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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

Minnesanteckningar referensgruppsmötet gällande 
internets styrning (RGIG) den 14 oktober 2021 
kl.13.00 – 15.00 via Skype 

1 Inledning. 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 
 

2 Presentation av doktorsavhandlingen ”Coordinating the 

Internet: Thought styles, technology and coordination” . 

Beslutades att flytta denna punkt till nästa möte p.g.a. de tekniska problem som 

inledde mötet.  

3 Presentation av det nya regeringsuppdraget om IPv6.  

PTS tidigare regeringsuppdrag om IPv6 slutredovisades i februari i år. Övriga 
produkter av detta uppdrag var delredovisning i januari 2020, uppdaterad vägledning 
för införande av IPv6 i september 2020, informationsinsatser från oktober 2020 och 
framåt, operatörskartläggningar 2019 och 2020, omgjord webbtjänst som driftsattes i 
september 2019. Se mer detaljer kring de utmaningar och behov av vidare arbete 
som redovisades i bifogade presentation.   
 
I det nya uppdraget har PTS till uppgift att fortsätta arbetet med att främja införande 
av IPv6, genom att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan för 
IPv6 och redogöra för kvarvarande hinder för införandet av IPv6. Uppdraget ska 
redovisas senast 1 september 2022. 
 
En del av de kommentarer som framkommer på mötet: 

- Ett av de största problemen är att svartfiber inte hyrs ut 
- Om inte offentlig sektor börjar beställa IPv6 kommer det inte gå framåt med 

införandet  
- Offentlig sektor borde titta på Norge där det är lag om att alla tjänster som 

upphandlas ska ha IPv6-stöd 
- Titta på hur få ut bättre tjänster till slutkund istället för att bara gå genom 

kommunikationsoperatörer 
- Förvånande att regeringskansliet nöjer sig med att skapa diskussionsforum 
- Sunet använder svartfiber. Sunet gör tillsammans med Digitaliseringsrådets 

kansli på PTS en kraftsamling för att få en sammanhållen plattform för 
diskussioner. Hoppas IPv6 är en del av kraftsamlingen. Vinnova, PTS, DIGG 
och Vetenskapsrådet fortsätter hålla grytan kokande med hjälp av sina GD 

http://www.pts.se/
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och hoppas regeringen säger något. Man väntar på någon form av signal 
från dem. Det vill till att regeringen lyssnar och inte bara sätter problem i våra 
knän.  

PTS känner till om svartfiber och konstaterar att man måste samarbete internt med 
Bredbandsforum m.fl.  

 

4 Aktuellt inom ITU 

Regeringskansliet informerar att det är spännande frågor som avhandlas. 
Förberedelser inför flera stora konferenser pågår. 2022 är det fullmaktskonferens, 
utvecklingssektorns stora konferens och standardiseringskonferens. 2023 är det 
WRC och förberedelserna pågår för fullt för att ta fram olika gemensamma positioner 
och resolutioner ska förberedas.  
 
Många geopolitiska frågor. På fullmaktskonferensen ska val till 5 höga strategiska 
poster ske. Inom standardiseringssektorn kommer det många förslag från Kina, t.ex. 
New IP men de har inte den inriktning vi i väst vill se. 

5 Nyheter från Internetstiftelsen 

Man har kommit igång med affärsplaneprocessen för nästa år. Man satsar vidare och 
hårdare på att bli mer proaktiva och se runt hörnet samt fortsätta att hålla kvalitet i 
verksamheten. Investeringar i IT-säkerhet ska göras för att vara bättre rustade kring 
ransomware och annat samt investera vidare i öppen data och se hur det ska tas 
vidare. Stiftelsen är engagerade i internetdagarna och innovationsnätverket och rullar 
vidare på federationer inom skola och hälso- o sjukvård. Populärvetenskaplig tolkning 
av DNSSEC och utveckla ett nytt spår som handlar om social och miljömässig 
hållbarhet 

6 Beredning av aktuella frågor inom GAC inför det 
kommande ICANN-mötet den 25–28 oktober 2021  

Kort genomgång av GAC:s mötesschema. Det är mer eller mindre samma frågor som 
varit med tidigare. 
GAC-råd tas fram för en del frågor, bl.a. den om möjligheten för öppning av nya 
toppdomäner vilket kanske kan ske 2023/24. 
Det kommer vara gemensamma community sessions med ICANN. 
5 nya viceordföranden ska väljas av de 6 kandidater som finns. Valet har redan 
påbörjats bland de nominerade och resultat presenteras sista dagen på GAC-mötet. 
Deltagandet på mötet påverkas av olika tidszoner – för Europas del innebär det 
kvälls- och nattmöten.  

Mötet kan vara ett tillfälle för PTS att från sin sida sett bli mer aktiva kring policyfrågor 

och försöka hitta saker som Sverige vill driva.  
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7 Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s övriga olika 
intressegrupper inför ICANN-mötet. 

▪ ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 

Det har varit lite nomineringar och en del kontroverser. Redovisar inget denna gång 
utan sammanställer istället till nästa möte. 
 

▪ GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 

Ingen av deltagarna känner till något. 
 

  

▪ SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
 

Gruppen arbetar med nyöppning av ansökan för nya gTLD:er. NCAP har hållit på i 
flera år. Man är nu inne i fas 2 så förhoppningsvis någon form av resultat inom 6 mån.  
 
Revision av gamla råd och riktlinjer pågår. 
 

▪ RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 

Arbete pågår med att skapa ny struktur för ledningssamordning av 
rotserverfunktionerna. Vilka kanaler behöver finnas och vilka beslut behöver tas. Det 
finns idag inga processer för att förändra och inget ansvar för rotserveroperatörerna 
samt få kanaler för att få insyn i hur de arbetar. Arbetsgruppen har tagit fram ett 
dokument om de krav de ställer för en ny lösning. Detta ligger nu på RSSAC:s bord 
för att behandlas och slutsigneras. 
 

▪ ASO, Address Supporting Organisation 
 

Gruppen har slutfört processen för att fylla ICANN board.  

 

8 Inför IGF den 6–10 december 2021 (hybridmöte)   

PTS har inget specifikt att nämna kring detta möte och kommer inte delta, vilket inte 

heller någon annan deltagare på dagens möte ska göra. 

9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 
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10 Nästa möte. 

Nästa RGIG möte blir torsdag 24 februari kl. 13. Kanske kan vi ses fysiskt på PTS nya 

kontor på Hälsingegatan 38 dit myndigheten flyttar vid årsskiftet. 

 


