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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Vi har ett mycket allvarligt läge i Sverige när vi nu går in i julfirandet. Den pågående 
pandemin påverkar oss som människor och samhälle. Det är endast tillsammans som 
vi kan minska smittspridningen och avlasta sjukvården. Det tål att upprepas att vi 
behöver hålla i och hålla ut. 

I går deltog jag vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetenschefer.  

Folkhälsomyndigheten informerade om att det fortfarande är en hög smittspridning i 
samhället. Ännu ser vi ingen nedgång i antalet smittande även om vi kan skönja en 
platå.  

Nyligen upptäcktes en muterad coronavariant i Storbritannien. Denna bedöms ha 
högre smittorisk. Med anledning av det har regeringen fattat beslut om inreseförbud 
från Storbritannien och Danmark. Alla som har kommit till Sverige från Storbritannien 
från och med den 12 december ska också isolera sig och låta testa sig.  

Socialstyrelsen meddelade att sjukvårdsläget är ansträngt och att prognoserna för 
de närmsta veckorna är fortsatt mycket hög belastning. Det sker en samordning 
mellan regionerna kring bland annat transport av patienter. Det finns också en oro ute 
i kommunerna kring personalläget inom äldreboenden och hemtjänst inför 
julhelgerna.  

På lite längre sikt kan mer positiva signaler skönjas. Vad gället frågan om vaccin så 
kunde den särskilda samordnaren Richard Bergström informera om att stora delar av 
de prioriterade grupperna väntas vara vaccinerade senast i april månad. Hela 
befolkningen väntas därefter kunna erbjudas vaccinering före sommaren. Allt talar 
också för att de vaccin som nu utvecklas även ska vara verksamma även mot det 
muterade viruset.  

http://www.pts.se/
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Avslutningsvis så lyftes det sms-utskick som genomfördes måndagen den 14 
december. Resultatet blev 3,5 miljoner unika besök på Krisinformation.se. MSB 
framförde ett stort tack till alla som bidragit till utskicket.  

Också jag vill rikta ett stort tack till alla ni som ställde upp och bidrog till detta. Jag är 
mycket glad över den lösningsorientering och hjälpsamhet som ni visade i samband 
med detta. Det är tydligt vilket bra samarbete vi har inom våra sektorer och jag 
känner mig trygg med vår förmåga att tillsammans fortsätta hantera denna kris och 
att dessa erfarenheter bidrar till att lyfta vår förmåga att hantera även kommande 
utmaningar.  

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.  

Jag vill därför uppmana er alla att inom era möjligheter bidra maximalt till att minska 
smittspridningen genom att så många som möjligt ges möjlighet att jobba hemifrån 
och att er försäljnings- och kundverksamhet sköts via digitala kanaler för att minska 
risken för smittspridning i butiker och liknande de närmsta månaderna. 

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.  

Avslutningsvis vill jag önska er alla en god och säker jul och ett gott nytt år. 

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