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Vår referens

GD-meddelande från PTS
Hej,
Vi kan tyvärr konstatera att det nu åter är en kraftigt ökande smittspridning i
hela landet. En ökning som också syns i antalet inlagda på sjukhus och IVA och
som börjar synas i högre antal avlidna.
Det är en allvarlig situation och vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa
smittspridningen. Det är nu otroligt viktigt att vi håller i och håller ut.
I går deltog jag vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetenschefer. Från
samtliga ansvariga myndigheter framfördes just att utvecklingen just nu går åt
fel håll.
Socialstyrelsen informerade dock om att man bedömer att sjukvården är bättre
rustad nu jämfört med i våras; till exempel vad gäller skyddsutrustning, kunskap
och behandling.
MSB lyfte bland annat att utvecklingen framöver är osäker eftersom pandemin
nu belastat samhällsviktig verksamhet – särskilt vården - under lång tid, och att
läget snabbt kan försämras. Det finns också en osäkerhet i att det kan inträffa
parallella händelser, som exempelvis om säsongsinfluensa visar sig vara av det
kraftigare slaget.
Vad gäller frågan om vaccin så kunde Richard Bergström, särskild samordnare,
meddela att processen med framtagande går bra just nu. När det väl finns
framtaget och godkänt vaccin så kommer Sverige att tilldelas vaccin via EU. Vi
kommer alltså inte att skriva några egna avtal. Förhoppningen är att kunna
påbörja vaccination av riskgrupper under första kvartalet 2021, men detta till
trots har vi nog en utmanande höst, vinter och vår framför oss. Då är det
viktigt att vi alla bidrar till att upprätthålla våra sektorers bidrag till samhället.
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MSB:s samverkanskonferenser kommer fortsättningsvis äga rum var fjortonde
dag, och jag kommer fortsätta att rapportera till er från dessa.
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

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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