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Hemställan avseende utökad provtagning för covid-19  

Energibranschen är en samhällskritisk bransch och har en avgörande betydelse för 
att Sverige skall kunna fortsätta att fungera under den samhällsansträngning som det 
nya coronaviruset utgör. Branschen har en i grunden god beredskap och 
försörjningstryggheten är i dagsläget inte hotad. Längre sjukfrånvaro bland 
nyckelpersoner i personalstyrkan kan dock riskera förmågan att upprätthålla 
försörjningstryggheten i enskilda verksamheter. 

Den 30 mars fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att skyndsamt ta 
fram en nationell strategi för att utöka provtagningen av covid-19. Uppdraget skall 
förutom att säkerställa hälso- och sjukvårdens behov av testning och påverkan av att 
utöka testning även omfatta testning av annan personal inom verksamheter som kan 
anses vara särskilt viktiga, samt i ett andra steg, övriga relevanta delar av samhället. 
Myndigheten skall inom ramen för uppdragen även analysera vilka verksamheter 
som kan anses vara särskilt viktiga och där det finns personal som bör vara 
prioriterade för provtagning.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har i ett annat sammanhang, i 
föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, 
pekat ut just energiförsörjning som en samhällsviktig verksamhet.  

När en utökad Corona-provtagning av personal i verksamhet utanför hälso- och 
sjukvården samt äldrevården blir aktuell, anser Energiföretagen att personal i 
nyckelfunktioner inom energiförsörjningen också bör omfattas. Energiföretagen 
önskar även ges en möjlighet att bidra med fakta och underlag om 
energiförsörjningen och branschen för att underlätta ett sådant urval i linje med 
MSB:s föreskrifter. 

Hemställan 

Med anledning av det ovan anförda hemställer Energiföretagen Sverige om att:  

- Energiföretagen Sverige ges möjlighet att inkomma med underlag till det 
analysarbete som görs avseende utökad provtagning för covid-19 för 
samhällsviktig verksamhet och prioriterad personal. 

- Att energiförsörjning betecknas som en viktig verksamhet inom en nationell 
strategi för utökad provtagning för covid-19.   

- Att personal i nyckelfunktioner inom energiförsörjning prioriteras för 
provtagning för covid-19 vid en utökad provtagning.  



  

Energiföretagen Sverige  2 (2)  

 

  

 

 

Energiföretagen Sverige 
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31 
Tel: 08-677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se 
Org. nr: 802000-7590, Säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

Pernilla Winnhed 
VD, Energiföretagen Sverige 


