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1. Inledning 
 
Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 
  
2. Minnesanteckningarna från föregående möte 

Inga kommentarer. 
 
3. Strategin för telefoninummerplanen. PTS 

 
a. Uppföljning av indikatorerna avseende förändringarna på lång sikt. 

 
Punkten inleddes med en kort repetition av det tidigare arbetet med strategin 
för de som ev. är nya på forumet och inte känner till arbetet med 
telefoninummerplanen. Strategin för telefoninummerplanen beslutades i april 
2014. Strategin omfattar tider för översyn och årlig uppföljning av indikatorerna 
samtalspris och telefonabonnemang utan minutdebitering. Utvecklingen av 
dessa mäts utifrån den årliga infon från Svensk telekommarknad. Nuvarande 
mätning är baserade på siffror för 2016. Nästa mätning kanske kriterievärdet 
för indikatorn för samtalspriset är nere på 2 och då är det dags för en ny 
översyn om förändringarna på lång sikt.  Se bifogad presentation för mer 
detaljer. 
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b. Läget för beslutet avseende förändringarna på kort sikt – bl.a. 
användning av geografiska telefonnummer i mobilnät. Bo Martinsson, 
PTS 

 
Detta är ett steg på vägen mot de större förändringarna. En kort repetition 
gjordes av vad som skett under tiden från förstudien 2010, utredningen av 
ekonomiska konsekvenser 2012 och framåt (se samlingsbild i bifogad 
presentation). 
 
I den ursprungliga rapporten som gick på remiss fanns inte åtgärden som säger 
att det ska vara möjligt att använda andra ickegeografiska nummer än 
mobilnummer i mobilnät. Denna kom in som synpunkt och lades till i det 
förslag som varit på remiss i maj i år. 
 
De möjliga förändringarna på kort sikt samt den övergripande tidplanen finns 
illustrerade i bifogad presentation. 
 
På frågan om det är bristen på mobilnummer som varit anledningen till 
förändringarna blev svaret nej, det är mer att PTS försöker anpassa 
nummerplanen till hur nummer används redan idag. Sen är det visserligen en 
brist på mobilnummer men det har PTS tittat på i sin mobilnummerstrategi 
som kom förra året. Utifrån nummerplansperspektivet blir inte ett 010 eller ett 
08 nummer ett mobiltelefonnummer även om det används där. 
 
Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen var på remiss i maj-juni 
i år och alla inkomna remissvar finns att läsa på PTS webbplats. Förslaget har 
därefter bearbetats med de synpunkter/förslag som kom in och ett nytt förslag 
på beslut är nu på intern beredning inom PTS innan vi är klara och fattar ett 
beslut. 
 
De synpunkter som inkommit och PTS behandling av dem liksom 
övervägandet avseende icke-geografiska nummer och information hur 
nummertillstånden kommer att hanteras i samband med ändringen av 
nummerplanen finns redovisade i bifogad presentation.  
 
4. Hantering av porterade nummer. PTS 

Idag kan ett porterat nummer behållas hos den mottagande operatören även 
när det blir ledigt genom att abonnemanget avslutas. Nummerserier med 
porterade nummer kan återlämnas till PTS och dessa serier tilldelas inte på nytt. 
Operatörerna betalar för exakt det antal nummer de har. 
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En möjlig lösning vore att utporterade nummer går tillbaka till den ursprungliga 
operatören och kan användas igen tycker PTS. I bifogad presentation finns info 
om hur några andra länder hanterar utporterade nummer och idag vill PTS lyfta 
frågan om det är en bra lösning att nummer som inporterats till en operatör 
som går i konkurs, och abonnenten inte finns kvar, återgår till den ursprungliga 
nummerserien. PTS har tillfrågat några operatörer vad de tycker men vill gärna 
ha lite spontana reflektioner här på mötet på sina frågeställningar kring 
porterade nummer och ett eventuellt behov av en arbetsgrupp för att diskutera 
frågorna vidare (se de tre frågorna i bifogad presentation).  
  
Synpunkter från mötesdeltagare: 
 

 Vi behöver diskutera mer internt för att få en aning om hur det ska gå 
till.  

 Vet inte om det ger så mycket. 

 I de flesta fall idag är det någon som tar över inporterade nummer 
också. De obelagda vill ingen ha. Rätt stort jobb för alla om de ska 
återgå. 

 Att porterade nummer alltid skulle återgå till ursprunglig operatör då 
abonnemang upphör verkar väldigt konstigt.  
På detta svarade Susanne att PTS tanke var att få lite fler hela 
nummerserier och inte så fragmenterat.  

 Problem med att veta vilka nummer som är belagda i frågeställning nr 1. 

 Hur ska det gå till att man får tillbaka dem och vem ska sköta 
hanteringen. Det blir som en inportering hos den som hade numret från 
början.  

 Bortser man från de tekniska aspekterna är det väl bra men man måste 
reda ut hur det ska gå till. 

 Man kanske ska ta fram lite mer fakta och se hur mycket nummer det 
rör sig om.  

 
Susanne sa att vad gäller fråga nr 1 så skulle man kanske bilda ett PTS-bolag 
där numren ligger i en form av slask då vi inte vet vad vi ska göra med dem. 
 
Fråga nr 2 känns spontant inte så aktuell från PTS sida. Vi har inte helt koll 
på hur ofta det sker och hur ofta nummer blir lediga.  
 

Behöver PTS diskutera mer med er skickar vi ut en kallelse/intresseanmälan. 
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5. Aktiviteter relaterade till nummerplaner under 2018. PTS 

a. Planerade aktiviteter från PTS sida,  
 

 Nummerserierna 010, 075 och 077 används mycket till samma typ av 
tjänster och på samma sätt av marknaden så funderingar finns kring 
möjligheterna att slå ihop dem. PTS tänker se över skälen, möjligheten 
och på vilket sätt de skulle kunna slås ihop.  

 

 PTS avser att ta fram en policy för restriktivare tilldelning i 
nummerserier som börjar ta slut.   

 

 PTS ska också se över om tilldelningsföreskrifterna behöver uppdateras. 
föreskrifter. Förstudie om reviderade tilldelningsföreskrifter har gjorts.  

 

 Översyn av dokument – vägledningar, ansöknings- och 
överlåtelseblanketter m.m. 

 
(se bifogad presentation för detaljer) 

 
b. Vilka ändringar ser branschen behov av? 

 
Förändringar i telefoninummerplanen eller i någon av de tekniska planerna? 
Andra aspekter relaterat till aktiviteter kring nummer och adressering? 
 
PTS lämnar öppet för er att komma med funderingar och har ni inget nu men 
kommer på något så hör av er till oss. Vi vill göra så vettigt som möjligt för er i 
branschen och för konsumenterna.  
 

 
6. Information från internationellt arbete inom CEPT/ECC/NaN, 

ITU-T/SG2 och EU. PTS 
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NaN 
Presentationen inleds med lite historik om CEPT, en bild över samtliga grupper 
inom ekostystemet " Naming, Numbering, Addressing and Identification",  en 
översiktsbild över strukturen på gruppen NaN och information vad PTS gör på 
NaN. Besluten som tas i gruppen är antingen recommendation eller decision, 
som är tänkt att vara starkast. Det är tänkt att myndigheter och länder ska ta 
hänsyn till dessa beslut när de sätter sina regelverk.  
 
FNI 
En grupp som funnits sen 1972. Aktuella frågor är bl.a. ECC Decision - Prefix 
och short codes i nationella nummerplaner, ECC recommendation -
Nummeraspekter och eCall, ECC report om nummeraspekter för OTT-
tjänster, Sub-assignment av E.164-nummer samt CEPT DB med info om vilka 
E.164-nummer som kan användas extra-territoriellt  
 
PT NPS  
Man håller på med två rapporter– en hur man ska kunna underlätta byte av 
operatör genom att tillhandahålla bl.a. mobila nätkoder via OTA (over the air) 
samt en om fraud och missuse. Båda rapporterna förväntas komma ut på publik 
konsultation efter godkännande på CEPT NaN-mötet i november.   
 
PT ES 
En rapport om nödsamtalsfrågor som diskuterats i flera år är nu klar. Nästa steg 
blir ett ev. godkännande av ECO council den 30 november. Databasen ska 
sedan skötas av ECO. Arbete pågår också med en rapport om tillhandahållande 
av lokaliseringsinformation från privata nätverk.  
 
SG2  
Presentationen inleds med bilden över ekosystemet Naming, Numbering, 
Addressing and Identification. Man kan tro att alla sådana här grupper jobbar åt 
samma håll men så är det inte. T.ex. så talar inte SG2 med SG 13 utan skriver 
egna specar.  ITU som har funnits sedan 1860-talet består av en mängd olika 
studiegrupper bl.a. SG2, som har hand om nummer- och adresseringsfrågor 
och bevakas av PTS. Det är inte så många operatörer som är med i ITU.    
  
Aktuella frågor i gruppen är bl.a. E.212 MNC, arbete inom M2M/IoT-området 
för applikationer/tjänster som är i behov av globala E.164-nummer, E.157 –
CLI (A-nummer) mellan länder, telefonkortsnummer på SIM-kort och översyn 
och justering av nummeravgifter där årlig avgift kommer att införas för de som 
inte är sektormedlemmar. 
 
Se mer detaljer kring alla ovanstående grupper och deras arbete i bifogad 
presentation.  



  Sida 

6(7) 

 

 
 
EU  
 
EU:s regelverk för elektronisk kommunikation går ut på att det ska vara en 
totalharmoniserad marknad och EU-reglerna ska styra kraven. Det har funnits 
fem direktiv sedan 2003 då lagen om elektronisk kommunikation (LEK) kom. I 
bifogad presentation finns en bild av EU-regelverk över tiden för 
telekom/elektronisk kommunikation. Nu är det ett enda papper med 118 
artiklar. DSM (digital single market)- strategin med sina fokusområden och 
EECC- (European Electronic Communications Code) direktivet förklaras i 
bifogad presentation där även tidplanen för framtagning av direktivet finns.  
 
 
7. Framtagande av IP/SIP-gränssnitt mellan allmänna 

kommunikationsnät och SOS Alarms PSAP:ar genom bl.a. revision av 
ITS 25. SOS Alarm 

 
Idag kopplas alla nödsamtal via den operatör man har och sedan vidare via 
gränssnitt mellan Telia och SOS Alarm. ISUP börjar bli historia, nu är det SIP 
man använder.  Man kan ha många olika tjänster på telefonen idag. ITS 25 är 
framtaget och uppdateras just nu då det hänt en del rent tekniskt. Specen är 
snart färdig och kommer att beröra alla och operatören kommer sedan att 
kunna koppla sig direkt mot SOS Alarm.  Troligtvis blir det så att man kan välja 
om man vill köra direkt med SOS Alarm eller via någon annan. Ett tekniskt 
samtrafikavtal kommer att tas fram. 
   
De färdiga specarna, som kanske beslutas den 19 oktober, kommer att gå ut på 
remiss till alla berörda och kommer troligtvis bli ett SOS Alarm dokument. 
Telia har tillfrågats hur länge de kommer att tillhandahålla ISUP och har svarat 
åtminstone 5 år framåt. 
 
SOS Alarm avser bara telefontrafik i SIP inga mutlimediatjänster. Tekniskt är 
det stora förändringar för SOS Alarm men hur ska multimedia kunna hanteras 
av en SOS operatör? Vi börjar med att sätta upp en IP SIP för att möjliggöra. I 
presentationen finns mer detaljer samt en tidplan över införande, tester etc.  
 
På frågan om det finns planer på AML och vad är status svarade SOS Alarm att 
man vill införa men det har varit mycket problem på vägen. Tanken är att det 
ska införas under 2018 men hur det ska kommuniceras är oklart. PTS är 
positiva till AML som funktion men det är problem med lagstiftningen som det 
ser ut idag. 
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Vad gäller Privacy har både PTS och DI sagt att det ev. krävs samtycke och 
frågan är hur man ska lösa det. PTS har gjort ett yttrande att det kan bli 
problem då det inte är lokalisering via nätet. Tveksamt om det fungerar med 
dagens LEK-skrivningar om man kan göra positioneringen i terminalen.  
 
Sista mars 2018 ska alla nya bilmodeller ha den här funktionen. När man ringer 
nödsamtal från mobil finns olika uppkopplingssätt. eCall manuellt eller 
automatiskt och om felprogrammerade ser det ut som eCall hos SOS, vilket har 
hänt.   
 
8. Övrigt. 

Inga övriga frågor. 
 

Nästa möte föreslås bli onsdag 25:e april kl. 9.30 – 12. 


