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GD-meddelande från PTS 

Hej,  

Jag kan inledningsvis konstatera att PTS lägesbild visar på att det är fortsatt 
stabilt inom post- och telesektorn. Det saknas inte utmaningar, men ni aktörer 
hittar lösningar och har kunnat hantera den här situationen. Det är väldigt 
värdefullt att våra kommunikationskanaler kan fungera i dessa tider. 

Från och med nu kommer vi ändra periodiciteten för de här GD-
meddelandena. Varannan vecka har MSB kallat till myndighetsgemensamt 
samverkansmöte där jag kommer delta. Min ambition är att skicka ut ett GD-
meddelande i anslutning till dessa möten för att hålla er uppdaterade.  

Avrapportering från MSB:s samverkansmöte 

I går, torsdag, deltog jag vid ett sådant samverkansmöte. En sak som blev 
väldigt tydligt var hur viktig digitaliseringen är under de nu rådande 
omständigheterna.  

Bland annat rapporterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att de 
digitala vårdinsatserna ökar mycket ute i regionerna just nu. Socialstyrelsen 
berättade också att ungefär 125 000 personer redan har gått en webbutbildning 
om bland annat hygien och särskilda rutiner. 

Men läget är ansträngt på många håll och fokus för samverkan denna gång var 
ekonomiska och sociala konsekvenser för enskilda. Som alla vet finns det stora 
utmaningar. Pandemin har en snabb och bred inverkan på arbetsmarknaden 
generellt. Både vuxna och barn som redan innan pandemin levde i någon form 
av utsatthet drabbas extra hårt. Jag tog till mig Barnombudsmannens slutsats att 
vuxen närvaro i utsatta miljöer, inklusive digitalt, är av stor vikt. Där kan ni alla 
bidra till att upprätthålla och skapa förutsättningar. 
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Hälso-, omvårdnads- och sjukvårdssektorerna är fortsatt hårt ansatta. Det är 
dock glädjande att MSB kunde konstatera att övriga samhällsviktiga sektorerna 
klarar de rådande omständigheterna och att vi har väl fungerande 
samhällsfunktionalitet.  

Notering i korthet 

I övrigt finns följande noteringar från den senaste tiden:  

 Inom postsektorn har det förekommit svårigheter att leverera post till 
vissa äldreboenden. I de flesta fall har det tagits fram lokala lösningar. 

 Inom elektronisk kommunikation är signalen att operatörer planerar för 
att gå tillbaka till en mer normal arbetssituation och minskar sina 
begränsningar vad det gäller förändringar i näten då läget upplevs som 
stabilt. 

 PTS upphandlade tjänster för likvärdig telefoni (t.ex. bildtelefoni) har 
stabilt driftläge. 

 Folkhälsomyndigheten har ännu inte meddelat någon tidplan för att  
ändra de nu gällande restriktionerna.  

Avslutningsvis vill jag återigen 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.  

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

 


