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Ekonomistyrningsverkets yttrande över Ds 2017:7, 

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet 

Ekonomistyrningsverket (ESV) ser positivt på att utredningen föreslår en 

kommunikationslösning som inte bara kan tillgodose samhällsaktörernas behov av 

ett tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation, utan som också 

kan medverka till att regeringens bredbandsmål kan nås. ESV observerar att 

samhället idag blir alltmer beroende av digital infrastruktur och 

bredbandskommunikation för att upprätthålla viktiga funktioner. I delar av 

Sveriges lands- och glesbygder finns dock utmaningar när det gäller lönsamhet för 

bredbandsinvesteringar. Det skulle därför vara fördelaktigt om en statligt etablerad 

radioinfrastruktur i glesbygd och andra prioriterade områden kan resultera i en 

ökad bredbandstillgång. ESV vill även poängtera att en ökad tillgång till 

bredbandstjänster i lands- och glesbygd kan leda till en förstärkt tillgänglighet till 

framtidens – alltmer digitala – samhällsservice. Därmed kan en utbyggnad även 

fungera som en förutsättningsskapande komponent i strävan efter att nå såväl målet 

för förvaltningspolitiken som det it-politiska målet.   

För övrigt avgränsar ESV sitt yttrande över departementspromemorian 

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet till avsnittet Investeringskostnader 

(avsnitt 9.2) och kapitlet Konsekvenser av utredningens förslag (kap. 10).  

ESV kan inte ta ställning till om investeringskostnaderna för den nya 

kommunikationslösningen är rimliga, då det saknas ett detaljerat underlag för 

kostnadsberäkningar i promemorian.  

ESV kan inte heller ta ställning till storleken på den föreslagna 

kommunikationslösningens nyttor. ESV har i egna rapporter uppmärksammat 

metodrelaterade utmaningar kopplat till att värdera och kvantifiera nyttor, men 

anser ändock att mer djupgående resonemang om och uppskattningar av nyttornas 

storlek (i monetära termer) hade varit på sin plats i detta sammanhang.  

Eftersom ESV varken kan ta ställning till förslagets investeringskostnader eller 

dess nyttor anser ESV att förslaget inte utgör ett tillräckligt väl utvecklat 

beslutsunderlag för att kunna bedöma kostnadseffektiviteten med den nya 

kommunikationslösningen.      
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I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare William Linnefell 

har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Eva Lindblom och 

enhetschef Peter Norén medverkat. 
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Generaldirektör 
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Utredare 

 

 


