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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Igår deltog jag vid MSB:s samverkansmöte för myndighetschefer. Idag deltar 
jag på möte med Krishanteringsrådet, ett forum för informationsutbyte mellan 
Regeringskansliet och myndigheter. Coronapandemin och dess påverkan på 
samhället är förstås en central fråga på både mötena. 

Rapport från MSB:s samverkansmöte 
Som vi alla vet vid det här laget tyder allt på att pandemin blir långvarig. Läget är 
fortsatt allvarligt, även om smittspridningen just nu är relativt låg i Sverige.  

Folkhälsomyndigheten spår att det under hösten kan uppstå lokala utbrott av 
covid-19, bland annat på arbetsplatser. På samverkansmötet betonade därför 
Folkhälsomyndigheten återigen vikten av att vi alla tar ett personligt ansvar i 
denna pandemi och följer myndighetens rekommendationer. 

Länsstyrelsen i Norrbotten rapporterade om erfarenheterna från det lokala 
virusutbrottet i Gällivare i somras. Några av deras lärdomar är vikten av att vara 
proaktiv, att kommunicera och att ha ett etablerat kontaktnät för att kunna 
agera snabbt.  

Vikten av fortsatt samverkan 
Lärdomarna från Gällivare belyser vikten av välfungerade rutiner för samverkan 
över organisationsgränser. Våra goda förberedelser och, som jag upplever det, 
ett gott samarbete, gör att vi tillsammans – PTS och sektorerna – är rustade för 
att fortsatt hantera effekterna av pandemin. Men pandemin är ju långt ifrån 
över, därför måste vi fortsätta att investera i att upprätthålla vår gemensamma 
beredskap. 
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Läget i sektorerna har varit och är fortsatt stabilt. Vi är många som fortsätter att 
jobba hemifrån och på distans, så ett stabilt driftläge, robusta och säkra 
kommunikationer är av stor betydelse för samhällsfunktioner, näringsliv och 
oss alla som individer.  

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. 

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) 
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