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3.2 Det finns ett behov av att tydliggöra MSB:s uppdrag att tillhandahålla SGSI 

Förslag: Det införs en ny bestämmelse i MSB:s instruktion som klargör myndighetens uppdrag att 

förvalta, utveckla och tillhandahålla SGSI. 

SVT tillstyrker förslaget eftersom det finns ett behov av förtydligande. 

 

3.4 Det finns ett behov av att ange och utvidga användarkretsen för SGSI 

Förslag: Det införs en ny bestämmelse i MSB:s instruktion som klargör vilka aktörer som kan nyttja 

SGSI. Användarkretsen är statliga myndigheter. Kommuner och regioner samt även aktörer som 

enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller 

höjd beredskap. 

SVT tillstyrker förslaget om att utvidga användarkretsen för kommunikationstjänsten SGSI. SVT:s 

uppdrag angående beredskaps- och säkerhetsfrågor beskrivs i sändningstillståndet för 2020–2025. I 

25 § anges att företaget är en del av totalförsvaret enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd 

beredskap. Företaget är därmed skyldigt att fortsätta sin verksamhet i krig.  

Företaget har med anledning av detta behov av en säker och robust kommunikation med 

myndigheter och andra aktörer som till exempel Sveriges Radio AB och Teracom Group AB. 

 

3.5 Konkurrensrättsliga överväganden 

Bedömning: Det allmänna intresset av att aktörer ges möjlighet att ansluta sig till den gemensamma 

nationella infrastrukturen i syfte att åstadkomma robust och säker kommunikation vid olyckor, kriser 

eller höjd beredskap överväger den eventuella negativa inverkan som ett sådant tillhandahållande 

kan tänka få för konkurrerande företag. Det finns inte något mindre ingripande alternativ. 

SVT delar utredningens bedömning. Samverkan på nationell nivå förutsätter att berörda aktörer 

använder en gemensam nationell robust och säker infrastruktur. 

 

4 Ikraftträdande 

Förslag: De föreslagna förordningsändringarna ska träda i kraft den 1 april 2021. 

Bedömning: Det behövs inga övergångsbestämmelser. 

SVT har inga kommentarer. 

 

5 Konsekvenser 

Bedömning: Förslagen innebär att MSB:s uppdrag att förvalta, utveckla och tillhandahålla SGSI 

tydliggörs och att användarkretsen anges och utvidgas. Förslagen möjliggör robust och säker 

kommunikation mellan de aktörer som har ansvar vid olyckor, kriser eller höjd beredskap. Detta 

innebär en ökad säkerhet och därmed effektivitet i samband med sådana händelser.     En utvidgad 

användarkrets kan komma att öka administrationen för MSB när det gäller exempelvis ackreditering, 
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avgiftsuttag och löpande kontakter med anslutna aktörer, Förslagen medför marginellt ökade 

kostnader för MSB som vid behov finansieras genom ett ökat avgiftsuttag. 

SVT har inga kommentarer. 
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