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GD-meddelande från PTS

Hej,
Utmaningarna med att hindra spridningen av coronaviruset fortsätter. Jag vill
även denna vecka tacka er alla för det arbete ni och era organisationer
genomför. Vi behöver fortsätta att vara uthålliga samt prioritera och anpassa
verksamheterna efter rådande läge. Under onsdagens branschmöte med
statsrådet Ygeman och flera aktörer inom elektronisk kommunikation framkom
att läget i sektorn fortfarande är stabilt.
Jag tackar också för positiv återkoppling på förra GD-meddelandet och
kommer löpande att skicka meddelanden till er, för att delge den information
PTS har och som är viktig för er verksamhet. Jag tar gärna emot tips på frågor
som ni vill se belysta i detta format.
Samhällsviktiga tjänster som beviljas barnomsorg

Det finns ännu inget som tyder på att ett beslut om stängning av barnomsorg är
förestående.
I förberedande syfte presenterade Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) igår sina föreskrifter om vilka arbetstagare som är berättigade
till barnomsorg, med hänsyn till att de har samhällsviktiga tjänster i de fall
skolor och förskolor stänger. Såväl elektronisk kommunikation som
posttjänster omfattas av föreskriften. Det framgår att arbetsgivarna har ett stort
ansvar att peka ut samhällsviktiga funktioner.
En viktig roll för er blir därför att avgöra vilka individer som har
samhällsviktiga funktioner och, om behovet skulle uppstå, stötta dem att föra
en dialog med sin huvudman för barnomsorg.

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117 A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se

Sida

2(3)

Frågor PTS lyft till Regeringskansliet och MSB

I kontakterna med Regeringskansliet och MSB fortsätter vi att påtala vikten av
möjlighet till provtagning för covid-19 för personal som arbetar med
samhällsviktig verksamhet inom elektronisk kommunikation och post. Frågan
om att möjliggöra för drift- och underhållspersonal att passera landsgränser och
inhemska avspärrningar är också lyft, precis som att säkerställa
materielleveranser från utlandet. PTS har även tagit upp frågan om
skyddsutrustning och rådgivning för servicepersonal.
Vi kommer löpande att samverka med er när det rör sig i någon av dessa frågor.
Vi behöver dock vara ödmjuka inför att det finns många olika behov att ta
hänsyn till just nu och att det är ett stort antal frågeställningar och ärenden som
hanteras. Min bedömning är dock att samverkan mellan alla delar av samhället
fungerar väldigt väl. Tack igen för ert bidrag till detta!
Instruktioner för att passera landgränser till Norge, Danmark och
Finland

Vi har varit i kontakt med våra systermyndigheter i Norge, Danmark och
Finland för att ta reda på hur ni ska göra vid behov av att passera landgränser.
Vi uppdaterar löpande vår webbplats med sådan information.
Trafikdata vid smittspårning

På branschmötet lyftes frågan om smittspårning med hjälp av trafikdata.
Smittspårning med lokaliseringsdata från mobilnäten är möjlig, om det finns
samtycke från slutanvändaren eller om datan är anonymiserad (enligt lagen om
elektronisk kommunikation). PTS känner till att detta pågår i ett antal andra
länder. Arbete med att skapa en tydligare bild av detta pågår. Vi känner dock
inte till att det kommit någon sådan förfrågan till svenska operatörer. Samverka
gärna med PTS om ni får den typen av förfrågan från annan myndighet.
Läget internationellt

BEREC och EU-kommissionen har tagit initiativ för att skapa en lägesbild för
elektronisk kommunikation inom EU. I rapporten från BEREC som
sammanfattar läget framkommer att trafiken i näten ökat, men inga större
störningar har inträffat. Den lägesbilden kommer att uppdateras löpande, i
princip två tillfällen per vecka.
Vi samverkar även om trafikdata-frågan på internationell nivå. En annan fråga
som diskuteras är om det finns behov av reglering eller inriktning för att större
uppdateringar av programvara, t.ex. populära dataspel inte onödigtvis ska
belasta näten under tider då annan användning borde prioriteras. Framför gärna
era synpunkter i denna fråga.
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PTS kontakter med andra myndigheter och aktörer

Vi har även fortsättningsvis en tät dialog med Infrastrukturdepartementet, MSB
och andra relevanta myndigheter. Syftet med kontakterna är dels förmedla
korrekt lägesbild till alla beslutsfattare, dels att ge er aktörer så goda
förutsättningar som möjligt att bedriva er verksamhet.
Mycket talar för att vi har ett antal veckor eller månader framför oss i den
pågående krishanteringen. Det är viktigt att vi alla bidrar till att samhället kan
hålla i och hålla ut så länge det behövs. Jag är säker på att vi gör det bäst
tillsammans och att vi då har goda förutsättningar att klara denna utmaning.
Uppmaningen är därför att fortsätta att delge PTS information om
händelseutvecklingens effekter på er förmåga att leverera ert uppdrag, särskilt
vad avser samhällsviktiga verksamheter.

//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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