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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Nu är det snart ett år sedan corona-pandemin blev en realitet för oss i Sverige. Alla 

har vi hört Folkhälsomyndigheten informera om smittspridningen i landet och om 

restriktionerna och rekommendationerna för att bromsa smittspridningen. Sedan i 

början av januari i år har vi en tillfällig pandemilag för covid-19 . 

En del av oss har varit sjuka eller haft någon anhörig som har drabbats. Många av oss 

har jobbat hemifrån under lång tid. Ingen av oss, eller i alla fall inte många av oss, 

kunde nog för ett år sedan föreställa sig hur vårt samhälle skulle komma att påverkas 

av coronaviruset och dess effekter.  

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

I förra GD-meddelandet skrev jag om Folkhälsomyndighetens bedömning att trenden 

i smittspridning var nedåtgående. Nu verkar den trenden vara bruten och 

myndigheten varnar för ökad smittspridning och en tredje våg. Myndigheten 

poängterade dock att bedömningen är mycket osäker.  

Vad gäller smittspridningen är variationen stor mellan olika regioner. Västerbotten, 

Gävleborg, Värmland och framför allt Stockholm har ett ökat antal smittade, medan 

Gotland har mycket få fall. Region Stockholm har ju därefter kommit med nya 

rekommendationer vad gäller bland annat användningen av munskydd inomhus.  

Vaccineringen är igång, men i en lägre takt än vad som tidigare planerats på grund av 

minskade leveranser av vaccin. I dagsläget har regionerna högre kapacitet att 

vaccinera än vad som sker.   

Risk för ökad sjukfrånvaro – behov av kontinuitetsplanering 

MSB lyfte fram risken för ökad sjukfrånvaro när smittspridningen ökar, vilket kan 

medföra påverkan på samhällsviktig verksamhet. Myndigheten nämnde i detta 
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sammanhang hur viktigt det är med en bra kontinuitetsplanering. Det känns 

betryggande att veta att ni som verkar inom postsektorn och sektorn elektronisk 

kommunikation arbetar systematiskt med kontinuitetsplanering.  

Fortsatt stabilt inom telekom och post  

PTS lägesbild visar att det är fortsatt stabilt läge inom telekom och post.  

Jag vill upprepa min uppmaning till er att verka för att så många som möjligt jobbar 

hemifrån för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Nu gäller det verkligen att 

hålla i och hålla ut. På PTS försöker vi så långt som det är möjligt att genomföra 

möten och tillsynsinsatser digitalt. 

PTS fortsätter följa utvecklingen 

PTS följer utvecklingen kring corona-pandemin. Fortsätt delge oss information om 

pandemins 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) 


