är 490 

tkr.  
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5.7 Väsentliga uppgifter 

 
2022 
(tkr) 

2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

Låneram i Riksgäldskontoret      
Beviljad i regleringsbrev 60 000 65 000 33 000 25 000 25 000 
Utnyttjad 46 651 48 993 28 560 10 534 10 845 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret      
Beviljad i regleringsbrev under året maximalt  37 000 37 000 37 000 37 000  37 000 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto      
Ränteintäkter 718 - - 2 - 
Räntekostnader - - 2 257 500 

Avgiftsinkomster inkomsttitel 9453      
Budget i regleringsbrev 110 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Utfall 110 021 101 833 97 288 99 352 99 365 
Övriga inkomster inkomsttitel 2811 141, 
obeställbara brev      
Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 500 
Utfall 500 375 535 452 446 
Övriga inkomster inkomsttitel 2811 141, 
ränteinkomster1)      
Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Utfall 269 62 675 432 0 
Övriga inkomster inkomsttitel 2811 011, PTS 
auktionsinkomster      
Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Utfall 210 369 202 618 115 885 114 537 4 772 
Övriga inkomster inkomsttitel 2811 343, 
återbetalt bredbandsstöd      
Budget i regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Utfall 68 179 0 0 0 0 

Avgiftsinkomster som disponeras av PTS      
Budget i regleringsbrev 309 900 298 475 287 075 284 075 291 550 
Utfall 316 246 304 809 284 815 282 053 290 977 

Anslagskredit, Uo 22 2:1 ap.1      
Beviljad i regleringsbrev 2 630 2 241 1 901 1 503 1 261 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, Uo 22 2:1 ap.1      
Förvaltningsutgifter  5 575 1 615 2 135 1 560 2 498 

1) Inkomster 2020 – 2019 avser återbetalning bidrag 
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2022 
(tkr) 

2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

Anslagskredit, Uo 22 2:2 ap.1      
Beviljad i regleringsbrev 4 088 4 088 4 088 4 208 4 208 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, Uo 22 2:2 ap.1      
Särskilda samhällsåtaganden  25 514 10 305 2 503 12 504 2 702 

Beställningsbemyndiganden Uo 22 2:2 ap.1      
Tilldelat i regleringsbrev 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 
Utfall 163 329 238 149 116 225 151 087 104 205 

Anslagskredit, Uo 22 2:3 ap.3      
Beviljad i regleringsbrev 781 781 781 931 1 006 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, Uo 22 2:3 ap.3      
Grundläggande betaltjänster 7 048 5 244 2 916 7 659 14 563 

Beställningsbemyndiganden Uo 22 2:3 ap.3      
Tilldelat i regleringsbrev 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 
Utfall 32 182 26 297 21 239 34 702 39 285 

Anslagssparande, Uo 22 2:4 ap.1      
Informationsteknik 3 005 22 2 571 1 129 633 

Anslagskredit, Uo 22 2:5 ap.1      
Beviljad i regleringsbrev 13 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Utnyttjad 10 284 754 0 745 0 

Anslagssparande, Uo 22 2:5 ap.1      
Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation 0 0 98 0 7 270 

Beställningsbemyndiganden Uo 22 2:5 ap.1      
Tilldelat i regleringsbrev 252 000 240 000 240 000 240 000 245 000 
Utfall 96 507 122 695 182 172 202 450 220 962 

Anslagskredit, Uo 22 2:5 ap.2      
Beviljad i regleringsbrev 1 770 2 130 5 880 1 380 1 380 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, Uo 22 2:5 ap.2      
Elektronisk kommunikation – tillgängliga 
elektroniska kommunikationer – del till PTS 6 558 38 318 7 189 16 814 16 906 

Beställningsbemyndiganden Uo 22 2:5 ap.2      
Tilldelat i regleringsbrev 13 000 30 000 505 000 30 000 5 000 
Utfall 366 179 334 689 190 

Anslagskredit, Uo 22 2:5 ap.3      
Beviljad i regleringsbrev 3 060 2 220    
Utnyttjad 1 075 924    
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2022 
(tkr) 

2021 
(tkr) 

2020 
(tkr) 

2019 
(tkr) 

2018 
(tkr) 

Anslagssparande, Uo 22 2:5 ap.3      
Civilt försvar 0 0    

Beställningsbemyndiganden, Uo 22 2:5 ap.3      
Tilldelat i regleringsbrev 275 000 275 000    
Utfall 185 078 108 816    

Anslagskredit, Uo 22 2:5 ap.4      
Beviljad i regleringsbrev 24 000 48 000    
Utnyttjad 0 0    

Anslagssparande, Uo 22 2:5 ap.4      
Stöd för bredbandsutbyggnad 5 099 5 506    

Anslagskredit, Uo 22 2:5 ap.6      
Beviljad i regleringsbrev 15 000     
Utnyttjad 0 0    

Anslagssparande, Uo 22 2:5 ap.6      
Stöd för bredbandsutbyggnad RRF 83 0    
Personal      
Antal årsarbetskrafter (st) 340 340 309 282 274 
    Varav kvinnor (st) 183 182 164 151 146 
    Varav män (st) 157 158 145 131 128 
Medeltal anställda (st) 392 372 343 327 314 
    Varav kvinnor (st) 220 204 186 181 175 
    Varav män (st) 172 169 157 146 139 
Driftskostnad per årsarbetskraft 1 492 1 410 1 443 1 455 1 427 

Statskapital utan avkastningskrav      
Statskapital IB 1 000 85 85 85 85 
Föregående års avskrivning ej lån 0 0 0 0 0 
Årets anskaffning konst från Statens konstråd 0 0 0 0 0 
Återföring konst till Statens konstråd 0 -85    
Årets anskaffning beredskapstillgångar 52 1 000    
Statskapital UB 1 052 1 000 85 85 85 

Balanserad kapitalförändring      
Balanserad kapitalförändring IB 26 279 43 207 50 106 36 591 43 686  
Föregående års kapitalförändring enligt RR -2 263 -16 928 -6 899 13 515 -7 095 
Balanserad kapitalförändring UB 24 017 26 279 43 207 50 106 36 591 

Årets kapitalförändring      
Kapitalförändring övrigt - 3 902 -1 148 846 -106 74 
Kapitalförändring avgiftsfinansierad verksamhet -2 894 -1 115 -17 773 -6 792 13 442 
Årets kapitalförändring -6 795 -2 263 -16 928 -6 899 13 515 
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6. Finansiell redovisning 

6.1 Resultaträkning 

 Not 
2022 
(tkr) 

2021 
(tkr) 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 182 756 169 099 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 325 543 313 538 

Intäkter av bidrag, förvaltning 3 7 487 3 245 

Finansiella intäkter 4 946 -76 

Summa  516 733 485 806 

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal 5 -363 121 -351 868 

Kostnader för lokaler 6 -31 162 -25 075 

Övriga driftkostnader 7 -112 899 -102 485 

Finansiella kostnader 8 -822 -399 

Avskrivningar och nedskrivningar  -11 691 -7 126 

Summa  -519 695 -486 954 

VERKSAMHETSUTFALL  -2 962 -1 148 

Uppbördsverksamhet 9   

Intäkter av avgifter som inte disponeras av PTS  385 505 303 772 
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamheten  -389 339 -304 887 

Saldo  -3 834 -1 115 

Transfereringar 10   

Medel från statens budget för finansiering av bidrag  1 682 618 1 847 504 

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag  35 349 31 610 

Lämnade bidrag  -1 717 967 -1 879 114 

Saldo  0 0 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 -6 795 -2 263 
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6.2 Balansräkning 

TILLLGÅNGAR Not 
2022-12-31 

(tkr) 
2021-12-31 

(tkr) 

Immateriella anläggningstillgångar 12   
Rättigheter och andra immateriella tillgångar  3 362 4 024 
Summa immateriella anläggningstillgångar  3 362 4 024 

Materiella anläggningstillgångar 12   
Förbättringsutgifter på annans fastighet  7 300 6 677 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  35 088 38 659 
Beredskapstillgångar  2 327 2 000 
Summa materiella anläggningstillgångar  44 714 47 336 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 13 5 347 7 255 
Fordringar hos andra myndigheter 14 17 169 18 861 
Övriga kortfristiga fordringar 15 13 983 6 132 
Summa fordringar  36 498 32 248 

Periodavgränsningsposter 16   
Förutbetalda kostnader  40 927 32 415 
Upplupna bidragsintäkter  205 169 
Övriga upplupna intäkter  896 661 
Summa periodavgränsningsposter  42 028 33 244 

Avräkning med statsverket 17 4 228 053 4 463 409 

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 82 973 80 518 
Kassa, postgiro och bank  1 0 
Summa kassa och bank  82 973 80 518 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 437 629 4 660 780 
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KAPITAL OCH SKULDER Not 
2022-12-31 

(tkr) 
2021-12-31 

(tkr) 

Myndighetskapital    
Statskapital 19 1 052 1 000 
Balanserad kapitalförändring 20 24 017 26 279 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 -6 795 -2 263 
Summa myndighetskapital 21 18 273 25 017 

Avsättningar 22   
Avsättningar för pensioner  1 234 126 
Övriga avsättningar  5 993 5 915 
Summa avsättningar  7 227 6 041 

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 23 46 651 48 993 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 13 194 12 169 
Leverantörsskulder  80 325 84 772 
Övriga kortfristiga skulder 25 5 625 5 366 
Summa skulder m.m.  145 794 151 300 

Periodavgränsningsposter 26   
Upplupna kostnader  29 019 32 024 
Oförbrukade bidrag  3 735 2 449 
Övriga förutbetalda intäkter  4 233 579 4 443 949 
Summa periodavgränsningsposter  4 266 334 4 478 422 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  4 437 629 4 660 780 
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6.3 Anslagsredovisning 

6.3.1 Redovisning mot anslag 

Anslag  Benämning Not 

Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning enl. 
reglerings-

brev 

Om-
disponerat 

anslags-
belopp Indragning 

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter 

Utgående 
överförings-

belopp 

 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (tkr)         
2:1 Post- och telestyrelsen         
ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter  1 615 92 679 0 0 94 294 -88 718 5 575 

2:2 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning         

ap.1 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 27 10 305 136 278  0 -10 305 136 278 -110 764 25 514 

2:3 Grundläggande betaltjänster         
ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen 28 5 244 26 037 0 -5 244 26 037 -18 989 7 048 
2:4 Informationsteknik och telekommunikation         
ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen 29 22 14 000 0  -22 14 000 -10 995 3 005 
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation         
ap.1 Del till Post- och telestyrelsen 30 -754 177 000 -77 000 0 99 246 -109 531 -10 284 

ap.2 
Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen 31 38 318 59 014 0 -38 318 59 014 -52 456 6 558 

ap.3 Civilt försvar 32 -924 102 000 77 000 0 178 076 -179 151 -1 075 
ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad  5 506 800 000 0 -5 506 800 000 -794 901 5 099 
ap.6 Stöd för bredbandsutbyggnad RRF  0 500 000 0  0 500 000 -499 917 83 

 Summa anslag  59 333 1 907 008 0 -59 396 1 906 945 -1 865 422 41 523 
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6.3.2 Redovisning mot inkomsttitlar 

Inkomsttitel Benämning Not 
Beräknat i 

regleringsbrev (tkr) Utfall inkomster (tkr) 

9453 011 Totalförsvar  110 000 110 021 

2811 241 Obeställbara brev   500 

2811 241 Övriga inkomster   269 

2811 011 Auktionsinkomster PTS 33  210 369 

2811 343 
Återbetalt stöd till 
bredbandsutbyggnad 33  68 179 

Summa   110 000 389 339 
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6.3.3 Återrapportering av finansiella villkor 

Anslag Benämning Not 
 
Villkor 

Belopp i 
regleringsbrev Utfall  

 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (tkr)     

2:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning      

 – studier av it-användning 27 Högst 1 500 15 

 – motverka digitalt utanförskap samt projektbidrag 27 Högst 10 000 2 608 

 – särskilda utredningar 27 Högst 3 000 574 

 – finansiering av innovationstävlingar 27 Högst 10 000 5 385 

2:5 ap.1 Del till Post- och telestyrelsen     

 – kostnader för administration av anslagspostens åtgärder 30 Högst 4 800 0 

2:5 ap.2 Elektronisk komm – tillgängliga elektroniska kommunikationer     

 – kostnader för mobil uppkoppling på fjärrtåg  Högst 25 000 22 575 

 – kostnader för bredbandskoordinatorer  Högst 21 000 19 437 

 –     varav kostnader för administration av dessa åtgärder  Högst 3 000 2 297 

 – åtgärder inom samhällsomfattande tjänster 31 Högst 8 000 1 264 

 – Fonden för ett sammanlänkat Europa  Högst 2 000 1 974 

2:5 ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad     

 – åtgärder effektiv och rättssäker hantering, samt uppföljning och tillsyn  Högst 55 000 50 257 

2:4 ap.1 Informationsteknik – del till Post- och telestyrelsen     

 – Bredbandsforums kansli  Högst 7 500 5 860 

 – samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet 29 Högst 2 000 656 

 – informations- och cybersäkerhetsfrågor  Högst 4 500 4 480 
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6.3.4 Redovisning av beställningsbemyndiganden 

Anslag Benämning Not 

Tilldelad 
bemyndigande-

ram 
Ingående 

åtaganden 

Utestående 
åtagande per 
31 december 

Utestående åtaganden fördelning 

2023 2024 2025 - Slutår 

 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (tkr)         

2:2 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning         

ap.1 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 27 300 000 238 149 163 329 101 659 58 774 2 896 2026 

2:3 Grundläggande betaltjänster         

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen 28 45 000 26 297 32 182 18 346 13 746 91 2026 

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation         

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen 30 252 000 122 695 96 507 76 967 12 525 7 016 2032 

ap.2 
Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen 31 13 000 179 366 183 183 0 2032 

ap.3 Civilt försvar 32 275 000 108 816 185 078 96 659 15 724 72 694 2032 

 Summa beställningsbemyndiganden  885 000 496 137 477 462 293 814 100 952 82 696  
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7. Tilläggsupplysningar 

7.1 Kommentarer till noter 

Belopp anges i tusentals kronor (tkr) om inte annat framgår. Belopp som anges i 

parentes gäller föregående år. 

7.2 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). PTS följer god redovisningssed enligt 

ESV:s föreskrifter till 2 kapitlet 7 § FÅB respektive allmänna råd till 6 § förordning 

(2000:606) om myndigheters bokföring. 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymmet har periodiserats utifrån den 

tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 

Brytdag 

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med 

brytdagen den 5 januari. 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. 
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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 
Förbättringsutgifter på annans fastighet avseende master och 
mastfundament 25 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet, övrigt 5 år 
Maskiner, instrument och inventarier 10 år 
Maskiner, instrument och inventarier avseende möbler 5 år 
Fordon, transportmedel  5 år 
Datorer och kommunikationsutrustning  3–5 år 
Beredskapsinventarier 10 år 

 

Periodavgränsningsposter 

Som periodavgränsningsposter bokförs poster överstigande 100 tkr.  

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringar har värderats till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar äldre än sex 

månader tas upp som befarade kundförluster. Skulder i utländsk valuta har värderats 

till fastställd kurs på balansdagen.  

Avsättningar för pensioner 

Posten Avsättningar för pensioner avser avsättningar för kommande utbetalning av 

förtida pensioner. Avsättningen inkluderar löneskatt.  

Lån hos Riksgälden för anläggningstillgångar 

Från och med låneupptag 2020 inkluderas uppskattade anskaffningar och 

avskrivningar av anläggningstillgångar under december i låneupptaget. Avvikelse 

mellan bokfört värde och utestående lån beror på sent inkomna fakturor och andra 

bokslutstransaktioner. 

Undantag från föreskrifter vid rapportering av ekonomisk information till 

statsredovisningen 

Enligt beslut från ESV, med dnr 40-710/2009, rapporterar PTS periodiseringar av 

varor och tjänster som ska anslagsavräknas i transfereringsavsnittet mot S-koder för 

utgifter. 
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7.3 Sjukfrånvaro 

Under 2022 har sjukfrånvaron ökat inom PTS.  

Tabell 35 Sjukfrånvaro, fördelat på kön och ålder (%) 

 2022 2021 2020 
Sjukfrånvaro totalt 4,1 2,0 2,5 
Andel långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 55,3 46,2 45,4 
Sjukfrånvaro kvinnor 4,8 2,4 3,5 
Sjukfrånvaro män 3,2 1,4 1,4 
Åldersgrupp –29 år 2,5 0,6 -1) 

Åldersgrupp 30–49 år 4,8 1,7 2,4 
Åldersgrupp 50 år– 3,4 2,4 2,6 

1) Sjukfrånvaron särredovisas inte för denna grupp då uppgifterna kan härledas till enskilda individer. 

En förklaring kan vara att samhället öppnat upp efter coronapandemin vilket ger fler 

kontakter och ökad spridning av vissa sjukdomar. PTS får även signaler om att 

personer i högre grad stannar hemma vid lättare symptom än före pandemin. 

Långtidssjukskrivningarna fördelar sig relativt jämnt mellan arbetsrelaterade orsaker 

och orsaker som inte påverkas av arbetssituationen, exempelvis allvarliga 

sjukdomstillstånd. Några sjukskrivningar beror också på postcovid, något som inte 

har varit en del av statistiken tidigare.  

PTS ser allvarligt på den ökade sjukfrånvaron och planerar ökad uppföljning och 

andra åtgärder under 2023 för att vända utvecklingen. 
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7.4 Notförteckning 

 
1) Intäkter av anslag (tkr) 

 2022 2021 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer   
2:1 ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 88 671 75 992 
2:2 ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 7 634 8 282 
2:3 ap.3 Grundl. Betaltj. – del till Post- och telestyrelsen 2 562 2 262 
2:5 ap.1 Del till Post- och telestyrelsen 8 324 6 804 
2:5 ap.2 Elektroniska komm – Tillgängliga elektroniska 
kommunikationer – del till Post- och telestyrelsen 11 958 16 651 
2:5 ap.3 Civilt försvar 2 355 869 
2:5 ap.4 Stöd för bredbandsuppbyggnad 50 257 42 262 
2:4 ap.1 Informationsteknik – del till PTS 10 995  15 978 
Summa 182 756 169 099 

Se även not 27–32. 

2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr) 
 2022 2021 
Offentligrättsliga avgifter 316 246 304 809 
Intäkter av avgifter enl. 4 § avgiftsförordningen (1992:191) 4 617 4 098 
Fakturerade kostnader 4 586 4 560 
Övriga ersättningar 94 71 
Summa 325 543 313 538 

 

3) Intäkter av bidrag, förvaltning (tkr) 
 2022 2021 
Nystartsstöd/kompensation sjuklönekostnad 182 62 
Kapacitetsbyggandeprojekt Afrika 1 004 1 090 
RiS (Rörlighet i Staten) Kansli 795 841 
Främjande av införande av IPv6 0 9 
Utvärdering av Ledningskollen 0 300 
Systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken 300 189 
Medfinansiering EUREKA 205  
RU betrodda tjänster (Digg) 1 014  
Åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad, bidrag Kammarkollegiet 1 279  
Krisberedskap, bidrag MSB 2 719 752 
Förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen, justering -11 0 
Summa 7 487 3 245 

 

Samtliga intäkter av bidrag är inomstatliga. 

4) Finansiella intäkter (tkr) 
 2022 2021 
Ränteintäkter, räntekonto 718 0 
Övriga ränteintäkter 1 0 
Valutakursvinster 228 -76 
Summa 946 -76 
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5) Kostnader för personal (tkr)  
 2022 2021 
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter m.m. -220 450 -215 462 
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. -132 463 -127 914 
Övriga kostnader för personal -10 209 -8 493 
Summa -363 121 -351 868 
    Varav arvoden till ej anställd personal exkl. sociala avgifter -192 -163 

 

Personalkostnaderna har ökat med 3 procent under perioden motsvarande 11 253 tkr. 

Ökningen har flera orsaker, men beror främst på 1,8 procent i lönerevision. 

6) Lokalkostnader (tkr) 
 2022 2021 
Lokalhyra -28 273 -20 474 
Övriga driftskostnader för lokaler -2 889 -4 602 
Summa -31 162 -25 075 

 

Lokalkostnader har ökat med 6 087 tkr vilket främst beror på byte av lokaler i slutet 

av 2021. Ökningen reduceras dock av att investeringsbidrag nyttjades 2021. 

7) Övriga driftkostnader (tkr) 
 2022 2021 
Konsultkostnader/tjänster (exkl. datatjänster) -34 169 -37 697 
Medlemsavgifter -22 027 -21 512 
Datatjänster -37 958 -31 624 
Tele, post och kommunikation -3 547 -4 203 
Resor och transporter -3 520 -547 
Varor och korttidsinventarier -2 172 -1 473 
Reaförluster lånefin. anläggningstillgångar -16 0 
Övriga driftkostnader (inkl. befarade kundförluster) -9 490 -5 429 
Summa -112 899 -102 485 

 

Övriga driftkostnader har ökat med 10 414 tkr vilket bland annat beror på ökade 

resekostnader (minskade pandemirestriktioner), ökade befarade kundförluster samt 

ökade kostnader för licenser och datatjänster. Samtidigt har övriga konsultkostnader 

minskat bl.a. beroende på minskade kostnader för bevakningstjänster och minskade 

kostnader för inomstatliga konsulttjänster. 

 

8) Finansiella kostnader (tkr) 
 2022 2021 
Räntekostnader lån hos RGK -364 0 
Räntekostnader skattekonto -72 -19 
Övriga räntekostnader -5 0 
Valutakursförluster -313 -312 
Övriga finansiella kostnader -69 -68 
Summa -822 -399 
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9) Uppbördsverksamhet (tkr) 

Övriga intäkter som inte disponeras av PTS 
 2022 2021 
Inkomsttitel 9453, totalförsvar   
Offentligrättsliga avgifter  110 021 101 833 
Summa intäkter redovisat mot inkomsttitel 9453, totalförsvar 110 021 101 833 
Periodiserade intäkter 0 -789 
Befarade förluster i uppbördsverksamheten -3 834 -326 
Summa intäkter ej redovisat mot inkomsttitel, totalförsvar -3 834 -1 115 
Summa totalförsvar 106 187 100 718 
Inkomsttitel 2811, övriga inkomster    
Övriga intäkter, kontanta medel obeställbara brev  500 375 
Övriga intäkter, räntor 269 62 
Övriga intäkter, auktionsinkomster 210 369 202 618 
Återbetalning av bidrag redovisat mot inkomsttitel 68 179 0 
Summa övriga inkomster 279 318 203 054 
Summa 385 505 303 772 

 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymme som genomfördes 2018 och 2021 

har periodiserats utifrån den tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 

Saldot i uppbördsverksamheten för totalförsvar på 3 834 tkr utgörs av ökade 

befarade kundförluster. Posten återbetalning av bidrag, inom posten övriga 

inkomster, om 68 179 tkr utgör återbetalt bredbandsstöd från anslagspost 2:5 ap.4 

samt 2:5 ap.6. Föregående år redovisades återbetalt bidrag direkt mot anslagen och 

inte mot inkomsttitel. 

10) Transfereringar (tkr) 
 2022 2021 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer   
2:2 ap.1 Ersättning, särskilda tjänster funktionsnedsättning -103 129 -117 690 
2:3 ap.3 Grundläggande betaltjänster -16 427 -18 531 
2:5 ap.1 Åtgärder för att skydda elektronisk kommunikation -101 206 -93 950 
2:5 ap.2 Tillgänglighet elektronisk kommunikation -40 498 -16 045 
2:5 ap.3 Civilt försvar -176 796 -74 055 
2:5 ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad -744 644 -127 232 
2:5 ap.6 Stöd för bredbandsutbyggnad RRF -499 917 -1 400 000 
Bidragsfinansierade transfereringar -35 349 -31 610 
Summa -1 717 967 -1 879 114 

 

Lämnade bidrag har minskat med 161 147 tkr jämfört med tidigare år, vilket främst 

förklaras av minskat stöd för bredbandsutbyggnad (anslagspost 2:5 ap.4 samt 2:5 

ap.6) vilket följer av minskade tilldelade medel. Samtidigt har lämnade bidrag 

avseende civilt försvar ökat. 
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11) Årets kapitalförändring (tkr) 

 2022 2021 

Avgiftsfinansierad verksamhet  -2 894 -1 148 
Periodiseringar i uppbördsverksamhet -3 834 -1 115 
Avskrivningar som ska föras mot statskapital -68 0 

Summa -6 795 -2 263 
 

12) Anläggningstillgångar (tkr) 

 2022-12-31 2021-12-31 

Rättigheter och andra immateriella tillgångar   
Anskaffningsvärde IB 16 970 22 960 
Årets anskaffning 437 0 
Årets försäljning/utrangering -4 429 -5 990 
Anskaffningsvärde UB 12 979 16 970 
Ackumulerade avskrivningar IB -12 946 -17 896 
Årets avskrivning -1 100 -1 040 
Årets försäljning/utrangering 4 429 5 990 
Ackumulerade avskrivningar UB -9 616 -12 946 

BOKFÖRT VÄRDE 3 362 4 024 

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 362 4 024 
Förbättringsutgifter på annans fastighet   
Anskaffningsvärde IB 14 992 9 096 
Årets anskaffning 1 027 6 357 
Årets försäljning/utrangering -8 163 -460 
Anskaffningsvärde UB 7 856 14 992 
Ackumulerade avskrivningar IB -8 315 -8 664 
Årets avskrivning -389 -111 
Årets försäljning/utrangering 8 148 460 
Ackumulerade avskrivningar UB -556 -8 315 

BOKFÖRT VÄRDE 7 300 6 677 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
Anskaffningsvärde IB 91 138 92 798 
Årets anskaffning 6 487 21 401 
Årets försäljning/utrangering -23 000 -23 061 
Anskaffningsvärde UB 74 625 91 138 
Ackumulerade avskrivningar IB -52 479 -69 480 

Årets avskrivning -10 058 -5 975 
Årets försäljning/utrangering 22 999 22 976 
Ackumulerade avskrivningar UB -39 538 -52 479 
BOKFÖRT VÄRDE 35 088 38 659 
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Beredskapstillgångar 2022-12-31 2021-12-31 

Anskaffningsvärde IB 2 000 0 
Årets anskaffning 470 2 000 
Anskaffningsvärde UB 2 470 2 000 
Ackumulerade avskrivningar IB 0 0 
Årets avskrivning -144 0 
Årets försäljning/utrangering 0 0 
Ackumulerade avskrivningar UB -144 0 
BOKFÖRT VÄRDE 2 327 2 000 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 44 714 47 336 
Bokfört värde exklusive konst och beredskapstillgångar som 
finansieras med bidrag 43 730 46 336 

 

Beredskapstillgångar avser uppbyggnad av ledningsplats, varav tillgång med bokfört 

värde om 984 tkr finansieras med erhållna medel från MSB som är undantagna från 

kravet på lånefinansiering enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). 

Inventering under 2022 och flytt till nya lokaler har resulterat i att fullt avskrivna 

materiella tillgångar med ett ackumulerat anskaffningsvärde om 31 147 tkr har 

utrangerats.  

13) Kundfordringar  
Utestående obetalda kundfordringar uppgår till 11 266 tkr (8 786 tkr) varav osäkra 

kundfordringar uppgår till 5 920 tkr (1 531 tkr).  

14) Fordringar hos andra myndigheter (tkr) 

 2022-12-31 2021-12-31 

Kundfordringar hos andra myndigheter 1 680 1 714 
Fordran ingående moms 15 461 16 997 
Övriga inomstatliga fordringar 28 149 

Utgående balans 17 169 18 861 
 

15) Övriga kortfristiga fordringar (tkr) 

 2022-12-31 2021-12-31 

Fordringar anställda 102 8 
Rikskuponger 796 595 
Uppbördsfordringar, utomstatliga, totalförsvar 13 085 5 529 

Utgående balans 13 983 6 132 
 

Obetalda uppbördsfordringar uppgår på balansdagen till 17 446 tkr (6 056 tkr), varav 

4 361 tkr (527 tkr) är osäkra.  
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16) Periodavgränsningsposter (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Förutbetalda kostnader   
Internationella medlemsavgifter 23 923 21 349 
Förutbetalda hyreskostnader 8 895 6 955 
Övriga förutbetalda kostnader 8 110 4 110 
Summa förutbetalda kostnader 40 927 32 415 
Upplupna bidragsintäkter   
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 205 169 
Summa upplupna bidragsintäkter 205 169 
Övriga upplupna intäkter   
Upplupna avgiftsintäkter 896 661 
Summa övriga upplupna intäkter 896 661 
Utgående balans 42 028 33 244 

 
17) Avräkning med statsverket (tkr) 

 2022-12-31 2021-12-31 
Uppbörd   
Ingående balans 4 437 892 2 233 662 
Redovisat mot inkomsttitel -389 339 -304 887 
Uppbördsmedel som betalts till icke räntebärande flöde 167 580 2 509 117 
Skulder avseende Uppbörd 4 216 133 4 437 892 
Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balans 17 811 9 541 
Redovisat mot anslag 1 776 704 1 940 611 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats från icke 
räntebärande flöde -1 777 124 -1 932 341 
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 17 391 17 811 
Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans -1 615 -2 135 
Redovisat mot anslag 88 718 76 011 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -92 679 -75 724 
Återbetalning av anslagsmedel 0 233 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 575 -1 615 
Fordran avs. semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag   
Ingående balans 64 83 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -48 -19 
Fordran avs. semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag 17 64 
Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto i 
Riksbanken   
Ingående balans 9 256 4 905 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 194 951 2 603 746 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -1 813 664 -2 022 618 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 1 609 544 -576 766 
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 87 9 256 
Utgående balans 4 228 053 4 463 409 

 

Av posten övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken ingår ett 

belopp om 2 036 tkr som ännu ej reglerats mot räntekontot.  
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18) Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Anslagssparande 5 575 1 615 
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 21 650 24 544 
Oförbrukade/upplupna bidrag 3 139 2 041 
Kortfristiga fordringar -102 635 -110 751 
Kortfristiga skulder 155 243 163 069 
Utgående balans 82 973 80 518 
Beviljad räntekontokredit 37 000 37 000 

 

Beviljad räntekontokredit 2022 framgår av regleringsbrevet. Krediten har inte 

utnyttjats under året. 

19) Statskapital 
 
Statskapital per 31 december 2022 utgörs i sin av helhet av bidragsfinansierade 

anläggningstillgångar.  

20) Balanserad kapitalförändring (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående balans 26 279 43 207 
Föregående års kapitalförändring -2 263 -16 928 
Utgående balans 24 017 26 279 

 

Den balanserade kapitalförändringen utgörs av ackumulerat resultat till och med 

räkenskapsåret 2021 i den avgiftsfinansierade verksamheten, 24 544 tkr, samt 

periodiseringseffekter avseende uppbörd, - 527 tkr. 

21) Myndighetskapital (tkr) 

 Statskapital  

Balanserad 
kapital-

förändring 
avgiftsbelagd 

verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring 
uppbörd  

Kapital-
förändring 

enligt  
resultat-

räkningen Summa  
Utgående balans 2021 1 000 25 692 587 -2 263 25 017 
Ingående balans 2022 1 000 25 692 587 -2 263 25 017 
Föreg. års kapitalförändring 0 -1 148 -1 115 2 263 0 
Årets anskaffning 
bidragsfinansierade tillgångar 52    52 
Årets kapitalförändring 0 0 0 -6 795 -6 795 
Summa årets förändring 52 -1 148 -1 115 -4 532 -6 743 

Utgående balans 2022 1 052 24 544 -527 -6 795 18 273 
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22) Avsättningar (tkr) 
Avsättningar för pensioner 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående avsättning 126 524 
Årets pensionskostnad 1 298 -194 
Årets pensionsutbetalningar -190 -204 
Utgående balans 1 234 126 

 

Under 2022 har fem nya beslut om delpension fattas.  

Övriga avsättningar  2022-12-31 2021-12-31 
Ingående avsättning avseende lokalt omställningsarbete 5 523 5 160 
Årets avsättning lokalt omställningsarbete 664 641 
Årets nyttjande av avsatta medel -194 -278 
Utgående avsättning lokalt omställningsarbete 5 993 5 523 
Ingående avsättning återställning lokaler 392 0 
Årets avsättning 0 392 
Återföring avsatta medel -392 0 
Utgående avsättning lokaler 0 392 
Utgående balans 5 993 5 915 

 

Under 2023 beräknas cirka 350 tkr av avsättningar för lokalt omställningsarbete att 

disponeras inom ramen för projektet Rörlighet i staten. 

23) Lån i Riksgäldskontoret (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående balans 48 993 28 560 
Nyupptagna lån 7 905 27 558 
Årets amortering -10 247 -7 125 
Utgående balans 46 651 48 993 
Låneram 60 000 65 000 

 

Låneram framgår av regleringsbrevet. Utestående lån avviker mot bokfört värde på 

anläggningstillgångar, exklusive bidragsfinansierade anläggningstillgångar, med 441 

tkr. Avvikelsen beror främst på sent inkomna fakturor. 

24) Kortfristiga skulder till andra myndigheter (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Leverantörsskulder, inomstatliga 5 949 5 833 
Arbetsgivaravgifter 5 774 5 700 
Utgående mervärdesskatt 1 470 636 
Utgående balans 13 194 12 169 

 

25) Övriga kortfristiga skulder 
Balansposten utgörs till övervägande del av kortfristig skuld för personalens källskatt. 
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26) Periodavgränsningsposter (tkr) 
 2022-12-31 2021-12-31 
Upplupna kostnader   
Upplupen semesterlöneskuld 27 297 29 082 
Övriga upplupna lönekostnader 802 735 
Övriga upplupna kostnader 921 2 207 
Summa upplupna kostnader 29 019 32 024 
Oförbrukade bidrag   
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 3 735 2 449 
Summa oförbrukade bidrag 3 735 2 449 
Förutbetalda intäkter   
Förutbetalda auktionsintäkter 4 233 579 4 443 949 
Summa övriga förutbetalda intäkter 4 233 579 4 443 949 
Utgående balans 4 266 334 4 478 422 

 

Totalt har upplupna kostnader minskat med 3 619 tkr vilket bland annat beror på 

minskat antal sparade semesterdagar 2022. Posten övriga upplupna kostnader 

inkluderar även 148 tkr (635 tkr) kopplat till samhällsåtaganden. 

Förutbetalda auktionsintäkter periodiseras utifrån den tidsperiod som respektive 

spektrumutrymme nyttjas. 

 2022-12-31 2021-12-31 
Oförbrukade inomstatliga bidrag förväntas tas i anspråk inom 
följande tidsintervall   
Inom tre månader (varav merparten ska återbetalas) 2 017 647 
Mer än tre månader till ett år 1 718 1 802 
Summa oförbrukade bidrag 3 735 2 449 

 
27) Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 
(Uo 22 2:2 ap.1) 
Anslagsposten har 25 514 tkr i outnyttjade medel vid årets slut. Det låga 

anslagsutnyttjandet beror bland annat på återgång till normala volymer i de 

samtalsförmedlande tjänsterna, vilket motsvarar nivån före coronapandemin (2019). 

Vidare beslutade PTS under pandemin om färre innovations- och utvecklingsprojekt 

med utbetalningar under flera år på grund av osäkerhet i hur volymerna skulle 

utvecklas i de samtalsförmedlande tjänsterna 2021-2023. Därutöver har PTS inte 

hunnit fatta beslut om finansiering av nya innovationsprojekt under 2022 efter den av 

regeringen beslutade pausen i innovationstävlingen, som gällde från hösten 2021 till 

mars 2022.  

Bemyndigandet påverkas även det av tidigare beslutade projekt i 

innovationstävlingen, men också de fleråriga avtal som tecknas för inkluderande 

kommunikationstjänster (post- och telefoni). Var 4-6 år behöver PTS utnyttja den fulla 

bemyndiganderamen på 300 mnkr. Däremellan utnyttjas sällan hela ramen, men den 

behövs bl.a. utifall att avtal för tjänsterna behöver tecknad tidigare än förutsett. 
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Särskilda utredningar har ett utfall om 574 tkr vilket är 19 procent av tilldelade medel. 

Detta beror på att PTS bedömt att det inte funnits behov av att finansiera särskilda 

utredningar i den omfattning som medges i villkoren för anslaget. 

När det gäller studier av IT-användning har endast en 15 tkr använts av den tilldelade 

finansiella ramen om 1 500 tkr. PTS bedömer att tidigare års finansiering har bidragit 

till att utveckla metoder och studier som kompletterar SCB:s statistik på området. 

P.g.a. begränsningar i resurser i förhållande till regelverk har PTS dock inte kunnat 

finansiera återkommande omfattande studier på området. Inom ramen för 

regeringsuppdraget att systematiskt följa upp det funktionshinderspolitiska målet, 

kommer PTS att utveckla mätmetoder, genomföra undersökningar samt utveckla 

samarbeten med statistikmyndigheter och andra organisationer för att öka 

kunskapen inom digitaliseringsområdet. 

28) Grundläggande betaltjänster - del till Post- och telestyrelsen (Uo 22 2:3 ap.3)  
Anslagsutfallet för 2022 blev 18 989 tkr, vilket motsvarar 73 procent av disponibla 

medel. Det låga anslagsutnyttjandet beror bland annat på nedläggningen av tjänsten 

Kassagirot som påverkade 22 av 41 statligt finansierade ombud. Vidare har 

länsstyrelserna lämnat in färre ansökningar om nya betaltjänstombud än förväntat till 

PTS. Därutöver har konsultstudier om tillgänglighet i bank- och betalappar respektive 

tillgänglighet i internetbanker inte genomförts som planerat, vilket dels beror på att 

ramavtalet blev försenat, dels på omprioritering för att omhänderta konsekvenserna 

av nedläggningen av Kassagirot.  

Nedläggningen av Kassagirot är också den huvudsakliga orsaken till att 

bemyndigandet inte utnyttjas i större utsträckning då det inneburit att 22 statligt 

finansierade betaltjänstombud inte har kunnat förlängas samt att inga nya ombud för 

betalningsförmedling har kunnat etablerats. 

29) Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (Uo 22 2:4 ap.1)  
Anslagsutnyttjandet uppgår till 79 procent av tilldelade medel vilket lämnar 3 005 tkr 

kvar som outnyttjat. Orsaken till det förklaras främst av arbetet med 

samverkansgrupp inom IT-infrastrukturområdet. Samverkansdialogerna med 

länsstyrelserna om bredbandsstöd har ökat i omfattning jämfört med 2021, för att 

möta aktörernas behov, men omfattningen har inte varit i nivå med tilldelade 

anslagsmedel. PTS har även bistått Tillväxtverket utifrån efterfrågan, vilken dock har 

varit lägre än förväntat. 

 

Det något lägre utfallet kopplat till Bredbandsforumskansli förklaras till stor del av att 

arbetssättet i stödfunktionen har förändrats. Fler parallella och kortare processer har 

genomförts där konsultstöd inte har varit lämpligt.  
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30) Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation - del till Post- och 
telestyrelsen (Uo 22 2:5 ap.1) 
PTS har nyttjat anslagskrediten med 10 284 tkr. Anslagsposten har under 2022 

tilldelats en utökad anslagskredit om 13,0 mnkr 2022 mot normala 3,0 mnkr. PTS har i 

myndighetens regleringsbrev för 2023 kompenserats för utnyttjande av den extra 

anslagskrediten. 

Under anslagsposten finns ett finansiellt villkor där det framgår att medlen även får 

användas till administration. Administrationen har dock finansierats via 

förvaltningsanslaget 22:2:1 ap.1 och sakanslaget har enbart använts till att finansiera 

åtgärder inom området. 

Bemyndiganderamen har endast nyttjats i begränsad omfattning till följd av att en 

planerad åtgärd för reservkraft i yttäckande mobilnät inte kunnat beslutas enligt plan. 

31) Elektronisk kommunikation - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del 
till Post- och telestyrelsen (Uo 22 2:5 ap.2)  
Anslagsutnyttjandet 2022 uppgår till 89 procent av disponibla medel vilket främst 

beror på att efterfrågan och behov av statsfinansierade lösningar varit låg.  

Behovet av bemyndigande uppstår när PTS beviljat sökande tekniska lösningar för 

uppkoppling. Av inkomna ansökningar har ett fåtal uppfyllt villkoren i förordning 

(2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till 

internet. Därav har behovet av att nyttja bemyndigandet varit litet. 

32) Civilt försvar (Uo 22 2:5 ap.3) 
PTS har nyttjat anslagskrediten med 1 075 tkr. PTS strävar efter att åstadkomma 

maximal försvarseffekt genom att nyttja tilldelat anslag till fullo. Erfarenheten är att 

flera projekt tenderar att hamna lägre enligt prognos varför viss överplanering 

tillämpas. En av årets åtgärder levererade dock över prognos, då materielleverans 

skedde innan årsskiftet fast den var planerad till efter årsskiftet till följd av 

komponentbrist. 

Bemyndiganderamen har endast nyttjats i begränsad omfattning, till följd av att en 

planerad åtgärd för reservkraft i yttäckande mobilnät inte kunnat inledas enligt 

ursprunglig plan. 

33) Inkomsttitlar 
2811 011 Auktionsinkomster PTS 

Intäkter hänförliga till auktion av spektrumutrymme som genomfördes 2018 och 2021 

periodiseras utifrån den tidsperiod som respektive spektrumutrymme nyttjas. 

2811 343 Återbetalt stöd till bredbandsutbyggnad 

Inkomsttiteln är ny och avser återbetalt bredbandsstöd kopplat till utbetalda medel 

på anslagspost 22:2:5 ap.4 samt 22:2:5 ap.6   
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8. Uppgifter om PTS styrelse 

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 

myndigheten i sin årsredovisning redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra 

förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som 

avtalats. Förmånerna under 2022 består av kostförmån. 

Ersättningar m.m. för ledamöter under 2022 (kr). 

Namn Funktion  

Skattepliktiga 
ersättningar och 
andra förmåner 
(kr) 

Markus Bylund Ledamot, 2022-01-01 – 2022-12-31 32 896 
Mikael Forsgren Ledamot, 2022-01-01 – 2022-12-31 32 996 
Pia Gruvö Ledamot, 2022-01-01 – 2022-12-31 32 896 
Dan Sjöblom GD och ledamot, 2022-01-01 – 2022-12-31 1 774 269 
Inga Thoresson 
Hallgren Ordförande, 2022-01-01 – 2022-12-31 65 404 
 Ledamöter som har varit i styrelsen del av året  
Tommy Svensson Ledamot, 2022-02-01 – 2022-12-31 30 188 

Övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt 

uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag som ledamöter av PTS styrelse innehar: 

Namn Organisation, uppdrag 
Markus Bylund Lantmäteriets styrelse, ledamot 
Mikael Forsgren Digilaw Sverige AB, ledamot 
Pia Gruvö - 

Dan Sjöholm Kåpan Pensioners styrelse, ledamot 
Arbetsgivarverkets styrelse, ledamot 
Digital Idag, ledamot 

Tommy Svensson 
(i styrelsen från och med 2022-02-01) 

- 

Inga Thoresson Hallgren  - 
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9. Underskrifter 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Styrelsen har beslutat om årsredovisningen, protokoll S1-23. 

Stockholm den 20 februari 2023 

 

 

 

 

 

Inga Thoresson Hallgren   Dan Sjöblom 

Ordförande    Generaldirektör 

 

 

 

 

 

 

Markus Bylund   Mikael Forsgren 

 

 

 

 

 

 

Pia Gruvö    Tommy Svensson 
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Redovisade regeringsuppdrag 2022 

Januari 

• Medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen 
(SB2020/01471) 

• Återrapportering enligt stödförordning om tillgång till telefoni och grundläggande 

internet (Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni 

och funktionell tillgång till internet) 

Februari 

• Redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2021 (planeringsanvisningar 

Ju2015/00054/SSK) 

• Redovisning av arbete med myndighetens miljöledningssystem 2021 (Förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter) 

• Redovisning av arbete med myndighetens klimatanpassning 2021 (Förordning 

(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete) 

• Redovisning Stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer (RB21) 

• Redovisning Uppföljning och analys av länens bredbandsutbyggnad (RB21) 

• Redovisning Grundläggande betaltjänster, enligt Förordning (2007:951) med 

instruktion för Post- och telestyrelsen 

• Redovisa uppdrag att tillhandahålla ett kansli för regeringens Bredbandsforum 
(I2020/02967) 

• Redovisning uppdrag rörande Fonden om ett sammanlänkat Europa och 

CEF2Digital (RB21) 

• Redovisning uppdrag att förbereda för bredbandsstödet i återhämtningsplanen 

samt att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (RB21) 

Mars 

• Återrapportering enligt stödförordning om tillgång till telefoni och grundläggande 
internet (Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni 

och funktionell tillgång till internet)  

• Redovisning Uppföljning av bredband: utnyttjande och behov av olika typer av 

statliga stöd (RB22) 

• Redovisning rörande förändrad modell bredbandsstöd (RB21) 

• Redovisning rörande utveckling av webbplatsen Ledningskollen (RB21) 

• Redovisning översyn av PTS finansieringsmodell (RB21) 
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Mars, fortsättning 

• Redovisning rörande Tillhandahålla ett sekretariat för regionala 

bredbandskoordinatorer samt fördela medel (I2020/02956) 

• Redovisning Främja tillgången till bredband genom satellittjänster (I2021/02830) 

April 

• Redovisning Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583) 

• Redovisning Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 
2021–2023 (Fi2020/04960) 

• Redovisning Uppföljning och analys av posttjänster (RB22) 

• Redovisning av uppgifter för regeringens rapport till Kommissionen enligt beslut 

2012/21/EU om statligt stöd, enligt Förordning 2018:1300 om statligt stöd 

Juni 

• Redovisning Främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni 
och internet: analys av behov SOT fram till 2025 (I2021/02333 och I2021/02899) 

September 

• Redovisning Uppföljning av bredband: utnyttjande och behov av olika typer av 

statliga stöd (RB22) 

• Redovisning rörande Medel tillförs bredbandsstödet från jordbruksfonden 2023-

2027 (RB22) 

• Redovisning Analys och förslag förordningen om bredbandsstödet (RB22) 

• Redovisning rörande fortsatt främjande av införande av IPV6 (RB21) 

Oktober 

• Redovisning Bevakningsansvariga myndigheter ska genomföra insatser inom det 

civila försvaret (Ju2020/04658) 

• Redovisning Sammanfattande risk- och sårbarhetsanalys (Ju2022/02143 och 
förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap) 

December 

• Redovisning rörande PTS OH-modell (RB22) 

• Redovisning Analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad (I2022/01098) 

• Redovisning Främja tillgången till bredband – satellittjänster (I2021/02830 och 
I2022/01099) 

Varje månad oktober-december 

• Redovisning energibesparingsåtgärder (Fi2022/02571) 
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Förkortningar 

ASTER Alliance for sustainable e-commerce (projekt Framtidens hållbara e-
 handel) 

BCRD Broadband Cost Reduction Directive 

BGP Border Gateway Protocol 

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

CEF2 Digital Fonden för ett sammanlänkat Europa (EU-kommissionen)  

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

CER-direktiv Critical Entities Resilience Directive 

CERP European Committee for Postal Regulation  

Digg Myndigheten för digital förvaltning 

DNS  Domännamnssystem (ett hierarkiskt, distribuerat namngivningssystem 
 i ett nätverk som hanterar domännamnsförfrågningar) 

DSA Digital Services Act 

eIDAS- Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 
förordningen  juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG  

ENISA Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå  
ERGP European Regulators Group for Postal Services (sv. Europeiska 

gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster) 
EU Europeiska unionen 

FEK Förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation  

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

IMY Integritetsskyddsmyndigheten 

ITU International Telecommunication Union (sv. Internationella teleunionen) 

LEK Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation 

MFD Myndigheten för delaktighet 

MPRT Myndigheten för press, radio och tv 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MTM Myndigheten för tillgängliga medier 

NIS Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

NTSG Nationella samverkansgruppen 
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OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

OJ Official Journal 

Open RAN Open radio access network 

Pipos Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser 

PTS Post- och Telestyrelsen 

RiS Rörlighet I staten 

RSPG Radio Spectrum Policy Group (sv. gruppen för radiospektrumpolitik) 

Sida Sveriges biståndsmyndighet 

SKR Sveriges kommuner och regioner 

SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

SMP Significant Market Power (sv. betydande marknadsinflytande) 

SPIDER  The Swedish Program for Information and Communication Technology 
in Developing Regions, Stockholms universitet 

SSA Föreningen Sveriges Sändaramatörer 

SSNF Svenska stadsnätsföreningen 

SU Stockholms Universitet 

UD-NSA National Security Authority (Nationell säkerhetsmyndighet på UD) 

UPU Universal Postal Union (sv. Världspostföreningen) 

VHF Very High Frequency 
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