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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Det har nu gått några veckor in på höstterminen och många undrar hur 
pandemin kommer att utvecklas under den kommande tiden. I går deltog jag 
vid MSB:s samverkansmöte för myndighetschefer. Där lät 
Folkhälsomyndigheten meddela att det för tillfället är ett stabilt läge, men att 
det fortsatt är viktigt att följa de rekommendationer som finns.  

MSB kunde också rapportera att påverkan på de samhällsviktiga sektorerna 
ligger kvar på samma nivåer, eller minskar något. Denna bild delas också av 
Post- och telestyrelsen utifrån vårt ansvarsområde.  

Vaccin mot covid-19 

Vid mötet deltog även bl.a. Läkemedelsverket för att informera om processen 
kring ett vaccin mot covid-19.  

Det sker på olika håll utveckling av vaccin och för att skynda på processen så 
sker det ett parallellt arbete med godkännande. Sverige är aktiva i det europeiska 
samarbetet med granskningar av resultat och godkännande.  

Det är sedan Folkhälsomyndigheten som prioriterar vilka grupper som ska 
vaccineras först.  

Under mötet framkom det också att flera aktörer på statlig och regional nivå 
förbereder sig för den logistiska utmaning som kommer att behöva hanteras för 
att genomföra vaccineringarna på ett bra sätt.  

PTS fortsätter följa utvecklingen 

På PTS fortsätter vi att aktivt följa utvecklingen kring pandemin. Vi fortsätter 
att ha vår krisstab aktiverad och finns tillgängliga för er aktörer om det uppstår 
behov. 
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Fortsätt delge oss information om händelseutvecklingens effekter på er förmåga 
att leverera ert uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga verksamheter. Hör av 
er om ni har behov av stöd eller har frågor. PTS kan lyfta frågor och behov till 
såväl MSB som Infrastrukturdepartementet.  

Jag är inställd på att vår goda samverkan ska fortsätta. Att hålla i och hålla ut 
ännu en termin, det är vårt gemensamma uppdrag. 

//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS) 

 


