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Ekonomistyrningsverkets remissvar över promemorian
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet –
ansvarsfrågor och samordning
Ekonomistyrningsverket (ESV) har inga synpunkter på utredningens förslag att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), det statliga bolaget
Teracom och Trafikverket, inom ramen för olika roller, tilldelas uppdrag att ställa
krav på, utöva tillsyn, etablera, driva och förvalta en utvecklad och säker
kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och
försvar.
ESV delar utredningens uppfattning om att en satsning på en utvecklad
kommunikationslösning kräver erforderlig och samordnad styrning av såväl
myndigheter som bolag. För att underlätta en sådan styrning anser ESV att det är
av vikt att regeringen säkerställer att bolaget Teracoms samhällsuppdrag blir tydligt
definierat och att det konkretiseras i form av målsättningar som gör det lätt för
bolagets ledning att göra ytterligare preciseringar av uppdraget. Det är vidare
nödvändigt att förtydliga hur eventuella avvägningar ska göras mellan de
finansiella målen och samhällsuppdraget. ESV ser en risk i att de finansiella målen
prioriteras på bekostnad av samhällsuppdraget, om samhällsuppdraget inte tydligt
preciseras, exempelvis med mätbara mål.
ESV konstaterade tidigare i år, i sitt remissvar över departementspromemorian
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7), att det i promemorian
saknades ett tillräckligt detaljerat underlag för utredningens kostnadsberäkningar.
ESV kunde därför varken ta ställning till investeringskostnaderna kopplat till
förslaget eller bedöma kostnadseffektiviteten med den nya
kommunikationslösningen. På grund av det otillräckliga underlaget för beräkning
av investeringskostnader kan ESV inte bedöma rimligheten i den nu remitterade
promemorians föreslagna modell för finansiering.
I promemorian framgår det inte tydligt hur balansen mellan bolaget Teracoms
befintliga resurser, avgiftsintäkter och lån samt erforderliga kapitaltillskott ska se
ut när det kommer till finansiering av de investeringar som krävs för att realisera
den utvecklade kommunikationslösningen. ESV gör dock tolkningen att
utredningens avsikt är att Teracoms egna resurser ska utnyttjas i så stor
utsträckning som möjligt och att kapitaltillskottens del i investeringen följaktligen
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ska utgöra en så liten del som möjligt. Eftersom ESV inte kan ta ställning till
investeringskostnaderna för kommunikationslösningen är det svårt att bilda sig en
tydlig uppfattning om det eventuella behovet av kapitaltillskott till Teracom från
statens budget. ESV ser en risk i att utredningen underskattar omfattningen på
eventuella kapitaltillskott.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare William Linnefell
har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Peter Norén medverkat.
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