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§ 208
Remiss av promemorian Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning
Ärendenr 2017/974-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun, räddningstjänsten har mottagit regeringskansliets remiss
avseende Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och
samordning, dnr Ju2017/04517/SSK.
Regeringskansliet beslutade den 28 juli 2016 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Landshövding
Gunnar Holmgren förordnadesamtidigt som särskild utredare.
Utredningen överlämnade efter fullgjort uppdrag i mars 2017 sin slutrapport.
Regeringskansliet beslutade 17 mars 2017 om ett tilläggsuppdrag för
utredningen. Tilläggsuppdraget inriktades mot att fördjupa vissa av
slutrapportens frågeställningar kring huvudmannaskap för
kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra samutnyttjande av
statlig bredbandsinfrastruktur.
Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar använder idag det
talbaserade Rakelsystemet för samband och ledning. För att lösa sina
uppgifter i vardagen och under olyckor, kris och svåra förhållanden i hela
hotskalan krävs tillgång till ett fungerande och säkert kommunikationssystem
som även omfattar datakommunikation.
Räddningstjänsten har föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna
nedanstående yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-08-28 § 237 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att avge nedanstående yttrande.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Luleå kommuns yttrande
Syftet med förslaget är skapa ett kommunikationssystem för aktörer inom
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. För Luleå kommun berör det
primärt räddningstjänstens verksamhet. Dagens system, Rakel, omfattar
enbart tal men det nya systemet ska även kunna hantera datakommunikation.
För att det nya systemet ska fungera så bra som möjligt för alla tänkta aktörer
är det viktigt att användarna kan vara med och påverka och ställa krav, att
täckningen av Sveriges yta blir så hög som möjligt samt att kostnadsbilden för
den enskilde aktören inte blir för hög.
Luleå kommun är positiva till förslaget.
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