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GD-meddelande från PTS

Hej,
Jag vill börja med att tacka er alla för det viktiga arbete era organisationer
genomför i det svåra läge vi nu befinner oss. Vår vardag har förändrats radikalt
och vi behöver nu prioritera och planera våra verksamheter efter helt nya
förutsättningar.
Jag är imponerad över hur väl sektorn för elektronisk kommunikation och
postsektorn hittills svarat upp mot dessa utmaningar.
I PTS kontakter med aktörer inom elektronisk kommunikation och post har ett
antal viktiga behov identifierats. Vi för hela tiden en nära dialog med såväl
Infrastrukturdepartementet och MSB som andra viktiga aktörer, i syfte att ge er
så bra förutsättningar som möjligt att även fortsättningsvis kunna bedriva er
verksamhet.
Det är två frågor som vi särskilt prioriterar att lyfta fram till Regeringskansliet
och MSB just nu:
•

Säkerställa fortsatt tillgång till barnomsorg för den personal som
arbetar med samhällsviktig verksamhet inom elektronisk
kommunikation och post.

Det finns som bekant inget beslut om att rekommendera stängning av skolor
och barnomsorg. I föregripande syfte har PTS ändå funnit anledning att
framhålla vikten av att eventuella framtida beslut beaktar risken att en alldeles
för stor del av sektorernas personal kan tvingas utebli från sitt arbete för att ta
hand om sina barn. Vi har framfört att det är viktigt med tydlighet kring hur
dessa personer ska kunna undantas och bibehålla sin barnomsorg.
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•

Ge prioriterad möjlighet till provtagning för covid-19 för personal
som arbetar med samhällsviktig verksamhet inom elektronisk
kommunikation och post.

Utan att kunna säkerställa att en individ inte är smittad innebär det alldeles för
stor risk för verksamheten att låta sådana individer arbeta, särskilt vid centrala
funktioner där det krävs specifik kompetens för att kunna upprätthålla nät och
tjänster.
Om provtagning möjliggörs kommer sannolikt personal som idag följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dvs. att stanna hemma vid vissa
lindrigare symptom, kunna återgå i tjänst och därmed säkra upp samhällsviktiga
funktioner.
På lite längre sikt har vi också identifierat att vi behöver driva frågor om bland
annat möjligheter för drift- och underhållspersonal att passera landsgränser,
säkerställa materielleveranser från utlandet samt säkerställa skyddsutrustning
och rådgivning för servicepersonal.
Flera olika samhällssektorer framför liknande behov just nu. Vi har en god
dialog med våra huvudmän samt med de relevanta myndigheterna. Men vi
behöver också 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.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till er alla som snabbt anpassat er till de
rådande omständigheterna. Jag vill också uppmana er att fortsätta delge PTS
information om händelseutvecklingens effekter på er förmåga att leverera ert
uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga tjänster av hög och robust kvalitet.
//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen

2

