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GD-meddelande från PTS

Hej,
Det har snart gått två månader sedan jag beslutade att PTS skulle följa
händelseutvecklingen kopplat till coronaviruset (covid-19) via en krisstab.
Situationen har sedan dess utvecklats till en global pandemi, ett allvarligt läge
för Sverige och världen. Den nya krislagen som ger regeringen möjlighet att
göra tillfälliga ändringar i smittskyddslagen är bara ett exempel på behovet av
extraordinära insatser för att skydda medborgare, företag och samhällets
funktionalitet.
Utökad provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att lämna mer information om
utökad testning i övriga samhällsviktiga sektorer, så att testade personer kan
återgå i tjänst. Jag är medveten om behovet av att testa kritiska
personalkategorier såväl inom sektorn elektronisk kommunikation och
postsektorn är stor. Vi fortsätter bevaka frågan.
Varuförsörjning på kort och lång sikt – verktygslåda från MSB

I onsdags, den 8 april, deltog jag och andra myndighetschefer på
samverkanskonferens med fokus på samhällets behov av varuförsörjning på
kort och medellång sikt. Jag kan konstatera att energisektorn och sektorn
elektronisk kommunikation har ganska liknande förutsättningar och utmaningar
vad gäller materialförsörjning.
På mötet framförde jag bland annat att vår bedömning att sektorn elektronisk
kommunikation har en god beredskap för fortsatt stabil drift och att
materialförsörjning inte ser oroväckande ut på kort till medellång sikt. Jag
framförde även behovet av att på strategisk nivå planera för behov av globalt

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

1(3)

Sida

2(3)

fungerande logistik- och transportflöden, givet att länder kommer att befinna
sig i olika faser av pandemins effekter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en
verktygslåda för att hantera bristsituationer vad gäller materialförsörjning. Den
kommer att kommuniceras till PTS, och vi ser till att ni får ta del av den.
Transportproblem inom Sverige

På samverkanskonferensen lyfte jag även de akuta problem som sektorn
elektronisk kommunikation pekat på vad gäller möjligheten att snabbt kunna
transportera personal och materiel för att kunna felavhjälpa vid driftstörningar
och avbrott.
Här hoppas jag att regeringens besked om trafikplikt kan lindra dessa problem
något. Trafikverket har nu uppdraget att upprätthålla grundläggande
flygförbindelser från Stockholm till flera städer i norra Sverige och till Visby.
PTS kommer att bevaka möjligheterna att använda dessa flygförbindelser.
Stabilt driftläge i Sverige och inom EU

Trots den utmanande situation som vårt samhälle befinner sig i är det fortsatt
stabilt driftläge inom elektronisk kommunikation med få störningar. Näten har
visat sig dimensionerade för att klara den ökade belastning som distansarbete,
distansstudier med mera har medfört på vardagar. Detsamma gäller näten inom
hela EU. Klicka här för att ta del av den senaste lägesrapporten från Berec.
Jag har även fått positiva signaler från postsektorn att sjukfrånvaron minskar
bland personalen. Det är glädjande besked då jag vet att personalbrist påverkat
postutdelningen på vissa ställen i landet.
Internationellt erfarenhetsutbyte inom ITU

Internationella teleunionen (ITU) har etablerat en databas där aktörer inom
sektorn elektronisk kommunikation kan dela erfarenheter kopplat till
hanteringen av coronaviruset (covid-19). Tanken är att såväl offentliga som
privat aktörer ska kunna ta del av och dela med sig av best practice.
Klicka här för att läsa mer.
Fungerande postdistribution i Europa

Baserat på en sammanställning från ERPG, det europeiska
myndighetssamarbetet inom EU, fungerar postdistributionen inom Europa i
stort sett väl även om operatörerna är pressade av framförallt personalbrist och
förseningar förekommer.
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I eftermiddag, torsdag den 9 april, deltar jag i Krishanteringsrådets möte med
fokus på den fortsatta hanteringen, inklusive inför ett tänkbart scenario med
förvärrat läge.
Värdet av att arbeta tillsammans för planering av olika scenarier är stort.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att möta utmaningarna. Tack för ert
sätt att hantera allt 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.
Fortsätt delge PTS information om händelseutvecklingens effekter på er
förmåga att leverera ert uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga
verksamheter. Uppmuntra gärna er personal att på ansvarsfullt sätt komma ut
och röra på sig under den kommande påskhelgen, det är lätt att fastna vid
datorn.
Glad påsk till er alla!
//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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