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Yttrande över promemoria Kommunikationstjänsten SGSI – 
utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag 

 

 

SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har följande synpunkter.   

Överlag anser SMHI att förstärkning och tydliggörande av arbetet med säker och robust 

samverkan inom totalförsvaret är mycket positivt. 

Förslaget för SGSI är fortsatt avgiftsfinansiering, vilket SMHI vill kommentera enligt följande. 

Givet SMHIs roll inom civilt försvar och krisberedskap råder viss osäkerhet gällande 

myndighetens nödvändiga prioriteringar, bland annat på grund av att SMHI inte är en 

bevakningsansvarig myndighet. Nyttjande av SGSI är inte obligatoriskt, men SMHI ser en 

positiv effekt i en eventuell anslutning. Detta också då andra myndigheter i olika grad ställer 

krav på SMHI, framförallt vad gäller robusthet. 

 

SMHI delar inte uppfattningen att SGSI medför kostnader som endast är marginella, då detta 

måste sättas i relation till verksamhetens art och storlek. 
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SMHI vill komma med följande förslag: 

• finansiering av teknik för säker och robust samverkan (exempelvis SGSI) ska hanteras 

centralt av MSB. Myndigheter, företag och andra ”kunder” ska sedan framställa sina 

behov till MSB, som beslutar om tilldelning.  

På detta sätt fungerar finansiering och tilldelning av teknik inom signalskydd, vilket 

SMHI upplever som välfungerande. 

 

 

Vikarierande generaldirektör Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av 

Martin Edman med medverkan av Marcus Flarup, Carl Granström, Tom Isaksson samt  

Annika Thunell. Avdelningschef Ulf Christensen har deltagit vid den slutliga handläggningen.  

 

 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae 

Vikarierande generaldirektör 
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