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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Den pågående pandemin har nu påverkat våra liv i långt över ett halvår. Det 
finns så klart bland många en utbredd trötthet på denna situation och vi hoppas 
alla kunna återgå till en normal vardag så snart som möjligt. Men nu är det 
viktigt att hålla i och hålla ut.  

I går deltog jag vid MSB:s samverkansmöte för myndighetschefer.  

Folkhälsomyndigheten informerade om att det för närvarande är en 
uppåtgående trend vad gäller smittspridning. Dock är det en lugnare utveckling 
än i många andra länder. Men vissa regioner, som exempelvis Stockholm, 
Örebro och Skåne ser just nu en större smittspridning. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar fortsatt att de som kan arbetar hemifrån samt att alla följer de 
grundläggande råden om hygien och distans. En åtgärd som också nämndes är 
den familjekarantän som nu införts.   

Även Socialstyrelsen delade bilden av en negativ trend just nu. Dock har inte 
sjukvården än sett samma ökning som för smittspridningen och det finns i 
nuläget tillgänglig kapacitet och god beredskap. 

MSB flaggade för att det finns en osäker utveckling vad gäller konsekvenser på 
grund av utvecklingen utomlands. Medskicket från MSB var att det är viktigt att 
vi alla ta ansvar och följer de restriktioner som finns. Man noterar även en viss 
rapporteringströtthet i systemen. Viktigt att vi håller i även i detta avseende. 

Nästa samverkanskonferens äger rum om drygt en månad, den 12 november. 
Jag återkommer därefter med en rapportering. 
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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 rådande trenden 
med ökande spridning.  

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. 

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) 

 


