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Beakta andra aktörers initiativ 
såsom t.ex.

Fyra delar omfattas i regeringsuppdraget 
– fram till 1 mars 2021

Uppdaterad vägledning

Tillhandahålla en uppdaterad 
vägledning via PTS webbplats som 
stöd till statliga myndigheter, 
kommuner och regioners införande 
av IPv6

Kontinuerlig redovisning

På en webbplats kontinuerligt 
redovisa införandet av IPv6 hos 
statliga myndigheter, kommuner 
och regioner för främst DNS, webb 
och e-post

Informationsinsatser

Genomföra informationsinsatser 
för att främja införandet av IPv6 
hos statliga myndigheter, 
kommuner och regioner

Kartläggning

Kartlägga hur operatörernas 
tillhandahållande av IPv6 i fasta nät 
utvecklas över tid, och hur 
begränsningar i utbudet påverkar 
införandet av IPv6 hos myndigheter, 
kommuner och regioner



Vad vi har genomfört (1)

• Skrivelse från PTS GD till alla statliga 
myndigheter, kommuner och regioner 
om vikten av att införa IPv6 och för att 
få en statusuppdatering, samt 
efterfrågat kontaktuppgifter

• (544 e-mejl – svarsfrekvens runt 40% fram till idag)

• Besökt några ”främjandeorganisationer” 
och bransch- och intresseorganisationer

• Kommunikationsplan



Vad vi har genomfört (2)

• Lämnat en Delredovisning till I-dep
enligt regeringsuppdraget den 31/1

• Redovisar i princip vad vi gjort och 
hur vi avser planera och lägga upp 
det vidare arbetet

• Finns på PTS webbsida
• https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-

framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/


Vad vi planerar för 2020

• Besöka några operatörer under våren

• Fortsatt kartläggning av IPv6 i de fasta näten

• Arbetar med att ta fram uppdaterad Vägledning

• Förbereder informationsinsatser som planeras pågå under 
sep. – dec. 2020



Vad vi planerar för 2020

• Starta ”webbtjänst” som visar införandet av IPv6 hos 
målgrupperna – driftstart senast aug/sep. 2020

• Genomföra viss internationell utblick för att se hur andra 
arbetar med IPv6-frågan

• Påbörja arbete med Slutredovisningen under hösten


