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Remissvar – Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning
(Ert diarienummer JU2017/04517/SSK)
Länsstyrelsen i Västerbotten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
tilläggsuppdraget Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning. Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter på
rapporten Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, DS 2017:7. Nedan redovisas Länsstyrelsens synpunkter på det tillhörande tilläggsuppdraget.
Länsstyrelsen Västerbotten finner de lämnade förslagen i redovisningen av
tilläggsuppdraget relevanta och väl avvägda. Slutsatsen att en säker dedikerad kommunikationslösning för aktörerna inom allmän ordning, säkerhet,
hälsa och försvar behövs i närtid stöds av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anser också att utredningens förslag att låta Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Teracom och Trafikverket få roller och uppdrag att kravställa, tillsyna, etablera, förvalta och driva kommunikationslösningen är lämplig då detta ger rådighet och kontroll över kommunikationslösningen. Länsstyrelsen anser det inte lämpligt att kommersiella aktörer ska
besitta den typen av infrastrukturer för samhällets säkerhet.
Länsstyrelsen vill betona vikten av tillräcklig yttäckning. När nuvarande
Rakelsystem infördes användes Polisens radio 70 fortfarande för fjällräddningens behov. Idag är radio 70 avvecklad och ersatt med Rakel. Detta trots
att täckningen inom fjällområdet inte är tillräckligt utbyggd. Detta konstaterades också som ett problem i samband med Hercules-olyckan i norra Lappland. En tillräcklig täckning även i fjällvärlden är alltså en förutsättning för
att räddningsinsatser ska kunna utföras på ett likvärdigt sätt över landet. Till
detta ska också tilläggas att antalet fjällräddningsinsatser ökar ständigt,
bland annat med bakgrund att ovana fjällturister i större omfattning besöker
våra fjällområden.
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Ett omfattande arbete har gjorts för att koppla samman Rakel med norska
Nødnett, nu projekteras även en sammankoppling med det finska systemet
Virve. En ny kommunikationslösning måste ha stöd för samverkan och
kommunikation över gränserna mot Norge, Finland och Danmark.
Att skapa ett stamnät för en långsiktig statlig kommunikationslösning ses
vara angeläget utifrån samhällets behov av säkra kommunikationslösningar
utifrån rådande och förväntat omvärldsläge.
Ärendets beredning
Beslut har fattats av Landshövding Magdalena Andersson efter föredragning
av beredskapshandläggare Christer Papmehl. I ärendets slutliga handläggning har även kommunikationsdirektör Mikael Bergström deltagit.
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