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Nätsäkerhetsavdelningen 

Bo Martinsson 

08-678 56 53 

bo.martinsson@pts.se 

Enligt E-post sändlista 

 

 

Post- och telestyrelsen 

 

Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Inbjudan till möte i Nummerforum 

Post- och telestyrelsen (PTS) inbjuder till möte i Nummerforum. Mötet äger 
rum torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 09:30 - 12:00.  

Mötet äger rum i PTS lokaler (Valhall), Valhallavägen 117 i Stockholm. 
Anmälan om deltagande görs till Gudrun Thelander via e-post: 
gudrun.thelander@pts.se, senast tisdagen den 11 oktober 2016.  

En preliminär dagordning för Nummerforum bifogas. Frågor som ni redan nu 
vet att ni önskar ta upp under övrigt på dagordningen kan ni med fördel 
informera mig om i samband med anmälan.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Bo Martinsson 

 

 

 

Bilaga 1: Dagordning för Nummerforum. 
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NUMMERFORUM  

Datum: Onsdagen den 13 oktober 2016 
Tid: 09:30 – 12:00 
Plats: PTS lokaler (Valhall), Valhallavägen 117 i Stockholm 

Anmälan om deltagande görs till Gudrun Thelander via e-post: 
gudrun.thelander@pts.se senast tisdagen den 11 oktober 2016 
_________________________________________________ 

Dagordning 

 
1. Inledning. 

 
2. Minnesanteckningarna från föregående möte. 

 
3. Uppföljning av indikatorerna i strategin för telefoninummerplanen1. 

 
4. Det vidare arbetet med åtgärderna på kort sikt enligt strategin för 

telefoninummerplanen – bl.a. användning av geografiska telefonnummer i 
mobilnät2. 

 
5. Det vidare arbetet med att säkra tillgång till mobilnummer – de två första 

stegen i mobilnummerstrategin3. 
 

a. Tillsynen om användning av mobilnummer. 
b. Återanvändning av nummerserier med utporterade nummer. 

 
6. EECC-direktivet (European Electronic Communications Code)4 – 

förslaget på regleringen för nummerfrågor. 

                                                 

1 Strategi för telefoninummerplanen, PTS-ER-2014:19, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Strategi-for-telefoninummerplanen---PTS-
ER-201419/ 
2 Geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i bl.a. mobilnät, PTS-ER-2016:20, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-av-PTS-forslag-pa-inforande-av-atgarder-pa-
kort-sikt-enligt-strategin-for-telefoninummerplanen/   
3 Mobilnummerstrategi, PTS-ER-2016:15, 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2016/Mobilnummerstrategi/  
4 Se mer om förslaget till direktiv här https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-
directive-establishing-european-electronic-communications-code  
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7. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN och ITU-

T/SG2. 
 
8. Nödsamtalsfrågor. 

 
a. Information om uppdatering av ITS specifikation ITS ApG 21 

(Kommun-ID-planen). 
b. Information om arbetet med att ta fram en SIP för SOS-NTP. 
c. Information om uppdatering av specifikationer för dirigering av 

nödsamtal över SOS-NTP. 
 

9. Övrigt. 
 

10. Nästa möte. 


