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Martinsson, Bo

Från: Nina Strandnäs <Nina.Strandnas@comhem.com>
Skickat: den 9 juni 2017 12:16
Till: Martinsson, Bo
Kopia: @Regulatory
Ämne: SV: Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen, i syfte att 

införa åtgärder på kort sikt enligt strategin för telefoninummerplanen - synpunkter önskas 
senast den 12 juni 2017

Hej, 

  

Com Hem har inga synpunkter på detta förslag till beslut från PTS om ändring av telefoninummerplanen (dnr 17- 

5391). 

  

Vänliga hälsningar 

Nina 

  

Från: Martinsson, Bo [mailto:Bo.Martinsson@pts.se]  

Skickat: den 10 maj 2017 09:19 

Ämne: Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen, i syfte att införa åtgärder på kort sikt 

enligt strategin för telefoninummerplanen - synpunkter önskas senast den 12 juni 2017 

  

Hej, 
  
I april 2014 fattade PTS beslut om en strategi för telefoninummerplanen (PTS-ER-2014:19). I strategin 
beskrev PTS de förändringar av nummerplanen som bedöms lämpliga att genomföra både på kort och 
lång sikt. I oktober 2016 tog PTS första steget i arbetet med förändringarna på kort sikt enligt 
strategin, genom rapporten om införande av åtgärder på kort sikt (PTS-ER-2016:20). 
  
PTS har nu tagit fram ett förslag på beslut om ändring av telefoninummerplanen. Åtgärderna i beslutet 
syftar till att det ska bli möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden 
och i mobil nätanslutningspunkt samt använda vissa icke-geografiska telefonnummer i mobil 
nätanslutningspunkt. 
  
PTS vill genom denna remiss få er syn på förslaget till beslut. Skriftliga synpunkter (gärna i elektronisk 
form) skickas in senast den 12 juni 2017 till Bo Martinsson. bo.martinsson@pts.se. 
  
Till detta mejl bifogas: 

• PTS förslag till beslut 
• Missivbrev 

• Sändlista 

  
Allt om denna remiss hittar ni också på PTS webbplats, se webbnyheten här MailScanner has 
detected a possible fraud attempt from "emea01.safelinks.protection.outlook.com" claiming 

to be http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2017/Mer-flexibel-anvandning-av-telefonnummer-efter-
sommaren/, och själva remissen här MailScanner has detected a possible fraud attempt from 
"emea01.safelinks.protection.outlook.com" claiming to be 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2017/Remiss-av-PTS-forslag-till-beslut-om-andring-av-
telefoninummerplanen/. 
  
  
Med vänlig hälsning, 
  
Bo Martinsson 

  
__________________________________ 

Bo Martinsson 
Senior Adviser 
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Swedish Post and Telecom Authority (PTS) 
Network Security Department 
Numbering and Addressing 
 
Phone: +46 8 678 56 53 
Mobile: +46 70 856 72 15 
bo.martinsson@pts.se  

MailScanner has detected a possible fraud attempt from "emea01.safelinks.protection.outlook.com" claiming to 
be www.pts.se 
  
PTS strives to ensure that everyone in Sweden shall have  
access to good telephone, broadband and postal services. 
  
PTS has been named Sweden's most modern public authority.  
Read more on MailScanner has detected a possible fraud attempt from "emea01.safelinks.protection.outlook.com" 
claiming to be www.pts.se/smm/eng 
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