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Kommentarer till de synpunkter som 
lämnats på remiss avseende förslag till 
ändrade föreskrifter om förmedling av 
nödsamtal m.m. 
Positionering av nomadisk IP-baserad telefoni 
SOS Alarm AB påpekar att framförallt s.k. nomadisk IP-baserad telefoni i 
dagsläget inte ger samma möjligheter till lokalisering som andra telefonitjänster. 
Enligt de lösningar för att positionera abonnenter med nomadisk IP-baserad 
telefoni som för närvarande är föremål för diskussioner inom internationell 
standardisering, ska det dock vara möjligt att tillhandahålla både uppgift om 
adress och koordinater. SOS Alarm anser därför att det av 6 § i PTS förslag till 
föreskrifter bör framgå att den geografiska adressen eller positionen för 
nätanslutningspunkten ska tillhandahållas. 

PTS välkomnar beskedet från SOS Alarm att utveckling av en internationell 
standard för positionering av abonnenter med nomadisk IP-baserad telefoni 
pågår. Att telefonitjänsten är nomadisk innebär att den inte är knuten till en viss 
fysisk plats eller till en specifik internetanslutning. Detta innebär att en sådan 
tjänst kan användas över såväl fasta nätanslutningar, t.ex. en ADSL- eller 
fiberanslutning, som över mobila nätanslutningar, t.ex. s.k. mobilt bredband. 

När det gäller krav på tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter så gäller 5 § 
förmedling av nödsamtal från en mobil nätanslutningspunkt, medan 6 § gäller 
förmedling av nödsamtal i andra fall. Vilken bestämmelse som gäller när ett 
nödsamtal förmedlas via nomadisk IP-baserad telefoni är således beroende av 
vilken anslutningsform som används för tjänsten. Är det fråga om en mobil 
nätanslutningspunkt framgår av 5 § att den geografiska positionen för 
användarens terminalutrustning ska överföras. Är det däremot fråga om en fast 
nästanslutningspunkt framgår av 6 § att den geografiska adressen för 
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nätanslutningspunkten ska överföras. Att, såsom SOS Alarm AB föreslagit, 
föreskriva att även den geografiska positionen ska överföras vid samtal från 
fasta nätanslutningspunkter, framstår för PTS som mindre befogat eftersom 
sådana punkter typiskt sett är permanent knutna till en viss adress. 

Överföring av adressuppgifter för fasta nätanslutningspunkter 
SOS Alarm AB har även föreslagit det bör föreskrivas, även för 
tillhandahållande enligt 6 §, att informationen ska föras över på ett sådant sätt 
att uppgifterna enkelt kan tas om hand. 

Vid samtal över mobila nätanslutningspunkter ska, enligt 5 §, i första hand den 
geografiska positionen för användarens terminalutrustning överföras. Eftersom 
anslutningen är mobil måste positionen överföras i nära anslutning till samtalet 
för att vara aktuell. Därtill måste överföringen ske på ett sätt som är anpassat till 
larmcentralens behov av sådana uppgifter, vilket är orsaken för att 
överföringen, enligt PTS förslag till föreskrifter, ska ske på ett sådant sätt att 
uppgifterna enkelt kan tas om hand av samhällets alarmeringstjänst. Tidigare 
har föreskrifterna uttryckligen pekat ut den metod som beskrivs i Svensk 
Standard SS636394:2004. 

För samtal som förmedlas över fasta nätanslutningspunkter finns däremot, 
enligt PTS uppfattning, inte något behov av att på motsvarande sätt överföra 
adressuppgifter samtidigt som samtalet förmedlas. Där torde istället den metod 
som idag tillämpas, med dygnsvis överföring av adressuppgifter till en av 
samhällets alarmeringstjänst disponerad databas, vara tillräcklig. Enligt PTS 
uppfattning bör även sådan överföring av adressuppgifter ske på ett sätt som är 
lämpligt ur mottagarens perspektiv. För närvarande ser dock inte PTS behovet 
av, såsom SOS Alarm föreslagit, en uttrycklig bestämmelse som anger detta. 

Närmare föreskrifter om införande av nya positioneringsfall 
SOS Alarm AB konstaterar vidare att det inte framgår av PTS förslag hur de 
utökade skyldigheterna att lämna lokaliseringsuppgifter ska implementeras. 
Enligt företaget finns det en risk att SOS Alarm kommer att belastas med 
merarbete arbete för att koordinera och anpassa till de olika operatörernas 
planer och gränssnitt och önskar därför att en tidplan för de viktigaste 
positioneringsfallen, jämte krav på operatörerna att samordna gränssnitt och 
format till öppna standarder, införs i föreskrifterna. 

PTS kan konstatera att de utökade skyldigheterna enligt 5 kap. 7 § LEK gäller 
sedan den 1 juli 2011. PTS har möjlighet att meddela föreskrifter om på vilket 
sätt skyldigheterna ska fullgöras, om undantag från skyldigheterna samt, i fråga 
om skyldigheten att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter, de krav som ska 
uppfyllas vid tillhandahållandet av uppgifterna. Någon möjlighet för PTS att 
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genom föreskrifter ge tillhandahållare av telefonitjänster uppskov med 
införandet av vissa positioneringsfall finns således inte.  

Vidare avser såväl lagstiftningen som PTS föreskrifter att vara teknikneutrala. 
Det är inte förenligt med den förutsättningen att meddela detaljerade tekniska 
föreskrifter om hur skyldigheterna ska uppfyllas. Därtill riskerar detaljerade 
tekniska regler att snabbt bli föråldrade, vilket riskerar att hämma en 
kontinuerlig utveckling av positioneringstekniken. Enligt PTS uppfattning har 
de överordnade reglerna om tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter 
medvetet utformats så att kraven på positionering ska följa den tekniska 
utvecklingen på området 

Vidareförmedling av lokaliseringsuppgifter till andra larmcentraler 
Voice Integrate Nordic AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och 
Fyrklövern (i vilken ingår Landsting Sörmland, Landstinget i Uppsala län, 
Landstinget Västmanland samt Region Gotland), påpekar att vissa landsting 
och regioner har avtal med en annan larmcentral än SOS Alarm AB för 
dirigering och prioritering av ambulansresurser. Vad beträffar skyldigheten att 
förmedla A-nummer och lokaliseringsuppgifter till den som tar emot 
nödsamtal, bör därför mottagaren av nödsamtal (SOS Alarm) åläggas att 
förmedla dessa uppgifter vidare till sådana andra larmcentraler. 

Reglerna i LEK om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av 
lokaliseringsuppgifter gäller endast de som tillhandahåller allmänna 
telefonitjänster eller allmänna kommunikationsnät. Således omfattas inte SOS 
Alarm av dessa regler. PTS saknar därför också rättsliga möjligheter att, såsom 
remissinstanserna föreslagit, genom föreskrifter ålägga SOS Alarm skyldighet 
att tillhandahålla uppgift om A-nummer eller lokaliseringsuppgifter till 
larmcentraler som drivs av andra parter.  
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