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Vikten av testning och vaccination av personal inom 
samhällsviktig verksamhet 

 
Energiföretagen Sverige skriver till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att påtala 
brister i samband med testning av covid -19. Informationen om hur testning av priogrupp 
3 ska ske har varit bristfällig, om den över huvud taget skulle användas och att den sedan 
juni i år inte varit aktuell. Att det finns rutiner på plats för att hantera bristande 
testresurser är värdefullt för den kommande vaccineringen. Metoden med priogrupper 
behöver sannolikt även tillämpas vid vaccineringen. 
 
Allt sedan början av covid-19-utbrottet ställde energiföretag i hela vårt land – från norr 
till söder – om sin verksamhet för att skyndsamt skydda nyckelpersoner i sina respektive 
verksamheter. Företagen införde besöksförbud i driftcentraler, medarbetarmöten lades 
om till digitala plattformar, skiftlag åtskildes och så vidare. Detta för att minimera 
smittorisken och därmed risken för störningar i el- och värmeleveransen till samhället. 
 
Väldigt tidigt i pandemins skede uppmärksammade våra medlemsföretag oss på vikten av 
att få tillgång till provtagning av pågående smitta för driftkritisk personal. På många håll i 
landet drivs till exempel fjärrvärmeverk av ett fåtal individer. Att ens misstänka att smitta 
förekommer i så små verksamheter är naturligtvis sårbart. 
 
Vi har nyligen fått vittnesmål om att man vid misstänkt smitta bland driftpersonal, fått 
vänta tre dagar på provtagning och ytterligare sju dagar på ett resultat. Detta orsakar lång 
och onödig frånvaro från arbetsplatsen, med risk för störning i den samhällskritiska 
verksamhet som våra medlemmar bedriver. 
 
Från branschens sida är vi oroliga över att det nu, i rådande läge, fortfarande gäller 
allmän testning trots stundtals begränsad testkapacitet och att priogrupper utöver 
patienter och vårdpersonal inte prioriteras. Detta har påpekats i varje lägesrapport som 
branschen skickat till MSB via sektorsansvariga myndigheter Svenska kraftnät och 
Energimyndigheten, dock utan att det återspeglats i den samlade nationella lägesbilden. 
 
Energiföretagen Sverige konstaterar att det varit bristfällig information kring hur denna 
prioritering skulle användas, om den skulle användas och att den sedan SKR:s 
överenskommelse med staten i juni inte varit aktuell. Att det finns rutiner på plats för att 
hantera bristande testresurser, är värdefullt även för den kommande vaccineringen som 
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också kan bli en trång resurs. Priogrupper kan alltså även behöva tillämpas vid 
vaccinering. 
 
Därför vill vi genom detta brev uppmärksamma SKR på den oro vi känner för både 
begränsad tillgång till testning, och att samhällskritisk personal inte prioriteras alls vid 
kommande vaccinering. Vi uppmanar SKR att via sina kanaler påminna sina medlemmar 
om att inrätta rutiner för att kunna säkerställa testning av de priogrupper som FHM och 
MSB beslutat om. 
 
Vi ser fram emot ett svar på att ni mottagit detta brev, och att ni noterat vår oro, som 
bottnar i våra medlemmars ansvar för att tillhandahålla el och värme till hela samhället. 
 
Sammanfattningsvis: 

• Medlemsföretagen i Energiföretagen Sverige uttrycker en stark oro för att inte få 
tillgång till provtagning av verksamhetskritisk personal tillräckligt snabbt, vilket 
riskerar att medföra störningar i energileveranserna. 

• Vi uppmanar SKR att skyndsamt bidra till att rutiner inrättas av regionerna som 
prioriterar testning av covid-19 och senare vaccinering för priogrupp 3, det vill 
säga personal inom samhällsviktig verksamhet. 

 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen Sverige 
 
 
Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, 
säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30–35 miljarder kronor 
årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga energileveranserna till hushåll, 
företag och samhälle – varje sekund, året om – samtidigt som vi driver på den förändring 
som möjliggör framtidens energisystem. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 
energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta 
för alla. 
 


