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Hej,
Smittspridningen fortsätter att öka i hela landet, även om man möjligen kan
börja skönja en avmattning i ökningstakten. Antalet patienter inom sjukvården
och avlidna ökar också för tillfället.
Sammanfattningsvis är det en fortsatt allvarlig och osäker situation, som snabbt
kan förändra sig. Vi behöver ställa in oss på att den här pandemin kommer
påverka våra liv under en lång tid framöver.
I går deltog jag vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetenschefer.
Folkhälsomyndigheten informerade om de lokala allmänna råden, som gäller till
den 13 december. Efter det kommer de lokala råden att ersättas av nationella
råd med fokus på de kommande storhelgerna för att begränsa risken för ökad
smittspridning vid resor och sammankomster. En positiv nyhet är förstås att
det kan bli möjligt att påbörja vaccineringen kring årsskiftet. Det kommer att bli
en stor logistisk process med ett stort kommunikationsbehov.
Folkhälsomyndigheten underströk att det finns behov av samverkan mellan
olika myndigheter. Vi fick även viktiga inspel från flera myndigheter inom
finanssektorn om det stora samhällsekonomiska värdet av att ge högsta prioritet
till ett så effektivt genomförande av vaccinationerna som möjligt.
Socialstyrelsen informerade om att det är hög oro och sjukfrånvaro bland
personal, både inom kommuner och regioner. Det vidtas olika åtgärder för att
stärka personalsituationen. Samtidigt finns det positiva signaler om att
behandlingsmetoderna för Covid blivit mer effektiva.
MSB tog upp att testningskapaciteten har slagit i taket i ett flertal regioner.
Detta drabbar främst personal inom vård och omsorg, samt inom
samhällsviktig verksamhet. Ytterligare en utmaning är risken för parallella
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händelser. Det är till exempel pågående utbrott av salmonella och
fågelinfluensa. Det behövs en beredskap i samhället att kunna hantera parallella
händelser av olika slag. Den rådande pandemin har stor ekonomisk påverkan på
flera regioner och myndigheter vilket kan påverka möjligheter att hantera
parallella händelser.
Nästa samverkansmöte för myndighetschefer äger rum torsdagen den 10
december.
Fortsatt stabilt inom telekom och post

PTS lägesbild visar att det just nu är ett stabilt läge inom telekom och post. Men
det är också fler osäkerheter i prognoserna, baserat på den ökande
smittspridningen.
PTS fortsätter följa utvecklingen

PTS krisstab fortsätter att aktivt följa utvecklingen kring pandemin.
Läget kan förändras snabbt och det är viktigt att samtliga inblandade aktörer är
på tå och jobbar proaktivt för att de tjänster våra sektorer erbjuder även
fortsättningsvis ska fungera på denna höga nivå.
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.

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