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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2017-09-27

KS 2017/861

Plats och tid

Sessionssalen kl. 09.00 – 13.20
Ajournering 10.17-10.35
Ajournering kl. 13.10-13.12.

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S), För Anna Nordstrandh (S)
Mathias Andersson (SD), För Anita Persson (SD)

Ersättare

Britta Brinck-Nehlin (-)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Övriga

Anna Gawrys, Kommunsekreterare
Elisabeth Steen-Ekstedt, Ekonomichef
Fredrik Geijer, Kommundirektör
Ditte Fagerlund, VD AB Visit Trelleborg samt Petra Strandberg,
marknadsansvarig AB Visit Trelleborg, §183
Cecilia Lejon, Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen, §184
Mats Åstrand, Utredare, §185
Krister Clerselius, Konsult, §206
Daniel Vagland, Kommunjurist, §220
Eva-Lena Sanderberg, Serviceförvaltningen. §221

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, 2017-10-10

Paragrafer

§§ 182-189 samt §§ 194-222

Sekreterare
Anna Gawrys
Ordförande
Torbjörn Karlsson (S)

Justerare

Bertil Larsson (SÖS)

Mikael Rubin (M)

Protokoll
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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2017-09-27

KS 2017/861

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-10

Datum då anslaget tas ned

2017-11-01

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Anna Gawrys

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2017-09-27

KS 2017/861

§ 188 Promemoria från Justitiedepartementet:
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning, svar senast 29
september 2017
Dnr KS 2017/766

Ärendebeskrivning
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning,
svar senast 29 september 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissyttrandet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Malin Ekblad

Datum

Diarienummer

2017-09-12

KS 2017/766

Justitiedepartementet

malin.ekblad@trelleborg.se

Remissyttrande - Promemoria från
Justitiedepartementet: Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och
samordning, svar senast 29 september 2017
Trelleborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets
Tilläggspromemoria Kommunikation för vår gemensamma säkerhet –
ansvarsfrågor och samordning som är ett tilläggsuppdrag till den tidigare
promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds2017:7) .
Regeringskansliet beslutade i mars 2017 om ett tilläggsuppdrag till den tidigare
promemorians slutrapport. Tilläggsuppdraget inriktades mot att fördjupa vissa av
slutrapportens frågeställningar kring huvudmannaskap för
kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra samutnyttjande av statlig
bredbandsinfrastruktur.

Sammanfattning
Utredningen föreslår ett delat ansvar för utvecklingen av kommunikationslösning
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), det statliga bolaget
Teracom och Trafikverket. Utredningen föreslår följande uppdelning:

-

-

-

MSB, med stöd av nationellt användarråd, ges uppdraget att
samordnar samhällsaktörernas behov, utformar kravställning för
säkerhet och funktionalitet samt utöva tillsyn.

Teracom tilldelas rollen att etablera, driva och förvalta
kommunikationslösningen.

Trafikverket ges ansvaret att bistå med grundläggande transmission
genom nationellt stamnät, initialt genom eget optonät, våglängds- och
IP-nätresurser och vid behov komplettera med kapacitet från
Affärsverket svenska kraftnät, Teracom och andra aktörer.

Denna uppdelning mellan tre anser utredningen ställer högre krav på rollfördelning
för att få en effektiv lösning. Utredningen menar att en högre säkerhet för
kommunikationslösningen och kontinuitet kan säkras genom statligt kontroll,
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jämfört med en privat leverantör som skulle kunna vara ekonomiskt billigare
alternativt. Utredningen betonar att samtliga tre aktörer har den kompetens som
krävs för att kunna utföra uppdraget.
Utredningen föreslår att utvecklingen av kommunikationslösningen och Rakelsystemet samordnas då det gäller ansvarighet, investeringar, drift och underhåll då
dessa system ska verka parallellt under en period. Utredning belyser att
utvecklingen av kommunikationslösningen även kan bidra till att uppnå andra
uppsatta mål, som exempelvis målet med ökad kommunikationsmöjlighet i
glesbygden.

Yttrande
Kommunen delar det uppfattade behovet av att utveckla en dedikerad
kommunikationslösning som möjliggör tal och dataöverföring för aktörer inom
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar beroende på ett ökat behov och den
förändrade omvärldsbild som råder. Behovet att denna lösning behövs i närtid och
kommunen ser det som prioriterat område, då det annars riskerar uppstå alternativa
särlösningar för att möta det ökade behovet som inte håller en adekvat skyddsnivå.
Vidare ställer sig kommunen bakom utredningens förslag om en statlig
kontrollerande utveckling av kommunikationslösning då detta på bästa sätt
möjliggör primärmålen med säkerhet, funktionalitet och kontinuitet i
kommunikationslösningen, jämfört med andra privata aktörer som normalt har
andra primärmål.
Kommunen ser positivt på det uppdelade ansvaret då detta stärker förutsättningarna
för en mer oberoende tillsyn och riskspridning under förutsättningen att en klar och
tydlig rollindelning sker. Kommunen anser att utredningen på ett klart och tydligt
sätt kunnat presentera de olika aktörernas kompetens och förmåga att uppfylla
uppdraget. Kommunen ser positivt om utvecklingen även kan uppfylla andra
uppsatta mål, under förutsättning att detta inte påverkar säkerheten, kontinuiteten
eller tidsplanen. Avslutningsvis ställer sig kommunen även bakom förslaget att
utvecklingen och ansvarsfördelningen ska samordnas med det befintliga systemet
Rakel.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Karlsson

Fredrik Geijer

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör

Tjänsteskrivelse

Malin Ekblad
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Datum

Diarienummer

2017-09-05
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Kommunstyrelsen

malin.ekblad@trelleborg.se

Promemoria från Justitiedepartementet
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning,
svar senast 29 september 2017
Klicka eller tryck här för att ange text.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta remissyttrandet
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