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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Jag hoppas att ni alla har fått möjlighet att koppla av nu under sommaren. 
Våren innebar många utmaningar för våra sektorer och genom goda 
förberedelser och ett gott samarbete kunde vi hantera detta på ett bra sätt.  

Nu har många återvänt från sina ledigheter och skolorna startar upp sin 
verksamhet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt distansarbete för 
dem som kan, så betydelsen av robusta och säkra kommunikationer kommer 
vara fortsatt stort under hösten.  

Stabilt inom våra sektorer 

Jag konstaterar att läget är stabilt inom våra sektorer.  

Inför ”hemestrarna” fanns ju en fråga om användningsmönstren, särskilt vid 
områden med mycket svensk sommarturism, skulle orsaka kapacitetsproblem. 
Såvitt mig är bekant verkar så inte ha varit fallet. Återkoppla gärna till oss om 
det finns erfarenheter vi borde känna till. 

Som vi uppfattar det har behovet av hjälp med testning minskat hos 
sektorernas aktörer genom att testning blivit allmänt tillgängligt via regionerna. 
Skulle ni fortsatt uppleva behov av stöd i denna eller andra frågor får ni gärna 
höra av er till oss. PTS har möjlighet att lyfta frågor och behov till såväl MSB 
som Infrastrukturdepartementet.  

Rapport från samverkansmöte 

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

Under mötet framkom det att den branta avtagningen vad gäller smittspridning 
börjat plana ut något och att vi verkar vara på en platå. På flera andra håll i 
världen kan man se en ökad smittspridning.  
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MSB kunde också konstatera att stora delar av den samhällsviktiga 
verksamheten har fungerat bra under sommaren. Också de kritiska varuflödena 
har fungerat. Merparten av befolkningen har kunnat semestra utan större 
problem. 

Det finns dock orosmoln inför hösten. Om inte myndigheternas 
rekommendationer åtföljs finns det risk för en ökad smittspridning i landet. Det 
kan också uppstå så kallade klusterutbrott som måste hanteras snabbt.   

PTS fortsätter följa utvecklingen 

På PTS fortsätter vi nära följa utvecklingen kring pandemin. Vi fortsätter att ha 
vår krisstab aktiverad och finns tillgängliga för er aktörer om det uppstår behov. 

Avslutningsvis vill jag påminna om vikten av att ni fortsätter delge PTS 
information om händelseutvecklingens effekter på er förmåga att leverera ert 
uppdrag, särskilt vad avser samhällsviktiga verksamheter.   

Jag är övertygad att vår goda samverkan kommer att fortsätta. Att hålla i och 
hålla ut ännu en termin i pandemibekämpning, det är vårt gemensamma 
uppdrag. 

 

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

 


