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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld är ansträngt sedan Ryssland invaderade 

Ukraina den 24 februari, ett datum vi kommer att minnas länge. De dagliga 

rapporterna om förödelse, människor på flykt väcker många olika känslor, sorg, 

upprördhet, eller kanske oro. Samtidigt ser vi exempel på medmänsklighet, inte minst 

alla enskilda personer som öppnar upp sina hem för dem som flyr från kriget.  

Givet situationen, känns det angeläget för mig att ge er aktuell information från de 

olika möten där jag medverkar samt berätta kort om vad vi gör på PTS. Vi följer på 

olika sätt händelseutvecklingen, bland annat via en krisstab, som sammanställer och 

rapporterar lägesbilden för myndighetens ansvarsområden till relevanta aktörer 

såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringskansliet. 

Samverkan med andra har intensifierats. Krisstaben är en proaktiv åtgärd för att säkra 

resurser och ha beredskap om läget förändras.  

Tack för att ni bidrar med lägesrapporter 

Jag vill börja med att tacka er för att ni bidrar till vår insamling av uppgifter till 

lägesbilden och informerar oss om eventuell påverkan på er förmåga att leverera ert 

uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga verksamheter. Det är alltid av stor vikt att 

ha en faktabaserad bild av läget. Vår bedömning är att läget inom myndighetens 

ansvarsområden är stabilt. Det finns en viss påverkan, en del påfrestningar och 

farhågor kring bland annat längre leveranstider och viss komponentbrist.  

Rapport från myndighetssamverkan 

Jag har under den gångna veckan deltagit på flera möten, bland annat MSB:s 

samverkanskonferens för myndighetschefer och på regeringens krishanteringsråd.  

Den övergripande bedömningen är att Rysslands invasion av Ukraina med stor 

sannolikhet kommer att ha långvarig påverkan på svensk och europeisk 

säkerhetsordning. Vi ser även att många beslut i detta läge tenderar att fattas snabbt 

och det är viktigt för alla, inte minst aktörer med samhällsviktig verksamhet, att ha 
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beredskap för att kunna omprioritera i verksamheten. Det är angeläget att vara 

vaksam mot olika typer av påverkansaktioner, arbeta med kontinuitetsplanering, 

informationssäkerhet och försörjningsberedskap, i ordinarie verksamhet och inom 

ramen för totalförsvaret. Digitaliseringen i samhället har många fördelar, men det 

finns även risker där vi behöver vara proaktiva och säkerställa driftsäkra nät och 

tjänster.  

Förslag på åtgärder för att stärka civila försvaret inom elektronisk 
kommunikation 

På uppdrag av MSB har vi i dialog med några av de större teleoperatörerna och 

Stadsnätsföreningen (SSNF) lämnat förslag på åtgärder som vi bedömer stärker civila 

försvaret, och som kan genomföras under 2022. Uppdraget redovisades den 10 mars 

till regeringskansliet. Åtgärdsförslagen handlar bland annat om att säkerställa 

reservkraft genom till exempel transportabla drivmedelsanläggningar samt att säkra 

tillgången på nätbyggnadsmaterial. Vi återkommer när vi kan dela mer information 

om det fortsatta arbetet. 

Bekräftad myndighetsinformation 

Ni vet säkert redan var ni enklast hittar bekräftad myndighetsinformation, men jag vill 

passa på att påminna om följande: 

• På krisinformation.se finns bland annat aktuell information om säkerhetsläget 

och olika myndigheters lägesbilder. Aktuell information om säkerhetsläget - 

Krisinformation.se 

• MSB har på sin webbplats listat ett antal åtgärder som myndigheter och 

företag kan göra för sin verksamhet, till exempel se över säkerhetsskyddet 

och anmäla IT-incidenter. Vad kan myndigheter och företag göra? (msb.se) 

• Vid kriser och allvarliga händelser är detta extra viktigt att vara källkritisk. 

Källkritik - Krisinformation.se och Om sociala medier i kriser - 

Krisinformation.se 

PTS fortsätter följa utvecklingen 

PTS följer utvecklingen. Fortsätt delge oss information. Hör av er om ni har behov av 

stöd eller har frågor. PTS kan lyfta frågor och behov till såväl MSB som 

Infrastrukturdepartementet. 

Med vänlig hälsning 

Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS) 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/aktuell-information-om-sakerhetslaget
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/aktuell-information-om-sakerhetslaget
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-organisationer-tanka-pa/
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

