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GD-meddelande från PTS

Hej,
Corona-pandemin prövar verkligen många delar av vårt samhälle, inte minst
hälso- och sjukvården. Vikten av att hålla i och hålla ut, kan inte nog
understrykas, även för de samhällssektorer där pandemin har begränsad
påverkan, som exempelvis telekomsektorn och postsektorn. Jag vet att det finns
utmaningar, men ni hittar lösningar och hanterar situationen.
Testning av personal

Folkhälsomyndigheten uppdaterade sin strategi för utökad provning och
testning av covid-19 den 5 maj. Den innehåller en grund för vilka som är
prioriterade grupper. Personal som arbetar inom samhällsviktig verksamhet,
exklusive hälso- och sjukvården, utgör prioritet 3. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu tagit fram en aktuell
prioriteringslista för vilka personalfunktioner som ingår i prioritet 3. Här ingår:
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nyckelpersoner inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer
som arbetar med nät och tjänsteövervakning/-styrning,
incidenthantering och felanmälan och felavhjälpning för
transmissionsnät och accessnät, samt
nyckelpersoner som arbetar med insamling, sortering och utdelning av
brev och paket för att upprätthålla posttjänster.

Listan utgår från det underlag som PTS lämnade in till MSB inför eventuella
skol- och förskole-stängningar, ett underlag som togs fram baserat på
information från er som aktörer inom våra sektorer.
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Det är ännu oklart när testning i denna prioritetsgrupp kan komma igång, och
det är regionerna som förbereder och utformar detta. Jag vet att vi har fått ett
par frågor från er om detta. Vi fortsätter följa frågan och återkommer till er när
vi har mer information.
Läs mer om MSB:s prioriteringslista.
Uppdatering från Krishanteringsrådet och MSB:s
myndighetsgemensamma samverkansmöte

Sedan mitt förra GD-meddelande har jag deltagit på möte med
Krishanteringsrådet och nu på morgonen den 20 maj, har jag deltagit på MSB:s
samverkansmöte mellan myndigheter.
På Krishanteringsrådets möte diskuterade och informerade vi varandra om
sommarens krisberedskap. Jag berättade hur vi inom våra sektorer förbereder
oss. PTS fortsätter att bevaka händelser kopplade till corona-pandemin via en
krisstab. Jag kan konstatera att krisberedskapen överlag är god, även om
uthålligheten prövas inom flera sektorer.
MSB:s myndighetschefsmöte hölls på temat ekonomiska och sociala
konsekvenser för den enskilda människan. Polismyndigheten, region Sörmland
och två kommuner gav en bild av hur social oro, brottslighet och arbetslöshet
utvecklats under pandemin. Vi ser att krisen rör sig från smittspridning, till
belastning i sjukvården, ekonomiska konsekvenser och nu konkreta
konsekvenser för den enskilde.
På båda mötena började frågan om behovet av transparens och gemensamma
anvisningar för planering av återgång och lyftande av begränsningar diskuteras.
Inget konkret finns ännu att förmedla, men bara att frågan nu finns med på
agendan är ju ett tecken i sig. Vi kommer förstås att hålla er alla löpande
informerade.
Noteringar i korthet

I övrigt finns följande noteringar från den senaste tiden:



Sjukfrånvaron bland personalen inom postsektorn går ner, även om den
är högre än normalt.
Leverantörer av digitala tjänster enligt NIS-regleringen (molntjänster,
internetbaserade handelsplatser och sökmotorer) uppger att kapaciteten
är god och ser ingen större påverkan på tjänsterna. Aktörer inom
betrodda tjänster (exempelvis tjänster för elektronisk signering) pekar
också på att driften är stabil och säker.
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Internettrafiken inom EU är överlag fortsatt stabil. Det visar den
senaste rapporten från Berec.
Folkhälsomyndigheten redovisar en långsamt avtagande trend med
några smärre variationer av fler eller färre fall per dag av bekräftade
covid-19-fall som kräver intensivvård.

Avslutningsvis vill jag återigen påminna om vikten av att ni fortsätter 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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