
Post- och telestyrelsen 

Välkomna till PTS 

Ulf Johansson, Spektrumavdelningen 



Program 

• Översikt över PTS   (Ulf Johansson)    

• Konsumentfrågor och it för personer med 
funktionsnedsättningar  (Blida Dagsdottir) 

• Nätsäkerhet     (Joakim Strålmark) 

• Mobiltäckning och radiotillsyn    (Lars Eklund, Henrik Tibbling) 

 



PTS arbetar för 

• att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, 
bredband och post 

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

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

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra 
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Fakta om PTS 

• Bildades 1992 

• Ca 270 anställda 

• 80 % akademiker, främst jurister, ekonomer och ingenjörer 

• Finansiering, totalt ca 700 miljoner kronor 

• Avgiftsfinansiering ca 280 miljoner kr 

• Anslag och bidrag för samhällsåtaganden m.m.  
ca 420 miljoner kr 

 

 



Det här styr oss 

• EU styr arbetet i Sverige genom  

• direktiv och förordningar 

• Sveriges riksdag och regering styr PTS genom  

• lagar och förordningar  

• regleringsbrev och instruktion 

• regeringsuppdrag 

• PTS är en myndighet under  
Näringsdepartementet  

 

 



Lagar och förordningar 

• Lagen om elektronisk kommunikation 
• Förordningen om elektronisk kommunikation 

• Lagen om radio- och teleterminalutrustning 
• Förordningen om radio- och teleterminalutrustning 

• Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 
• Förordning om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 

• Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer 
• Förordningen om kvalificerade elektroniska signaturer 

• Postlagen 
• Postförordningen 

 

 



PTS roller 
Främjande   

• Vi informerar, stödjer och påverkar, t.ex. genom  

• tjänster för personer med funktionsnedsättning 

• åtgärder för robusta nät 

• bredbandsstöd 

• Bredbandsforum http://www.bredbandivarldsklass.se/ 

• flera regeringsuppdrag  

Reglerande 

• Vi reglerar utifrån EU-regler och svensk lag 

§ 

http://www.bredbandivarldsklass.se/
http://www.bredbandivarldsklass.se/


PTS verktyg 

• PTS arbetar för att identifiera problem och undanröja hinder: 

• information, beskrivning, analys, dialog, åtgärdsförslag 

• När samhället ställer högre krav, än vad marknaden 
tillgodoser, agerar PTS: 

• upphandling och täckningskrav 

• När det finns stora problem på marknaden kan PTS använda 
tvingande åtgärder: 

• föreskrifter,  skyldigheter, tillsyn, förelägganden, tvistlösning 

 



När det finns problem på marknaden … 

• tar vi fram beslut (skyldigheter) för att 

öka konkurrensen mellan operatörer. 

• granskar vi operatörerna (tillsyn) utifrån 

lagar, föreskrifter och beslut. 

• löser vi problem som inte kan lösas i  

dialog genom våra tvingande  

tillsynsbeslut (förelägganden).  

• löser vi även tvister mellan operatörer. 

• lämnar åtgärdsförslag till regeringen,  

t.ex. om ändringar i lag 

 

 



PTS internationella arbete 

• Arbetar i internationella organisationer 

• Genomför EU:s rättsakter 

• Ger stöd till regeringens EU-arbete 

• Lämnar expertsynpunkter, information,  

underlag till förhandlingar m.m. 

• Deltar i arbetsgrupper och  

verkställighetskommittéer 

 

 



PTS arbete med postfrågor 

• PTS ska främja en effektiv konkurrens på postmarknaden. 

• PTS utfärdar tillstånd för landets postoperatörer och övervakar 
bl.a. att deras verksamhet bedrivs på ett tillförlitligt sätt. 

• Posten ska dela ut försändelser till alla i landet, fem dagar i 
veckan. Priserna för posttjänster ska vara rimliga. PTS övervakar 
att Posten tillgodoser dessa krav. 

• PTS spårar avsändare av de brev som post- 
operatörerna inte har kunnat dela ut och som  
inte har kunnat returneras till avsändaren. 

 



Viktiga frågor för PTS under 2015 

• Integritetsfrågor kring telefoni och internet 

• Tillgodose användarnas behov av trådlös access 

• Främja bredbandsutbyggnaden 

• Stärka konsumenternas situation 

• Att funktionshindrade ska kunna utnyttja digitaliserings möjligheter 

• Förbättrad driftsäkerhet i näten 

• Ökad konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation 

• Påverka det europeiska regleringsarbetet 



Mera information om PTS 

www.pts.se 

http://blogg.pts.se/ 

www.facebook.com/postochtelestyrelsen 

https://twitter.com/PTSse 
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