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GD-meddelande från PTS 

Hej,  
 
Nästa vecka är det påsk. Många av er har säkert som jag sett fram emot att åka 
skidor eller besöka nära och kära. Men, nu under rådande situation, behöver vi 
alla vara flexibla och ändra våra planer, både i privatlivet och i arbetslivet. Allt 
för att tillsammans bidra till att bromsa smittspridningen av coronaviruset.  
 
Förmågan att ställa om och anpassa sig snabbt till rådande situation är något 
som jag har sett mycket goda exempel på under de gångna veckorna, både inom 
PTS och inom era organisationer. Återigen tack för ert sätt att hantera de 
utmaningar som ni, vi och övriga i samhället står inför givet smittspridningen av 
coronaviruset. Vi behöver fortsatt vara uthålliga, prioritera och anpassa 
verksamheterna efter rådande läge. 
 
Tack för att ni fortsätter att förse oss med uppdaterad information om läget i 
era verksamheter. De signaler som jag får visar på ett bra fungerande 
samarbete. Jag är medveten om att våra frågor till er tar tid i anspråk, men ni 
ska veta att era lägesrapporter ger oss möjlighet att lyfta frågor såväl nationellt 
till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 
internationellt.  
 
Det är betryggande att höra att nät och tjänster inom sektorn elektronisk 
kommunikation fungerar stabilt. Vad jag har förstått är internettrafiken på 
vardagar, densamma som en vanlig söndagskväll. Och den trafiken vet vi ju att 
näten klarar. I rådande läge är det ingen överraskning att den personalintensiva 
verksamheten postutdelning på vissa platser påverkas av större sjukfrånvaro än 
normalt. Även här finns beredskap och planer för att hantera situationen, enligt 
de rapporter vi får, vilket känns betryggande.  
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Utökad provtagning för covid-19  
En god nyhet är att Regeringen i tisdags, den 31 mars, beslöt att utöka 
kapaciteten för att provta och testa personer för covid-19. Patienter och 
vårdpersonal kommer fortsatt att prioriteras. Men kapacitetsökningen kan även 
innebära att fler personer som har samhällsviktiga arbetsuppgifter kan testas. 
Folkhälsomyndigheten har uppdraget att ta fram en strategi och en tydlig 
process för prioritering. Vi bevakar frågan från våra sektorers perspektiv och 
återkommer med info om när och hur detta kan påverka er. 
Klicka här för att läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.  
 
Barnomsorg för personal med samhällsviktiga tjänster 
Frågan om att säkerställa barnomsorg för personal som arbetar med 
samhällsviktig verksamhet inom elektronisk kommunikation och på 
postområdet har varit och är aktuell. Någon förestående stängning är inte 
aktuell. Skolverket har information om vilka regler som gäller om förskolor eller 
skolor behöver stängas på grund av coronaviruset.  
Klicka här för att läsa mer på Skolverkets webbplats.  
 
Branschmöte med leverantörer av betrodda tjänster 
I onsdags, den 1 april, genomfördes ett branschmöte med leverantörer av 
betrodda tjänster (exempelvis tjänster innefattande elektronisk signering), där 
Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet och PTS deltog. Syftet var att få 
en lägesbild över kapaciteten för betrodda tjänster med anledning av nuvarande 
situation. Samtliga aktörer angav att driften av och kapaciteten för tjänsterna är 
stabil och säker. Samtliga känner sig trygga med fortsatt stabil drift framöver.  

PTS har inte fått in några incidentrapporter från leverantörer av betrodda 
tjänster, eller fått indikationer på driftproblem. Leverantörerna är dock 
självklart beroende av tillgänglighet i näten för att tjänsterna ska fungera. 

Lägesrapporter på EU-nivå   
EU-kommissionen har beslutat att medlemsländerna ska redovisa statusen för  
internettrafiken inom det egna landet. Rapporteringen ska göras veckovis till 
Berec, som utifrån dessa lägesrapporter gör en samlad bedömning av hur näten 
funkar inom hela EU. Glädjande nog ser näten i hela Europa ut att klara den 
ökade belastningen bra. Era lägesrapporter till oss bidrar i detta arbete. Klicka 
här för att läsa mer om uppdraget.  
 
På postområdet delar de nationella tillsynsmyndigheterna på eget initiativ 
information om det nationella läget och samverkar inom ramen för 
samarbetsorganet European Regulators Group for Post (ERGP). 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/uppdrag-for-utokad-diagnostik-av-covid-19/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/press_releases/9238-press-release-berec-report-on-the-status-of-internet-capacity
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/press_releases/9238-press-release-berec-report-on-the-status-of-internet-capacity
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Fortsätt 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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