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GD-meddelande från PTS

Hej,
Jag vill inleda veckans brev med att tacka er för det arbete ni alla lägger ner just
nu. Vi står inför fortsatta utmaningar men PTS bild av läget är att såväl
telekom- som postsektorn just nu har god förmåga och hanterar situationen på
ett bra sätt. Jag noterar även den goda och lösningsorienterade dialog som förs
inom våra sektorer. Det är fortsatt viktigt för oss att ni håller oss informerade
om läget. Den informationen har vi sedan möjlighet att ta vidare till regeringen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ekonomiska konsekvenser inom elektronisk kommunikation och post

I går, den torsdag 23 april, deltog jag i en samverkanskonferens på chefsnivå
som MSB kallat till. Samverkan fokuserade på de ekonomiska konsekvenserna
av den pågående krisen. Tillsammans med tidigare samverkanskonferenser om
personalförsörjning och varuflöden bidrog gårdagens möte till att bredda den
komplexa lägesbild som vi nu alla har att bidra till att hantera.
Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen delade information om det
arbete som görs för att stödja svensk ekonomi genom krisen. Ett medskick
rörde den ”Företagsakut” som finns inom Riksgälden för hårt drabbade
företag, vilket ni vid behov gärna får bidra till att påminna om i sektorerna.
En spaning från vårt internationella arbete är att flera länder vidtagit åtgärder
för att säkerställa funderande kommunikationsmöjligheter även för individer
och företag som drabbats av betalningsproblem. Jag är därför intresserad av
återkoppling kring hur detta utvecklar sig i Sverige. Ser ni fler kunder som har
betalningsproblem? Hur hanteras det under rådande förhållanden?
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PTS kommer att fortsätta följa denna och andra frågor kopplade till de
ekonomiska effekterna av covid-19 och vi tar gärna emot information och tips
från er aktörer.
Utökad provtagning för covid-19

Som tidigare nämnts så har arbetet med att erbjuda provtagning för andra än de
i dag prioriterade grupperna påbörjats, i första läget med sjukvårdspersonal. Det
är MSB som kategoriserar samhällsviktiga grupper på nationell nivå.
PTS har tagit emot de behov som uttrycks av sektorernas aktörer och i vissa fall
även haft kontakt med ansvariga instanser. PTS bevakar frågan och återkommer
när det finns mer detaljerad information.
Transportproblem inom Sverige

Regeringen har beslutat om trafikplikt och Trafikverket har fått i uppdrag att
upprätthålla grundläggande flygförbindelser från Stockholm till flera städer i
norra Sverige och till Visby. Trafikverket meddelade i förra veckan att
uppdraget har gått till Amapola Flyg AB. Även här är vi intresserade att löpande
få er information om upplevda problem som påverkar er förmåga att
upprätthålla era tjänster.

Med vänlig hälsning

Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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