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Yttrande: Departementspromemorian Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7) 
Ju2017/02347/SSK 
 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med synpunkter 
på ”Departementspromemorian Kommunikation för vår gemen-samma säkerhet” 
och önskar framföra följande synpunkter. 
 
SVA anser att det är nationellt och strategiskt viktigt med utvecklandet av statens 
samhällsnät för en säker kommunikation med avseende på samhällsfunktionerna 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.  SVA instämmer med det över-
gripande förslaget att en säker och tillgänglig mobil kommunikation förutsätter en 
betydande statlig ägo, kontroll och rådighet. Detta under förutsättning att specifika 
behov för tryggad djurhälsa, inom ramen för säker jordbruksproduktion samt 
livsmedelsförsörjning, beaktas i utvecklingen av ett separat kommunikationsnät. 
Kostnadseffektiva lösningar är av stor betydelse och SVA vill peka på riskerna med 
att system-lösningar blir alltför dyrbar och därmed inte kommer nyttjas fullt ut. 
Upp-skattningen av kostnaderna i förhållande till den beräknade drifttiden och 
funktionaliteten av samhällsnätet bör prioriteras innan man går vidare med 
utvecklingen. 
 
Säkra kommunikationslösningar inom områdena hälsa och djurhälsa är en grund 
för SVA:s verksamhet. I SVA:s uppdrag ingår att övervaka och utveckla kunskap om 
allvarliga djursjukdomar, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor 
och farliga substanser. SVA:s verksamhetsversion är att bidra till ett gott hälsoläge 
bland djuren för att göra människor tryggare. Säkra kommunika-tionslösningar i 
tät anslutning med andra myndigheter och partner möjliggör goda förutsättningar 
att förebygga och hantera djursjukdomar. Behovet av säkra system för att dela 
information i nära operativt samarbete finns med flera andra myndigheter.  Ett 
exempel är samarbetet mellan SVA och Jordbruksverket kring misstankehantering, 
delvis på kommunikation via e-post, och även där skulle SVA vara behjälpta av mer 
säkra system att dela skriftlig information.  
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Det nya förslaget på mobil kommunikation får inte bara avgränsas till polis och 
räddningstjänst utan även beredskapsbehov som berör hälsa och djurhälsa. 
SVA är en bevakningsansvarig myndighet med gemensamt ansvar för krisbered-
skap och civilt försvar. Förslagen bygger på hela hotskalan och justitie-
departementet bör därför även beakta kommunikationslösningar för att förebygga 
och hantera antagonistiska hot mot jordbruksproduktionen och livsmedels-
försörjningen. Kriterier för täckning i glesbygd, samt frågor som berör höjd 
beredskap, bör tidigt ingå i den fortsatta satsningen av kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet.  
 
Det finns ett nationellt värde i att ha kostnadseffektiva lösningar, statlig ägo och 
kontroll på informationsflöden i fibrer, mobila gränssnitt och tjänster. Dessa 
kostnader kan inte läggas på enskilda myndigheter som har till uppgift att arbeta 
med frågor som berör allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Jens Mattsson. I den slutliga 
handläggningen har deltagit planeringsdirektören Staffan Ros, statsepizootologen 
Ann Lindberg, epidemiologen Gunilla Hallgren, chefsjuristen Karin Wetter 
Lindvall, juristen Andreas Kappen, tekniska chefen Hans Antehed, bitr. 
signalskyddschefen Conny Janving och verksamhetschefen Rickard Knutsson, 
föredragande. 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Jens Mattsson 
 
 
 Rickard Knutsson 
 


	Yttrande: Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)

