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Länsstyrelsens yttrande över departementspromemorian 
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet 2017:7 

 
Uppdraget 
Länsstyrelsen Västerbotten har erhållit ”Departementspromemorian Kom-
munikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7” på remiss.  
Länsstyrelsen har tagit del av promemorian och redovisar synpunkter nedan.  

Ärendet 
Länsstyrelsen har tagit del av promemorian och de ställningstaganden som 
redovisats. Länsstyrelsen delar uppfattningen om de behov som finns redo-
visade och om vikten av en säkrad och långsiktig kommunikationsförmåga i 
ett samhällsnät för samhällets krisaktörer dels utifrån behovet av ett förbätt-
rat system som kan ta över efter Rakel, och även utifrån behov uppkomna på 
grund av det rådande omvärldsläget och förväntad fortsatt utveckling av 
omvärldssituationen. 
 
När det gäller täckning bör behov av täckning planeras utifrån bl. a. fjäll-
räddningens behov. I dagens Rakelsystem är täckningen inte helt utbyggd 
samtidigt som polisradion nu plockas bort även i fjällområdet och ersätts 
med Rakel. Täckningen bör också i övrigt planeras utifrån ytterligare para-
metrar än yta och befolkning, liksom att täckning säkerställs i byggnads-
komplex som köpcentrum och arenor, industri och anläggningar samt andra 
besöksmål. 
 
Länsstyrelsen stödjer en lösning som medger användning och samverkan 
med och över landgräns mot de nordiska länderna. 
 
Prissättning av ett nytt kommunikationssystem måste vara enkel, tydlig och 
med ett sådant upplägg att samhällets krisaktörer kan motiveras att använda 
det, utan att därför överta för stor del av kostnaden. Andra samhällsviktiga 
aktörer måste också medges i systemet. 
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Att i systemet kunna klara av att hantera uppgifter av hemlig natur är en 
möjlighet, men synes svårt utifrån de kostnader detta kan medföra. Länssty-
relsen är dock positiv till en sådan förmåga om det kan ske till en rimlig 
kostnad. 
 
Länsstyrelsen anser det vara nödvändigt att staten har kontroll över de vitala 
delarna av systemet, då kommersiella aktörer inte kan förväntas agera uti-
från en särskild omsorg om samhällets funktionalitet 
 
I övrigt stödjer Länsstyrelsen Västerbotten i allt väsentligt betänkandets 
förslag. 
 
Ärendets handläggning 
Landshövding Magdalena Andersson har fattat beslut med handläggare 
Christer Papmehl som föredragande. I ärendets handläggning har även sä-
kerhetschef Barbro Waleij, kommunikationsdirektör Mikael Bergström och 
handläggare folkhälsa, Therese Runarsdotter deltagit. 
 
 
 
 
Magdalena Andersson 
    Christer Papmehl 
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