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GD-meddelande från PTS
Hej,
Midsommar står för dörren och inom kort väntar de väl förtjänta
semesterveckorna. Även om det inte kommer att bli som vanligt hoppas jag att
den kommande sommaren ger möjlighet till avkoppling och återhämtning. Den
gångna våren har bjudit på stora utmaningar för samhället. Men jag kan återigen
konstatera att aktörerna inom post och telekom på ett imponerande sätt kunnat
anpassa sina verksamheter utifrån de rådande omständigheterna.
Jag uppskattar också det goda samarbete och den goda dialog vi har haft under
den här perioden.
Aktuellt inom våra sektorer

Den pågående pandemin påverkar oss alla och ställer hela samhället inför stora
utmaningar.
Inom telekomsektorn kan jag dock konstatera att driftläget fortsatt är stabilt.
Många operatörer rapporterar att de planerar att gå mot en mer normal
arbetssituation.
Vad gäller postsektorn så visar vår lägesbild att personalläget är mindre
ansträngt nu. Det har också skett en förbättring av situationen med utdelning
på äldre- och serviceboenden.
PTS fortsätter också att bevaka frågan om testning. Vi har informerats om att
det på vissa ställen finns utmaningar vad gäller testningsmöjligheter för
prioritetsgrupp 3. PTS kommer att lyfta denna information till relevanta
aktörer, som exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
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Rapport från totalförsvarsmöte

I tisdags deltog jag vid ett myndighetschefsmöte med aktörer inom det svenska
totalförsvaret. Mötet som hålls två gånger per år leds gemensamt av ÖB och
MSB:s generaldirektör. Medskick från mötet är bl.a. att komma ihåg att vi
fortfarande befinner oss under en pågående kris och att fortsätta samverka på
alla relevanta nivåer för att tillsammans skapa bäst förutsättningar för att mildra
samhällseffekterna av covid-19-pandemin. Vidare var alla ense om värdet av att
dokumentera alla erfarenheter av samverkan under pandemin för att utveckla
det som varit bra och förbättra områden som fungerat mindre bra. Nyttan av
erfarenheterna kan stärka såväl totalförsvarsarbetet som det fortsatta arbetet
mot pandemin. Vid mötet kunde jag med viss stolthet berätta om PTS goda
erfarenheter av god samverkan med era respektive organisationer under våren.
Tack igen för det och tveka inte att föreslå förbättringar som ni ser att vi kan
genomföra.
PTS verksamhet under sommaren

Under sommaren kommer PTS att bemanna en krisstab som följer
utvecklingen inom pandemin, men även andra risker som värme och bränder
och dess påverkan på våra sektorer. Jag förutsätter att ni inom era respektive
organisationer på motsvarande sätt har kontinuitetsplanerat inför sommaren.
Jag gör nu en paus i GD-meddelandena och återkommer i augusti, givet att
läget är oförändrat under sommaren.
Avslutningsvis vill jag återigen påminna om vikten av att ni fortsätter delge PTS
information om händelseutvecklingens effekter på er förmåga att leverera ert
uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga verksamheter.
Jag önskar er alla en trevlig midsommar.
//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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