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Framställning om förlängd tid för uppdraget att kartlägga hot och
risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga
åtgärder för att reducera riskerna

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 10 september 2020 (I2020/02134)
ska uppdraget att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för den
svenska infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät samt att föreslå
vilka strategiska, tekniska eller andra åtgärder som bör vidtas för att reducera
identifierade risker redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.
Bakgrund

Regeringen uppdrog den 9 april 2020 åt Post- och telestyrelsen (PTS) att
kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för den svenska infrastrukturen
för elektroniska kommunikationsnät samt att föreslå vilka strategiska,
tekniska eller andra åtgärder som bör vidtas för att reducera identifierade
risker. Uppdraget skulle enligt beslutet redovisas senast den 30 november
2020. Med anledning av en framställan från PTS om förlängd tid för
redovisning av uppdraget beslutade regeringen den 10 september 2020 att
uppdraget skulle redovisas senast den 26 februari 2021.
PTS har i en skrivelse den 29 januari 2021 hemställt om förlängd tid för
redovisning av uppdraget till den 31 mars 2021. PTS uppger att
myndigheten, med den tid som står till buds, inte kommer att hinna
samverka i nödvändig omfattning med de myndigheter som framgår av
uppdraget. Anledningen uppges vara förseningar som är relaterade till
covid-19-pandemin och den nyligen genomförda 5G-auktionen. En
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förlängning av redovisningstiden bedöms av PTS inte få några negativa
konsekvenser.
På regeringens vägnar
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Staffan Lindmark

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och EU
Justitiedepartementet/L4, PO, SSK och Å
Utrikesdepartementet/ES, HI-IM, HI-PG och SÄK
Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS och SUND
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BI och EIN
Infrastrukturdepartementet/TM och RS
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
2 (2)

