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Årlig tillsyn rörande incidentrapportering 
och inträffade driftstörningar och avbrott 

Saken 

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om 
avskrivning. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund 

Under våren 2013 inledde PTS planlagda tillsyner över ett urval operatörer i 
syfte att dessa skulle redogöra för sina processer för incidentrapportering, samt 
för genomgång av inträffade incidenter under 2012. Tillsynerna omfattade såväl 
driftstörningar som integritetsincidenter. Dessa tillsynsinsatser var de första 
tillsynerna om incidentrapportering sedan skyldigheten att rapportera incidenter 
trädde i kraft 2011.  

Ett av huvudsyftena med inrapporteringsskyldigheten är att PTS ska kunna göra 
en bedömning av om det finns skäl att misstänka att bestämmelser i lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) t.ex. bestämmelsen om 
driftsäkerhet i 5 kap. 6 b § LEK, inte efterlevs. Även i de fall en incidentrapport 
till PTS inte ger upphov till direkta tillsynsåtgärder, kan incidentrapporten 
innehålla uppgifter som bidrar till myndighetens kunskap om vanliga orsaker till 
störningar och avbrott eller integritetsincidenter. Detta kan i sin tur utgöra 
underlag för PTS planlagda tillsynsinsatser och även bidra till myndighetens 
arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för sektorn och till myndighetens 
arbete med robusthetshöjande åtgärder. Det är PTS avsikt att årligen 
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genomföra planlagda tillsyner över utvalda operatörer rörande 
incidentrapportering och inträffade incidenter. 

Mot bakgrund av detta inledde PTS den 17 februari 2014 för andra gången en 
planlagd tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och 
avbrott över Com Hem AB (Com Hem). Den 3 april 2014 höll PTS ett 
tillsynsmöte med Com Hem. 

Vid mötet redogjorde Com Hem för föregående års inträffade betydande 
störningar och avbrott, vilka har rapporterats in till PTS under 2013, med fokus 
på en särskild incident gällande en omfattande störning i bolagets IP-telefoni. 
Bolaget redogjorde för såväl orsaker till incidenten som för vidtagna åtgärder, 
vilket efterfrågats av PTS inför mötet. 

Mötet omfattade också en diskussion om den kommande revideringen av PTS 
föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av 
betydande omfattning.   

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt LEK. PTS ska enligt 7 kap. 1 § LEK utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

Av 5 kap. 6 b § LEK framgår bl.a. att den som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på 
driftsäkerhet. 

Av 5 kap. 6 c § första stycket LEK framgår att den som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst utan onödigt dröjsmål ska rapportera störningar eller 
avbrott av betydande omfattning till tillsynsmyndigheten.  

Av PTS föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller 
avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2) framgår bl.a. vilka störningar 
och avbrott som ska rapporteras samt hur rapporteringen ska gå till.  
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PTS bedömning 

När det gäller rapportering av driftstörningar och avbrott begränsas den 
aktuella tillsynen till incidenten gällande en omfattande störning i bolagets 
IP-telefoni. PTS kan konstatera att lärdomarna från denna incident bl.a. har 
inneburit en ökad redundans i nätet samt förbättrade rutiner vid 
Change Management, som t.ex. inneburit att förändringar införs i en del av 
nätet i taget samt en ökad verifieringsgrad efter infört arbete. Det finns enligt 
PTS bedömning inte skäl att ytterligare granska denna incident, utan 
myndigheten kan konstatera att Com Hem, vad gäller hanteringen av den 
aktuella incidenten, har uppfyllt sina skyldigheter enligt 5 kap. 6 b § LEK.  

När det gäller den löpande rapporteringen kan PTS bl.a. konstatera att 
Com Hem har en god uppfattning om antalet drabbade abonnenter vid en 
störning eller ett avbrott. Rapporteringen har emellertid varit kortfattad och 
ofullständig, vilket innebär att det aktuella ärendet enligt ovan har dragit ut på 
tiden, då PTS behövt skicka kompletterande frågor till Com Hem. 
Kompletteringen har avsett såväl konkreta uppgifter om t.ex. orsaker, vidtagna 
åtgärder och deras effekter som en utförligare beskrivning av incidenten. Mot 
bakgrund av detta förutsätter PTS att Com Hem förbättrar sina processer så att 
rapporteringen i framtiden inkluderar samtliga uppgifter som de är skyldiga att 
rapportera enligt PTSFS 2012:2. Med dessa synpunkter lämnar PTS tillsynen 
utan ytterligare åtgärd.  

Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning. 

Hur man överklagar 

Beslutet kan inte överklagas. 

 

 
 ____________________  

Beslutet har fattats av ställföreträdande enhetschefen Staffan Lindmark. I 
ärendets slutliga handläggning har även Jeanette Kronwall (föredragande) och 
Erika Hersaeus deltagit. 
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