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Försvarsmaktens svar på remiss av promemorian
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet –
ansvarsfrågor och samordning
Sammanfattning
Försvarsmakten uppfattar att promemorian i stort överensstämmer med
motsvarande innehåll i dess föregångare, promemorian Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet (Ds.2017:7), varvid myndighetens tidigare svar även är
giltiga här.
Sammanfattningsvis bejakar Försvarsmakten promemorians förslag till
realisering, roller och finansiering med vissa tillägg ur ett totalförsvarsperspektiv.
Försvarsmakten understryker vikten av att myndigheten har full rådighet över den
egna infrastrukturen, myndigheten behöver dock ingå i de föreslagna råden för att
erhålla nödvändig samordning avseende totalförsvarets behov. Den långsiktiga
styrningen av utvecklingen av den nya kommunikationslösningen vid stora eller
kostnadsdrivande ändringar för användarna ska även omfattas av samrådsförfarande på myndighetsnivå, utöver deltagande i nationellt användarråd. Vidare
anser Försvarsmakten att det är lämpligt att det finns en representant i styrelsen
för det bolag som kommer att få det föreslagna uppdraget som besitter aktuell
kunskap och insikt om Försvarsmaktens verksamhet och behov.

Försvarsmaktens syn
Försvarsmakten uppfattar att promemorian i stort överensstämmer med
motsvarande innehåll i dess föregångare, promemorian Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet (Ds.2017:7), varvid myndighetens tidigare svar även är
giltiga här.
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Avseende den fördjupade utredning som detta tilläggsuppdrag genomfört önskar
Försvarsmakten belysa områdena: ansvarsförhållanden, realisering och
finansiering.
Roller och ansvarsförhållande (kap 4)
Totalförsvaret utgör ett mycket viktigt perspektiv för Försvarsmakten.
Försvarsmakten anser att det är nödvändigt att myndigheten deltar i de råd som
föreslås i syfte att upprätthålla en god samverkan mellan aktörerna i totalförsvaret
och att säkerställa lämpliga sambandsmedel för samverkan. Detta oberoende av
att Försvarsmakten inte ingår bland de aktörer som kan bistå med infrastruktur till
systemlösningen, se även nedan rubrik Realisering.
För den långsiktiga utvecklingen av kommunikationslösningen anser
Försvarsmakten att det ska finnas ett samrådsförfarande mellan myndigheterna
som kompletterar det nationella användarrådet vid stora eller kostnadsdrivande
ändringar av kommunikationslösningen. Vidare anser Försvarsmakten att det är
lämpligt att det finns en representant i styrelsen för det bolag som kommer att få
det föreslagna uppdraget som besitter aktuell kunskap och insikt om
Försvarsmaktens verksamhet och behov. Detta med anledning av
samhällsuppdragets karaktär och vikt samt totalförsvarets utveckling och behov
av kommunikation.
Realisering (kap 4 och 5)
Försvarsmakten ser positivt på att aktörerna i det civila försvaret får ett förbättrat
tekniskt ledningssystem och att lösningen möjliggör en tillräcklig statlig kontroll
och rådighet över systemet. Försvarsmakten instämmer i att de föreslagna
bolagen, Teracom m.fl. över tid ges ett tydligt samhällsuppdrag till stöd för denna
kommunikationslösning. Detta samhällsuppdrag måste prioriteras framför
eventuella kommersiella verksamheter.
Försvarsmakten vill i sammanhanget återigen understryka vikten av att
myndigheten måste bibehålla egen rådighet och full handlingsfrihet med sin
infrastruktur för att lösa sina militära operativa och taktiska uppgifter.
Finansiering
Försvarsmakten är av uppfattningen att ett flertal alternativa finansieringsformer
beskrivs. Myndigheten har inget att erinra avseende detta och bejakar
utredningens förslag till finansiering. Försvarsmakten vill dock påpeka att de
redovisade ägarförhållandena och bolagsformerna, exempelvis för Teracom, inte
får innebära avkastningskrav från kommunikationslösningen som i sin tur belastar
de användare som använder kommunikationslösningen.
I likhet med föregående remissvar vill Försvarsmakten poängtera att det inom
myndighetens planering inte finns förutsättningar för att inrymma delar av en
finansiering avseende utveckling, anskaffning eller vidmakthållande av ett nytt
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system. Ett införande som kräver två parallella system måste hanteras med en
abonnemangskostnad som inte överstiger dagens nivå, alternativt måste
Försvarsmakten kompenseras. I annat fall kommer införandet att påverka
Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten understryker även vikten av att
abonnemangskostnaden måste baseras på vilken funktionalitet en aktör behöver
och beställer. Försvarsmakten kan följaktligen inte betala för andras behov.
Ärendets beredning
I beredningen av detta ärende har deltagit generalmajor Fredrik Robertsson,
överste Mats Klintäng, försvarsjurist Lisa Nyström, it-säkerhetsstrateg Jan
Wünsche, chefscontroller Anna-Lena Berg, överstelöjtnant Ola Kero,
överstelöjtnant Anders Eriksson och överste Patrik Ahlgren.
-o0oDetta remissvar har beslutats av chefen för Ledningsstaben generallöjtnant
Dennis Gyllensporre. I den slutliga handläggningen har dessutom stf
avdelningschef Mia Arblom deltagit och som föredragande kommendörkapten
Leif Östgaard.

Dennis Gyllensporre
chef för Ledningsstaben

Leif Östgaard
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