
 

Datum Vår referens Sida 
2020-04-30   1(3) 

Ert datum Er referens  
2020-04-30    

    
  

 

  

 

  

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 
 

GD-meddelande från PTS 

Hej,  

Idag är det valborgsmässoafton. Kvällens valborgseldar kommer på väldigt 
många ställen runt om i landet att vara digitala. Då är det tryggt att veta att 
driftläget i bredbands- och mobilnäten fortsatt är stabilt.  

Enligt de senaste rapporterna som jag fått är läget sådant att ni kan börja 
genomföra planerade förändringar i näten. Även om ni inom sektorn mer och 
mer börjar återgå till normalt driftläge är det är bra om vi fortsätter ha 
kontinuerlig dialog via våra etablerade mötesformer. Samhällskrisen är ju enligt 
ansvariga myndigheter långt ifrån över. Det är viktigt att vi tillsammans 
upprätthåller beredskap för nya påfrestningar, även om vi just nu gör 
bedömningen att vi kan ha våra återkommande möten något mer sällan.   

Utökad provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet 
Tyvärr har jag ingen ny information om möjligheten att få testa personal inom 
era verksamheter. Som ni vet är behovet stort från många samhällsviktiga 
verksamheter. Det är MSB som kategoriserar samhällsviktiga grupper på 
nationell nivå. Vi har framfört era behov att få testa kritiska personalfunktioner 
och kommer fortsatt att följa detta noga och föra fram era behov. Vi  
återkommer när vi vet mer om möjligheten till provtagning.  

Provtagning av personal som misstänks vara smittad 
Vid misstanke om att personal är smittad av det nya coronaviruset ska ni i 
första hand kontakta 1177. I andra hand kan ni kontakta smittskyddsläkaren i er 
region. Belastningen ser olika ut i regionerna. PTS har varit i kontakt med 
smittskyddsläkaren i region Stockholm som i nuläget inte har möjlighet att testa 
personal inom andra verksamheter än hälso- och sjukvården. Detta kan dock 
komma att förändras över tid.   
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Inga kapacitetsproblem i mobilnäten i närtid 
PTS har stämt av med er mobiloperatörer för att bedöma om åtgärder bör 
vidtas för att förebygga eventuella kapacitetsproblem eller mildra sådana 
problem. Utifrån de svar som vi har fått kan vi konstatera att det inte finns 
några kapacitetsproblem i mobilnäten under den närmaste tiden. Vi ser inte 
någon anledning till att vidta åtgärder. Dock noteras att de rekommendationer 
som finns kring resor kan innebära rörelsemönster hos användarna som avviker 
från ett normalt år i begränsade geografier med oväntad belastning som 
konsekvens. 

PTS bevakar läget och arbetar vidare med frågorna i det perspektivet för att i 
det fall behov uppstår under till exempel sommaren kunna tillse att eventuella 
tillfälliga tillstånd kan utfärdas samt att sådan tilldelning inte inverkar menligt på 
konkurrensförhållandena. 

Fortsatta utmaningar inom postsektorn  
På postområdet är det fortsatt ett ansträngt läge även om jag får positiva 
signaler om att sjukfrånvaron minskar bland personalen.  

En fungerande postutdelning är, som alla branscher, beroende av att samhället i 
övrigt fungerar väl. Vi får nu bland annat rapporter från er om de utmaningar 
som kommer med ändrade öppettider för butiker som fungerar som  
postombud. Även begränsad tillgänglighet till äldreboenden och flygplatser har 
rapporterats som konsekvenser av pandemin, vilket försvårar postutdelning 
enligt de krav som ställs på postoperatörerna. Fortsätt informera oss så att vi i 
vår tur kan göra andra aktörer medvetna om era utmaningar.  
 
MSB:s verktygslåda  
Jag har i tidigare GD-meddelande berättat om verktygslådan som MSB har tagit 
fram som ett stöd för att hantera bristsituationer vad gäller 
materialförsörjning. Vi har tittat närmare på verktygslådan och gjort 
bedömningen att många av de problemsituationer som vi bedömer är relevanta 
och som verktygslådan syftar till att lösa redan tas om hand av er operatörer 
genom era vanliga arbetssätt och rutiner. Vår uppfattning är att vi redan har en 
bra dialog med er i frågor gällande exempelvis resurser så just nu kommer vi 
inte att fördjupa oss ytterligare i verktygslådan. Vill någon av er diskutera frågan 
vidare, så är det bara att höra av sig.  

PTS säkerhetsforum 2020 
Avslutningsvis vill jag bara slå ett slag för PTS säkerhetsforum 2020. Det är 
andra gången som vi genomför säkerhetsforum, och i år fick vi snabbt ställa om 
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och göra det till ett digitalt program. Programmet belyser några aktuella 
säkerhetsfrågor, bland annat säkerhetsåtgärder för 5G och EU:s nya 
telekomregler. Klicka här för att se programmet.  

Som jag sagt i tidigare information. Vi behöver fortsatt vara uthålliga, prioritera 
och anpassa verksamheterna efter rådande läge. Jag är också mån om att vi ska 
bibehålla vårt goda samarbete. Fortsätt 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) 

 

https://pts.se/sakerhetsforum
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