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GD-meddelande från PTS
Hej,
Våren är en hektisk period och denna vår har utmanat oss särskilt mycket i och
med den pågående corona-pandemin. Jag vill återigen rikta ett stort tack till er
för att ni håller i och håller ut i den rådande situationen, och för gott
informationsutbyte.
Ta hjälp av företagshälsovård för provtagning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gått ut med
information om att regionerna nu har kapacitet att testa personal inom
samhällsviktiga sektorer för covid-19. Vänd er till företagshälsovården för
testning. Ni kan även vända er till regionens samordnare på hälso- och
sjukvårdsområdet. Regeringen har meddelat att testningen av de med symptom
kommer att vara kostnadsfri.
Om ni väljer att testa er personal ser vi gärna att ni återkopplar erfarenheter
från hanteringen till oss.
Läs mer om möjlighet till provtagning och vilka verksamheter som räknas som
samhällsviktiga på MSB:s webbplats.
Två nya rapporter om cybersäkerhet

I den rådande pandemin ställer många företag, organisationer och enskilda om
till en mer digital vardag. Förutom att det ställer krav på driftssäker elektronisk
kommunikation ställer det också krav på en god cybersäkerhet. Det gäller för
både myndigheter och företag att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i
verksamhetskritiska system. Som ett stöd har två rapporter tagits fram i ett
samarbete mellan myndigheter med uppgifter som är centrala för att skydda
Sverige mot cyberhot, där PTS ingår.
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Ta gärna del av rapporterna på vår webbplats, den ena beskriver
cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Den
andra ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur
man bör gå tillväga för att bygga en säkrare it-miljö.
Uppdatering från MSB:s myndighetsgemensamma
samverkansmöte

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) höll ett samverkansmöte
för myndigheter igår. Det vi diskuterade handlade om att det är viktigt att stärka
samverkan i samhället och mellan myndigheter. En välfungerande samverkan
med er i sektorerna, liksom med andra myndigheter är centralt i nästan alla PTS
uppdrag och jag är glad över det goda samarbetet med era organisationer –
både i normalläge och under kris. Ett litet medskick inför stundande
semestertider är att ni gärna får reflektera över den samverkan vi haft kring
pandemins effekter under de senaste månaderna och återkoppla till oss om ni
ser möjligheter till ytterligare stärka vår samlade förmåga att upprätthålla
funktionaliteten inom sektorerna. Ingen av oss vet ju hur smittläget kommer att
se ut i höst. Det är därför klokt att förbereda oss på de sätt vi kan.
Nästa samverkansmöte är den 16 juni och kommer då att ske inom ramarna för
Totalförsvarets chefsmöte. Jag återkommer med reflektioner från det mötet i
nästa GD-brev i midsommarveckan.
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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