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1. Inledning. 
 

Alla hälsades välkomna. Kort presentationsrunda av deltagarna följde. 
 

2. Information om Vinnovas arbete med digital infrastruktur och 
digital säkerhet. (Vinnova) 

 
Just nu är det en ganska tydlig politisk prioritering kring digital infrastruktur och 
digital säkerhet. Vinnova måste förhålla sig till detta och regeringens strategiska 
innovationsprogram och regeringens digitaliseringsstrategi. Internationella 
Vinnovaprojekt är på gång kring cyber security, tillförlitlighet, robusthet, digital 
infrastruktur, mjukvaruutveckling, datacenter m.m. Workshops för att samla 
bilden av hur det ser ut i Sverige har hållits. Det pågår mycket som är ganska 
fragmenterat, även kunskapsmässigt, men det ska samlas ihop. Hos Vinnova är 
det fokus kring företag - inte privatpersoner. 
 
Det första steget för Vinnovas satsningar, som styrs av budgeten på ca 200 
miljoner kronor, gäller 2018-2020. En rad förslag, många ämnesspecifika men 
även många som täcker flera områden, är inskickade. Förslag om någon typ av 
kompetenscenter inom cybersäkerhet, dit t.ex. småföretag kan vända sig, är 
något som dyker upp hela tiden. Just nu pågår workshops och om ni har input 
så hör gärna av er. Det är här Vinnova är just nu och under hösten kommer en 
första utlysning att formuleras.  
 
Samarbetet med PTS kan säkert bli mer. PTS har fått i uppdrag att under 2017 
hantera den försvarspolitiska inriktningen vad gäller infrastrukturen. PTS arbete 
utmynnar i övningen Telö17.  En representant från Sida ska besöka PTS nästa 
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vecka för att informera Nätsäkerhetsavdelningens ledningsgrupp om dessa 
frågor.   
 
Se bifogad presentation för mer detaljer.  

 
3. Information om det förestående bytet av de kryptografiska 

nycklarna (KSK) för DNSSEC i rotzonen, (IIS) 
 

Roten är signerad sedan 2010 och anledningen till att man byter är att man 
lovat att byta efter 5 år då det inte är god kryptopraxis om en nyckel lever för 
evigt. Det är också bra att öva processer och rutiner under normala och 
kontrollerade förhållanden. Bytet är en stor utmaning då det involverar ett 
oräkneligt antal deltagare som måste byta tillitsankare. Om inte automatiska 
uppdateringar av tillitsankare för DNSSEC är påslaget och fungerar måste en 
manuell hantering ske. Den nya KSK:n ska läggas till före den 11 oktober 2017 
och den gamla tas bort vid ett senare tillfälle. Dubbelsignering kommer ske 
fram till den 11 juli 2018 och i augusti 2018 försvinner den gamla nyckeln.  
 
På frågan om det är den 11 juli 2018 man kan validera att det verkligen fungerar 
svarades att man satt upp en testplattform men hon lovade att kolla upp hur 
man gör för att kolla att det verkligen fungerar då hon inte var helt säker på det.  
 
Se bifogad presentation för viktiga redan inträffade och kommande datum, vad 
vi måste göra i samband med bytet, länkar till information och verktyg kring 
bytet och användbara verktyg för DNSSEC samt statistik för toppdomäner 
med DNSSEC.  
 
Det handlar mycket om att pumpa ut info om bytet. Utan aktuell rotnyckel 
installerad kommer ingen validering att ske - det blir svart på skärmen. 
IIS har talat med MSB om att de måste gå ut med info och sprida den via alla 
sina kanaler. En FAQ kommer att tas fram. IIS har en nybildad DNS-
arbetsgrupp som kommer skicka ut till en del listor som de har för att nå ut till 
så många som möjligt. PTS sa att ICANN troligtvis kommer att skicka ut info 
till myndigheter.  
 
Netnods mötesrepresentant framförde en farhåga att vi inte har så bra 
internetaccesser i Sverige. Man talar om bredband hela tiden vilket innebär en 
otydlighet då man inte vet om det är den aktiva eller passiva nivån man talar 
om. Utbyggnaden av IPv6 förhindras. Paketstorleken av data vid nyckelbytet är 
det som oroar då man kommer signera med båda nycklarna under en viss tid.   
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4. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 
intressegrupper, inför ICANN-mötet den 26 – 29 juni 2017 i 
Johannesburg. 
 

 GAC, Governmental Advisory Committee, PTS  
 
Det är ett kort möte måndag-torsdag – policyforum med syfte att diskutera 
gemensamma frågor. 
 
Nuvarande ordförande meddelade på förra mötet att han skulle sluta som 
GAC-ordförande ett år i förväg. Det finns inga formella kandidater ännu utan 
processen med att nominera ny ordförande startar nu i samband med mötet 
och sedan blir det val i november.  
 
En kommentar från deltagare på dagens möte var att det blir spännande att se 
vem som ska efterträda. Man måste ju ha en neutral ordförande och 
förhoppningsvis blir det någon som är öppen för samarbete med GNSO. 
  
GAC-sekretariatet kan inte längre behålla sin nivå på service p.g.a. att 
ekonomiska medel saknas. 
 
Några andra saker som kommer diskuteras: 

- Nya gTLD:er. 
- En del kring fas 2 accountability arbetet som bedrivs i olika under-

grupper varav några är mer intressanta för GAC. 
o Placering av ICANN. 
o Human rights frågor. 

- Empowered community. GAC är en av de deltagande parterna liksom 
ccNSO. Längst ner på denna ICANN-sida https://www.icann.org/ec 
finns en pdf-fil om ”The empowered community powers”  
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation, IIS 
 

Inget spännande som sker i denna grupp så IIS skickar ingen deltagare till 
Johannesburg. Vad som hänt efter IANA-transition är att det måste finnas 
massor med frivilliga som jobbar inom gruppen. Det är ett introvert arbete som 
bedrivs. Vi kollar bara att det finns tillräckligt många vettiga personer som 
deltar i de olika grupperna. 
 
Det saknas omvärldsanalys i hela ICANN men inget sådant tas upp. En massa 
toppdomäner har avregistrerats och det kommer att fortsätta. Det vore kul att 
få återkoppling vad som händer utanför ICANN då det finns massor med saker 
som försiggår kring toppdomäner men inget rapporteras. 

https://www.icann.org/ec
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Det som är intressant och som vi följer är registration directory service (som är 
tänkt att ersätta whois). Det är skrämmande att ICANN vill ha en stor databas. 
Hur förhindrar vi att ICANN blir gatekeeper till alla toppdomäners data? En 
kommentar från mötesdeltagare till denna frågeställning var att GDPR säkert 
kommer påverka. 
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation, Fenix Legal 
 

Den mest intressanta punkten är ett inkommet förslag att man ska ändra namn 
på GNSO. G som idag står för generic skulle betyda global istället. 
   
Beslut togs vad gäller Röda korset och namn och man jobbar vidare med att 
hitta något sätt för icke statliga organisationer. 
Man är nu inne på att om den lokala domstolen accepterat neutraliteten ska det 
finns möjlighet att ta ärendet vidare till en tremannapanel där man kan 
garantera att båda parter får sin röst hörd. Hoppas att projektet ska kunna få 
sitt slut framåt hösten. Det här rör IGO:s.  
 
På frågan om det inte ska bytas ordförande också i gruppen svarades att man 
från början försökt hitta en lösning där vice ordförande skulle kunna hoppa in. 
Senaste bytet var en lång och trist process och man försöker nu hitta något 
system för att om två personer är lika starka så skulle man kanske kunna växla 
med ordförandeskapet.  
 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee, Netnod 
 
Nuvarande ordförande avgår efter årsskiftet.   
 
VD för ICANN, har startat ett projekt Hubba-Bubba. Vid förra mötet bad han 
berörda förklara hur processerna hänger ihop. Eftersom communityn ber om 
pengar vill man veta hur olika frågor ska hanteras.   
 
Förra vintern blev det förvirring mellan ccNSO och SSAC. Arbete med detta 
pågår. En liten grupp med två personer från varje grupp som inte varit med 
tidigare har tillsatts. Gruppen rapporterar varje vecka till en styrgrupp med fyra 
personer. När det gäller Whois och RDS har vi blivit tillfrågade men vi har 
redan sagt vad vi behöver säga och deltar inte i den arbetsgruppen. 
Vi jobbar med att få till en mer formell tracking av vad för råd och riktlinjer 
som skickats till ICANN board av respektive AC så vi har jobbat med att 
utveckla en process för att hålla reda på olika råd. Att ICANN board ska göra 
något betyder inte att de ska följa våra råd de kan välja en annan lösning. Det 
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finns 11 råd från SSAC som ligger öppna hos ICANN board och vi kommer 
säga nej till ny runda för gTLD:er innan de gamla är omhändertagna.  
 
PTS inflikade att för GAC:s del var det tidigare också väldigt rörigt kring 
uppföljningen av GAC:s råd. Numera finns det en bättre rutin och ett bättre 
system för uppföljning.   
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 

Netnod, kommer att delta men tror inte det finns så mycket att säga. RSSAC är 
inte heller med i empowered community men rotzonsoperatörerna är mycket 
inblandade i det.  

 
5. Information från EuroDIG den 6-7 juni 2017 i Tallin.  
 

PTS representant på mötet i Tallin som skulle hålla informationen kunde inte 
närvara. En annan av dagens mötesdeltagare som var där kunde berätta lite 
därifrån. 
 
Inom EuroDIG råder ungefär samma syndrom som inom ICANN. Deras 
affärsmodell som individer bygger på att folk inte ska komma överens utan 
diskussionen ska fortsätta. Rätt många frågor är policyfrågor som berör riktig 
lagstiftning vilket är bra att det diskuteras. 
 
Estland hade satsat väldigt mycket på mötet så det var hög nivå och många 
viktiga personer närvarande, t.ex. ministrar och stab, så det blev mycket bra 
diskussioner även om de var desamma som tidigare. Det är bra att vi har ett 
forum för Europa, man får tillfälle att träffa EU-representanter och det är bra 
som lobbyorganisation. Nästa år hålls EuroDIG i Georgien. 

 
6. Övriga frågor. 

IIS 

- IIS har just nu en spekulationsvåg vad gäller toppdomäner. Det 
har skett 150. 000 nya registreringar på 6 veckor av 4-
bokstavskombinationer som det finns väldigt många av. Sverige 
har en relativt liten annonsmarknad men någon har tyckt att den 
nu blivit så stor så det kan löna sig att registrera. Vi ligger lite 
lågt då vi tror att 80% av dem inte blir förnyade.  

- Idag fick vi OK på ansökan vi skickat till Vinnova på ett 
internetlab vi vill testa att driva.  

- den 26 augusti firar man att stiftelsen är 20 år.  
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- ICANN har förlängt sitt avtal med IIS för att testa nya 
toppdomäner. 

Stockholms stad 

Det är nu bestämt att .stockholm endast ska vara tillgängligt för Stockholm stad 
Nu i höst lanseras .stockholm och man ansöker hos Stockholm stad om man 
vill ha ett domännamn under .stockholm. Det är bara kommunala bolag som 
kan ansöka.  

ASO, Asteroid 

Det finns åsikter om hur transparenta och tydliga de var i sin rewiev.  

ASO är advisory council och sitter i en underlig position inom ICANN. Man 
utser två medlemmar till ICANN:s styrelse men resten av arbetet sker utanför 
ICANN. ASO har deltagit mest som observer i CCWG Accountability. Vi 
försöker navigera det här och vi vill inte kommentera i vissa fall. Vi får se hur 
det här påverkar ASO och vår roll inom ICANN. Det är rörigt. Inget kommer 
ske nu på nästa ICANN möte.  

PTS nämnde att det kommer att vara ett Community Forum under ICANN-
mötet eftersom ICANN:s styrelse vill ändra en fundamental bylaw – man vill 
införa en ny styrelsekommitté. 

Kommentarer från mötesdeltagare: 
- Det suger all tid och kraft och blir mycket navelskådande. 
- De som inte följer precis alla vändor hänger inte med. 
- Mycket jobb med implementering av IANA. 
- Viktigt för ICANN externt att visa att det händer saker. 
- Det sprutar ut dokument men det finns ingen koppling vad det är kopplat till, 
  vilka versioner/processer det tillhör och det är omöjligt att hålla sig 
  uppdaterad. 
- Hur utvecklar man en rekryteringsprocess så man får fram bra representanter  
  och tillräckligt många europeiska? Vi håller på att mappa för att säkerställa. 
  Man orkar inte på lagomnivå utan man måste sätta in heltidspersoner. 

7. Nästa möte blir den 17 oktober 2017 kl. 9-12. Vi erbjöds att ha mötet 
hos IIS.  


