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Arbetsprogram för 2022 
ITS huvuduppgift är att tillvarata och företräda sina medlemmars intressen i standardiseringsarbetet inom det 
informations- och telekommunikationstekniska området, ICT. Huvudsakligen sker detta genom det arbete 
med svenska specifikationer och vägledningar som tas fram i arbetsgrupper som organiseras av ITS. ITS är 
den svenska nationella medlemmen (NSO) i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute, och 
hanterar därvid svensk kommentering och röstning på förslag till europeiska standarder i ETSI. Arbetet 
bedrivs i nära samverkan med myndigheter och organisationer, framför allt Post- och telestyrelsen (PTS). 

Planerade standardiseringsaktiviteter för 2022 

Röstning av europeiska standarder och harmoniserade standarder 
WG SA (Working Group Standards Approval) kommer att rösta på alla standarder som går ut på remiss från 
ETSI. 

Denna aktivitet är speciellt intressant för små och medelstora företag, eftersom dessa företag får en 
omfattande förståelse för vilka standarder som kommer gälla inom kort och vilka standarder som tas fram 
inom ETSI. 

Tillgänglighet 
WG HF (Working Group Human Factors) kommer att diskutera aspekter angående kommissionens 
standardiseringsbegäran för det nya tillgänglighetsdirektivet. WG HF kommer även vara med i uppdateringen 
av EN 301 549 och andra standarder som tas fram inom ETSI TC HF. 

ITS Rapporter och Application Guides 
WG NI (Working Group Network Interworking) planerar att uppdatera Application Guide 21 och att ta fram en ny 
teknisk rapport om "Automatic network invocation of relay services" 

Cybersäkerhet 
WG CyS planerar att diskutera bland annat betrodda tjänster - arbetet med införandet av EU:s digitala plånbok 
(del av eIDAS 2.0) och med systemövergripande säkerhet i ett elektroniskt kommunikationsnät. Ytterligare 
frågor diskuteras löpande när de blir aktuella. 

ICT rolling plan 
WG MSP (Multi Stakeholder Platform) planerar att löpande förbereda och avrapportera  från MSP möten. 
Dessutom kommer gruppen arbeta med att uppmärksamma ICT rolling plan i Sverige och att delta i flera 
intressentmöten under 2022. 

Långsiktig strategi 
ITS styrelse planerar att utveckla ITS verksamhet för att möta den utvecklingen som IKT området genomgår. 
Styrelsen planerar särskilda utbildningsinsatser bland annat för myndigheter som hittills inte har arbetat 
strategiskt med standardisering och för intressenter som vill engagera sig i IKT standardisering på svensk 
eller europeisk nivå. 
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