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Promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet 
(Ds 2017:7) 
 
Polismyndigheten har tagit del av betänkandet och välkomnar i stort utred-
aningens förslag. Utifrån de områden som Polismyndigheten har att bevaka 
lämnas dock följande synpunkter.  
 
Polismyndigheten anser att anskaffning av ett nytt system som säkerställer 
fungerande tal- och datakommunikation är en oundgänglig förutsättning för att 
polisen och andra samhällsviktiga aktörer ska kunna lösa sina uppgifter under 
både normala omständigheter såväl som vid svårare påfrestningar. 
 
Vidare anser Polismyndigheten att det är av vikt att staten, som utredningen 
föreslår (avsnitt 8.1), har egen kontroll och rådighet över ett radioaccessnät 
med grund i sådan infrastruktur som finns i statens ägo och genom använ-
dande av dedikerat eget radiofrekvensspektrum. Lösningen att till detta genom 
så kallade roamingavtal (avsnitt 8.1.4) knyta en eller flera kommersiella aktö-
rers parallella eller överlappande nätkapacitet kommer tillföra radiosystemet 
redundans och förbättrad geografisk täckning. 
 
Vad det gäller frågan om användarkrets (avsnitt 8.1.1) anser Polismyndigheten 
att även ordningsvakter och vissa kategorier av väktare bör ingå i systemet 
som en framtida utökad användargrupp. Polismyndigheten har god erfarenhet 
av projekt där vissa ordningsvakter haft tillgång till Rakelsystemet. I begrän-
sad omfattning har i dag också vissa väktare och bevakningsbolag tillgång till 
Rakelsystemet. Både ordningsvakter och väktare är viktiga aktörer för sam-
hällets krisberedskap och säkerhet vilket tydliggjordes vid terrorbrottet i 
Stockholm den 7 april 2017. På samma sätt bör vissa frivilligorganisationer 
som deltar vid exempelvis räddningstjänst kunna ingå i systemet i en utökad 
användarkrets. Polismyndigheten anser vidare att Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap bör få mandat att i samråd med Polismyndigheten, Sä-
kerhetspolisen och Försvarmakten besluta om den framtida användarkretsen 
för systemet. För att säkerställa att samhällsviktiga aktörer ordnat och snabbt 
väljer att gå över till det nya föreslagna systemet bör anslutningsskyldigheten 
för dessa samt för kommuner och landsting regleras. 
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Beträffande frågan om täckning och kapacitet (avsnitten 8.1.1 & 8.1.5) anser 
Polismyndigheten att det är av vikt att prioritet för olika aktörer bestäms så att 
samhällsviktiga aktörer vid särskilda händelser kan ges företräde framför an-
nan trafik och även att lägre prioriterade aktörer i vissa fall för att säkerställa 
att kapacitet kan stängas ute från tillträde till nätet. Det är även viktigt att sy-
stemet ges rikstäckning så att det kan användas i fjällvärlden samt även att 
systemintegration kan ske att på liknande sätt som i dag vid Inter System Inter-
face mellan Rakel-systemet och exempelvis norska Nödnett-systemet. Detta 
för att skapa täckning i fjällvärlden där Polismyndigheten har ansvar för fjäll-
räddning och för att kunna samverka fullt ut med andra nordiska myndigheter i 
det nordiska polissamarbetet. 
 
Det är vidare av vikt att det nya radiosystemet ges robusthet (avsnitt 5.2.4). 
Polismyndigheten vill här poängtera vikten av att detta beaktas även för de 
delar av systemet som köps av kommersiella aktörer genom roamingavtal. 
Eftersom sådana delar av nätet kommer ha betydelse som kapacitets- och re-
dundanskomponent är det viktigt att de har betydande reservkapacitet exem-
pelvis vid längre strömavbrott. 
 
Vidare anser Polismyndigheten att det hade varit önskvärt med en högre pre-
cision av uppgifterna (avsnittet 9.1) om vilka kostnadseffekter förslaget be-
döms medföra för myndigheten. Polismyndigheten som har ett stort antal 
abonnemang i dagens Rakelsystem kommer att vara en stor användare i det 
föreslagna radiosystemet. Det är därför av vikt att de ekonomiska konsekven-
serna tydliggörs och att myndigheten tillförs medel för att kunna bära nya 
kostnader.  
 
Polismyndigheten anser även att en analys av vilken påverkan förslagen får i 
förhållande till den nya säkerhetsskyddslag som föreslås i betänkandet En ny 
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) bör göras. Elektroniska kommunikations-
lösningar, t.ex. fast och mobil telefoni och radio är i många fallen samhällsvik-
tig verksamhet som kräver skydd med stöd av den nya säkerhetsskyddslagen. 
 
Charlotta Lokrantz Sandberg har beslutat detta yttrande efter föredragning av 
Pär Runemar. 
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På avdelningschefens vägnar 
 
 
Charlotta Lokrantz Sandberg 
Jurist 
    Pär Runemar 
    Jurist, föredragande 
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