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§ 16
PM: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 5 oktober 2017
Dnr 110-1162/2017
Beslut

1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kommunikation för vår
gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning. Borgarrådet
Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:203.
Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

Vid protokollet

Kerstin Tillkvist

PM 2017: RI (Dnr 110-1162/2017)

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 5 oktober 2017

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Regeringen beslutade i 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. Utredningen överlämnade i mars 2017 sin slutrapport. I samband med att utredningen presenterade sin slutrapport beslutade regeringen om ett tilläggsuppdrag för att fördjupa vissa av slutrapportens frågeställningar
kring huvudmannaskap för kommunikationslösningen.
Justitiedepartementet har nu remitterat promemorian som följer av tilläggsuppdraget ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning” till Stockholms stad för yttrande.
Remissen finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret delar bedömningen gällande huvudmannaskap och vilken
aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta kommunikationslösningen, samt att
föreslagen rollfördelning på ett bra sätt möjliggör samordning och en fungerande
övergång från befintligt system till den nya kommunikationslösningen, men vill understryka vikten av att berörda aktörer, exempelvis kommuner, får kompensation för
de ökade kostnader som övergången eventuellt medför.
Mina synpunkter
Det är oerhört angeläget att sambandet mellan samhällets olika aktörer i händelse av
kris fungerar och är uppdaterat. Det är också av synnerlig vikt att de som ansvarar
för detta system är långsiktiga aktörer. Jag delar stadsledningskontorets bedömningar
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kring en ny kommunikationslösning. Utvecklingen av ett nytt samhällsgemensamt
kommunikationssystem för samband och ledning måste ske i nära samråd också med
lokala aktörer och införas på ett sådant sätt att det är staten som tar ansvar för de
eventuella kostnadsökningar som kan uppstå.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 21 september 2017
KARIN WANNGÅRD

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, däribland Stockholms stad,
använder idag det talbaserade Rakelsystemet för samband och ledning. För att lösa
sina uppgifter i vardagen och under olyckor, kris och svårare förhållanden, krävs
tillgång till ett väl fungerande och säkert kommunikationssystem som även omfattar
datakommunikation.
Tilläggsuppdraget till utredningen om Kommunikation för vår gemensamma säkerhet som departementet rapporterar i föreliggande promemoria omfattar att analysera och föreslå vilken aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad
och säker kommunikationslösning. I uppdraget ingår även att tydliggöra hur befintlig
statlig infrastruktur kan utgöra en del av lösningen.
Utredaren understryker i promemorian att ändrade förutsättningar i samhälle och
omvärld ökar behovet av att utveckla en väl fungerande lösning och att detta behöver
åstadkommas i närtid. Utredaren förespråkar därför att lösningen, åtminstone inledningsvis, bygger på etablerade statliga aktörer och strukturer. I promemorian föreslås
att:
•
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med stöd av nationellt
användarråd samordnar samhällsaktörernas behov, utformar samlad kravställning, för funktionalitet och säkerhet samt utövar tillsyn över att lösningen möter uppställda krav.
•
Det statliga bolaget Teracom tilldelas en helt ny roll med samhällsuppdrag
att etablera, driva och förvalta lösningen.
•
Trafikverket ges ansvar att bistå med grundläggande transmission genom
nationellt stamnät.
Utredningen framhåller fördelar med en noggrann fördelning och tydliggörande av
roller och vikten av att kravställning, kontroll och tillsyn hålls organisatoriskt skilt
från de mer operativa och utförande delarna. En anknytande rollfördelning bör, enligt
utredningen, diskuteras för det befintliga Rakelsystemet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar promemorians bedömning gällande huvudmannaskap och vilken
aktör som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker kommunikationslösning.
Användandet av befintligt system, Rakel, är väl integrerat i stadens krishanteringssystem
och en viktig del av stadens förmåga att hantera oönskade händelser. Stadsledningskontoret
bedömer att föreslagen rollfördelning på ett bra sätt möjliggör samordning och en fungerande
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övergång till den nya kommunikationslösningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar idag för att lyssna in och fånga behov från berörda samhällsaktörer,
däribland staden, och denna dialog blir värdefull i övergången till en ny lösning där myndigheten föreslås ansvara för kravställning.
Stadsledningskontoret delar utredarens hållning att kravställning, kontroll och tillsyn bör
hållas organisatoriskt skilt från de mer operativa och utförande delarna. Genom att ge det
statliga bolaget Teracom ett samhällsuppdrag att etablera, driva och förvalta lösningen ges
förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet.
I promemorian lyfter utredaren fram olika finansieringsmöjligheter för övergången till ny
lösning, där hantering av befintliga restvärden i Rakelsystemet är en fråga att hantera. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att berörda aktörer får kompensation för eventuellt
ökade kostnader, exempelvis genom den subvention som ges för kommunala användare.
Stadsledningskontoret har inga synpunkter gällande de förslag som rör samutnyttjande av
den statliga bredbandsinfrastrukturen för att kunna upprätta ett stamnät för den nya kommunikationslösningen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remissen anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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