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Remissvar av departementspromemorian Kommunikation 
för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7) 

Länsstyrelsen i Västmanland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan 
angivna remiss. Länsstyrelsen ställer sig bakom de slutsatser och förslag som 
beskrivs i promemorian men har följande detaljsynpunkter.  

Länsstyrelsen i Västmanland ser positivt på att utveckla en säker och robust 
kommunikationslösning för aktörer verksamma inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar. Erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland visar att det 
finns ett stort behov av att kunna utbyta information och lägesrapporter på ett 
säkert sätt. En ökad hotbild i vårt närområde samt ett försämrat säkerhetspolitiskt 
läge ställer dessutom allt större krav på samhällets aktörer att kommunicera och 
samverka ur ett lednings- och samordningsperspektiv. 

Regeringen föreslår en inriktning i samverkan med en eller flera kommersiella 
operatörer för att säkerhetsställa att samhällsnätet ger god täckning, kapacitet och 
redundans. Länsstyrelsen anser dock att det är viktigt att staten behåller ansvaret/ 
ägarskapet av systemet. Inte minst med anledning av frågans betydelse för landets 
säkerhet. 

Ett par områden som behöver förtydligas är hur övergången mellan dagens 
Rakelsystem och en mobil datakommunikationslösning är tänkt. Initialt kommer 
det nya systemet inte innehålla talmöjligheter. Viktigt att säkerställa att övergången 
av systemen sker på ett smidigt sätt för att undvika glapp med två olika parallella 
system.  

Eftersom samhällsaktörernas behov och nyttjandegrad skiljer sig åt är det viktigt att 
säkerställa att kostnaden av att utveckla systemet och fördelningsnyckeln inte 
medför att antalet aktörer i det nya systemet, framför allt ur ett lokalt perspektiv, 
blir begränsat. Här finns det erfarenheter att dra från införandet av Rakel.  

I detta ärende har landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och handläggare Per 
Höglund varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning har även länsråd Ulrica 
Gradin och beredskapsdirektör Ingela Regnell deltagit. 
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