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GD-meddelande från PTS 

Hej, 

Pandemin fortsätter att på olika sätt färga vår vardag. Även om vi kan se att 
vaccineringen börjar ta fart så är det långt kvar innan vi kan återkomma till en normal 
vardag. Det är viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut för att dämpa smittspridningen 
så mycket som möjligt.  

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

Folkhälsomyndigheten kunde rapportera att utvecklingen med nedåtgång sedan 
mitten av december fortsätter men att kurvan flackas ut. Vissa län har en fortsatt 
nedgång, andra län en platt kurva och några län kan se en uppgång. Det är ett 
fortsatt instabilt läge. 

Positivt är förstås att dödlighetstalen sjunker. Detta bedömer Folkhälsomyndigheten 
vara en effekt av vaccinering bland de allra äldsta.  

Om man blickar framåt så har Folkhälsomyndigheten tagit fram tre olika scenarier om 
hur smittspridningen kan komma att utveckla sig. Det scenarierna har gemensamt är 
att följsamheten till rekommendationerna är den viktigaste faktorn för den fortsatta 
utvecklingen.  

Socialstyrelsen delar Folkhälsomyndighetens bild. Det är fortsatt kritiskt på IVA, där 
det för tillfället är en platå avseende antalet inneliggande patienter.  

Vaccination mot covid-19 

Vad gäller frågan om vaccinering så kunde vaccinsamordnare Rikard Bergström 
informera om att det just nu används tre godkända vaccin, men att det finns 
ytterligare vaccin på ingång.  

http://www.pts.se/
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Sverige har, via EU-samordningen, redan avtal på 47 miljoner doser, och optioner på 
upp till totalt 70 miljoner doser. Målet är fortsatt att erbjuda vaccin till alla över 18 år till 
sommaren/halvårsskiftet. 

På krisinformation.se finns information från regionala myndigheter om utbrottet av 
covid-19.  

Fortsatt stabilt inom telekom och post  

PTS lägesbild visar att det just nu är ett stabilt läge inom telekom och post, trots att 
det snöar eller har snöat rikligt runt om i landet.  

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. 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) 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
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