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Vår referens

GD-meddelande från PTS
Hej,
Vi befinner oss just nu i ett mycket allvarligt läge där det dagligen kommer det
rapporter om ett hårt tryck på vården.
Vi står inför de för många efterlängtade julledigheterna. I år kommer det dock
inte bli som vanligt utan vi kommer behöva anpassa firandet utifrån de rådande
omständigheterna. Det kommer krävas fortsatta uppoffringar från oss alla för
att dämpa smittspridningen och hålla nere kurvan
I går deltog jag vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetenschefer.
Socialstyrelsen berättade att antalet insjuknade ökar igen, efter att ha befunnit
sig på en platå de senaste veckorna. I vissa regioner är det brist på personal och
det finns oro regionalt för ett ökat tryck under jul och nyår.
Folkhälsomyndigheten ser en utbredd smittspridning, men med regionala
skillnader. Bland annat kan nämnas att smittspridningen fortsatt ökar kraftigt i
Skåne. Det finns osäkerheter i hur de kommande ledigheterna kommer att
påverka smittspridningen. Från och med måndag den 14 december så gäller
också nya nationella allmänna råd.
MSB lyfte kommande sociala utmaningar under julhelgerna. Man ser en risk att
redan socialt utslagna riskerar att drabbas ytterligare där en ökad psykisk ohälsa
kan följa.
Frågan om den kommande vaccineringen togs också upp. Richard Bergström,
särskild samordnade, informerade om att planen är att vaccinera två miljoner
människor under det första kvartalet. Innan sommaren ska hela Sveriges vuxna
befolkning kunna ha vaccinerats. Bra förberedelser pågår hos regionerna. Det
finns dock fortsatt stora utmaningar, till exempel vad gäller logistik.
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Det är i nuläget inte aktuellt att prioritera andra samhällsviktiga sektorer än de
som jobbar inom sjukvården. Om mer konkreta behov av prioritering t.ex.
inom våra sektorer skulle uppstå kan frågan omprövas.
Nästa samverkansmöte för myndighetschefer äger rum torsdagen den 22
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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