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Kommunstyrelsesalen, 1 4.00-1 5.40

LedamÖter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M), Kurt Pettersson (S), Rigmor Aström (M), Lil¡-
Marie Lundstróm (C), Michael Engström (S), Bosse Strombäck (V), Kenneth Backgård
(NS), Catarina Ask (MP), Hendrik Andersson (L), Bernt Drugge (SD), Glenn Btom (S),
Eva Westlund (S), Maria von Schantz (M), Arne Gustafsson (SD)

Ersättare

Anders Sundström (NS), Sead Maglic (NS), Gösta Eriksson (MP), Lars Karlsson (L),
Anders Pettersson (KD), Göran Ahlman (M), Egon Palo (M), Rasmus Joneland (V)

Kommunfullmäktiges presidium

Eivy Blomdahl(S)

Tjänstepersoner
Kommunchef Mats Berg, kommunsekreterare lngelina Edström, kanslichef Carina
Hallnor, ekonomichef Lena Lundberg

Maria von Schantz (M)

Kansliet 2017-05-15
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Rem iss från J ustitiedepartementet.
Departementspromemorian Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet (Ds 2017:71
K520171201, Au $ 63

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun lämnar yttrandet nedan

som remissvar på departementspromemorian Kommunikation ftir vår
gemensarnma säkerhet (Ds 2017 :7).

2. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har ffitt departementspromemorian Kommunikation ftir vår
gemensamma säkerhet (Ds 2017 :7) på remiss från Justitiedepartementet.
Utredningen syftar till att uppnå en såiker kommunikationslösning ftir aktörer
inom allmåin ordning, säkerhet, hälsa och ftirsvar. Utredningen ftireslar en
etappvis utbyggd hybridlösning mellan staten och en eller flera kommersiella
operatörer ftir langsiktig stiker mobil, ip-baserad tal- och datakommunikation
ftir aktörer inom allmåin ordning, säkerhet, hälsa och ftirsvar. Remissvaret
ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2017.

Räddnings- och beredskapsftirvaltningen lämnar 20 17 -04-25 ft lj ande
yttrande:

Bodens kommun tycker ansatsen åir bra. Det är mycket goda intentioner med
att det nya systemet ska fungera i hela landet inklusive på glesbygden, vilket
kommunen har problem med nåir det gäller dagens Rakelsystem. Kommunen
saknar dock en specifikation kring finansieringen av ett nytt
kommunikationssystem. Rakelsystemet som kommunen använder idag är
mycket kostnadsdrivande och farhågan finns att ett nytt system blir åinnu

dyrare. Finansieringsfrågan har stor betydelse ftir kommunen och åir något
som måste ftirtydligas.

I övrigt åir det beskrivna systemet modernt och väl anpassat till kommunens
verksamhet.

För kännedom
Justitiedepartementet
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