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GD-meddelande från PTS 

Hej,  
Arbetet för att minska smittspridningen av coronaviruset och samtidigt 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner fortsätter. Genom att följa 
expertmyndigheternas råd arbetar vi tillsammans för att värna om 
befolkningens liv och hälsa, vidmakthålla samhällets funktionalitet och 
upprätthålla demokrati och grundläggande värden. Jag vill tacka för det goda 
samarbetet med er i detta. 
 
Extrainkallat möte med regeringens Krishanteringsråd 
Jag deltog på skärtorsdagen i ett extrainkallat möte med regeringens 
Krishanteringsråd med anledning av coronaviruset. Mötets funktion är 
huvudsakligen att bidra till regeringens lägesbild, men även ett tillfälle för 
regeringen att ge medskick till centrala myndigheter. Av särskild vikt för PTS 
och sektorerna vill jag gärna lyfta fram regeringens förväntan på oss att ha 
fortsatt fokus på samverkan i alla ledder för att samhällsviktig verksamhet ska 
kunna upprätthållas, liksom behovet av god kontinuitets- och 
uthållighetsplanering.  

Jag vet att dessa frågor ligger högt på era agendor och vill understryka vikten av 
att fortsatt ha fokus på frågorna och att ni alla är välkomna att signalera såväl 
frågor som goda erfarenheter till oss. 

 
Konspirationsteori om 5g-nät och coronaviruset 
Tyvärr har vi globalt börjat se allt större ryktesspridning om samband mellan 
användning av 5G-tekniken och spridning av coronaviruset och att det är 
därför vissa områden skulle vara mer drabbade än andra. PTS har av den 
anledningen i veckan haft samtal med IT- och telekomföretagen om hur vi 
tillsammans kan bemöta denna ryktesspridning. Vid händelser som väcker oro 
är det naturligtvis viktigt att agera utifrån korrekt information samt att motverka 
desinformation och informationspåverkan. 
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Utökad provtagning för covid-19  
Arbetet med att erbjuda provtagning för andra än de idag prioriterade 
grupperna har precis påbörjats. MSB kategoriserar samhällsviktiga grupper på 
nationell nivå. Den kategoriseringen kan eventuellt användas för att erbjuda 
provtagning för personer utanför de grupper som idag är prioriterade för 
provtagning. Vi fortsätter att bevaka frågan och framhålla era behov.  
 
Folkhälsomyndigheten meddelar att det är oklart hur länge man kommer att 
vara immun efter att ha haft coronaviruset. Utifrån tidigare erfarenheter så är 
bedömningen att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas 
fler gånger under en och samma säsong.  
 
PTS första bedömning av verktygslåda från MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en 
verktygslåda för att hantera bristsituationer vad gäller materialförsörjning.  

PTS har tittat översiktligt på verktygslådan och ser att en del av verktygen redan 
används inom sektorn för elektroniska kommunikationer. Det gäller till 
exempel verktyget att omfördela resurser inom landet, det är en möjlighet som 
finns inom ramen för NTSG. Vi gör också bedömningen att två av de verktyg 
som kan bli aktuella att använda är att utöka upphandling av större volymer vid 
tecken på framtida brist samt att utöka olika former av lagerhållning hos 
företagen. Vi ser att detta sannolikt också ryms inom PTS nuvarande mandat. 

Vi tittar nu närmare på verktygslådan och våra möjligheter att tillsammans med 
er använda verktygen. I det arbetet är vi naturligtvis nyfikna på vilka önskemål, 
förslag eller förväntningar på PTS ni har vad gäller verktyg för samverkan mot 
brist på nödvändig materiel? 

Transportproblem inom Sverige 
Regeringen har gett besked om trafikplikt och Trafikverket har i uppdrag att 
upprätthålla grundläggande flygförbindelser från Stockholm till flera städer i 
norra Sverige och till Visby. Vi har i dagsläget ingen mer information om hur 
man ska agera för att använda flygförbindelserna, men vi fortsätter bevaka 
frågan.  Informera oss gärna om era behov och utmaningar kring 
persontransporter.  

Fortsatt stabilt läge för elektroniska kommunikationer 
Driftläget är fortsatt stabilt inom elektronisk kommunikation, både inom 
Sverige och EU, vilket självklart är glädjande. 

Postsektorn är fortsatt ansträngd till följd av personalbrist på grund av sjukdom 
och vård av barn. Vi ser dock en stabilisering och en viss förbättring av läget 
under den senaste veckan. 
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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) 
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