
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17 

1  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Yttrande över departementspromemorian "Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet" (Ds 2017:7)
Ks/2017:164   530

Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över 
departementspromemorian ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” 
(Ds 2017:7). Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har idag 
påtagliga och ökande behov av ett tillförlitligt och säkert system för mobil 
datakommunikation. Det gäller såväl i det vardagliga arbetet som för 
kommunikation, samverkan och ledning i krisberedskap och för hantering av 
olyckor och mer omfattande händelser i hela hotskalan. Det nuvarande 
samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför 
begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras 
och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även 
realtidsöverföring av data och rörliga bilder.

Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2017-03-15
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-04-21 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-04-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-21 överlämnas som Jönköpings 
kommuns yttrande över ”Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet” (Ds 2017:7).

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till 
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens
beslut:

 Yttrande över departementspromemorian ”Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet” (DS 2017:7) överlämnas till Justitiedepartementet 
enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande över departementspromemorian ”Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet” (DS 2017:7) överlämnas till Justitiedepartementet 
enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt upprättade förslag.
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Justitiedepartementet 
10333 STOCKHOLM 

Yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 
Ju2017/02347/SSK 

Rubrik 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerad departe-
mentspromemoria och lämnar följande synpunkter. Kommunen yttrar sig som 
enskild kommun men också som part i F-samverkan (samverkande aktörer i 
Jönköpings län) samt i RäddSam F (samverkan mellan de kommunala räddnings-
tjänsterna i Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötlands län). 

Användarkrets 
I rapporten används både begreppen samhällskritisk och samhälisviktig verk-
samhet där den föreslagna kommunikationslösningen i första hand riktar sig mot 
den samhällskritiska, med eventuell möjlighet även för användning i den sam-
hälisviktiga verksamheten. Jönköpings kommun menar att en stor del av den 
kommunala verksamheten (både i linjen och vid samhällsstörning) är att betrakta 
som kritisk för den övriga samhällskritiska verksamheten. Barn- och äldreomsorg 
och skola måste fungera för att anställda ska kunna gå till jobbet och utföra sitt 
samhällskritiska arbete. Kommunal teknisk infrastruktur (vatten, avlopp, gator) är 
en förutsättning för att samhällskritisk verksamhet ska fungera. Eftersom an-
vändarkretsen av den föreslagna kommunikationslösningen begränsas till sam-
hällskritisk verksamhet, med en eventuell öppning för samhällsviktig verksamhet, 
behöver definitionen av de båda begreppen penetreras ytterligare och tydligare 
definieras. Jönköpings kommun ser behov av att den enskilda aktören själv ska ha 
möjlighet att definiera vilka användare som ska betraktas som samhällskritiska 
respektive samhällsviktiga. Den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan fungera som ett stödjande 
verktyg i sammanhanget. 

Aktörers behov 
Det konstateras i promemorian att de olika aktörernas behov varierar stort. Detta 
anser Jönköpings kommun är en utmaning att hantera i den föreslagna kom-
munikationslösningen. Eftersom det svenska krishanteringssystemet bygger på 
parallellitet och koordinerat beslutsfattande är det viktigt att de olika aktörernas 
behov tillgodoses så långt det bara är möjligt. En enskild stor aktörs behov får inte 
överskugga en mindre aktörs. Enlig Jönköpings kommuns uppfattning behövs 
ytterligare diskussion kring hur de olika aktörernas krishanterande verksamheter 
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bedrivs. Det kan antingen vara i form av linjeverksamhet vars belastningsgrad 
varierar över tid eller som händelseresponderande ad  hoc-verksamhet med mer 
eller mindre unika behov från gång till gång. Som en del av F-samverkan och 
RäddSam F (med stor variation i kommunstorlek) anser Jönköpings kommun att 
de skillnader som direkt och indirekt antyds i promemorian mellan stora och små 
kommuner och mellan stora och mindre tätorter inte behöver överdrivas. 
Likheterna i de kommunala verksamheterna är så mycket större och viktigare 
oavsett kommun- eller tätortsstorlek. Vidare ser Jönköpings kommun att det borde 
öppnas upp för möjligheten för en enskild aktör att, utifrån specifika behov, 
införskaffa och förvalta kapacitetshöj ande utrustning i systemet. 

Jönköpings kommun anser att föreslagen kommunikationslösning ska kunna 
användas för aktörens alla olika behov, alltså för sådant som är av ej verksam-
hetskritisk karaktär likaväl som för exempelvis hantering av information som är 
sekretesskyddad med hänsyn till rikets säkerhet. Allt för att öka användningen, 
förtrogenheten och den upplevda nyttan av den lösning som föreslås. Jönköpings 
kommun ser att ytterligare resonemang behöver föras om hur mer mobila 
arbetssätt och utökat användande av telematik kommer att påverka tillgänglighet, 
robusthet och sekretess. 

Systemrådighet 
Jönköpings kommun ser positivt på förslaget att den tekniska rådigheten över 
kommunikationslösningen i grunden ska vara ickekommersiell och delar bedöm-
ningen att detta gör systemet mer livskraftigt och robust. Det kan dock diskuteras 
om den tekniska rådigheten över systemet ska vara exklusiv för Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, MSB, eller om även andra aktörer ska ha moj - 
ligheter till inflytande. Erfarenheter från införandet av Rakel i olika delar av den 
kommunala verksamheten visar på en otydlighet när användarbehoven delvis 
lämnats till den enskilda aktören att lösa samtidigt som m begränsats av MSB:s 
tekniska rådighets suveränitet. 

Täckningsgrad 
Jönköpings kommun anser att den geografiska täckningen för den föreslagna 
kommunikationslösningen har en avgörande betydelse för anslutningsgraden. Att 
leverera en geografisk täckning som underskrider den av Rakel faktiskt levererade 
är inte acceptabelt. Täckningskravet för Rakel baseras delvis på tätortsstorlek men 
utifrån aktörsbehov har denna nivå utökats till vad Rakel idag faktiskt levererar. 
Det är den faktiska leveransnivån som upplevs som normerande och som upp-
fattas som en av Rakels stora styrkor. 

Gruppsamtal kontra telefonkonferens 
Promemorian tar upp de båda begreppen gruppsamtal och telefonkonferens. Jön-
köpings kommun vill poängtera att dessa två begrepp inte får sammanblandas då 
de har olika betydelse även om de är närbesläktade. Många av de i Rakel upp-
arbetade metoderna bygger på funktionen gruppsamtal och då den föreslagna 
kommunikationslösningen i förlängningen förväntas ersätta Rakel måste denna 
funktion fortsatt säkerställas. Behov av telefonkonferens föreligger parallellt i 
systemet och ska därför inte exkluderas. 

Slutanvändarprodukt 
Promemorian anger ett i sammanhanget högt utbyggnadstempo för att tillgodose 
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aktörernas behov. Jönköpings kommun ställer sig positiv till detta men vill 
framhålla att den tekniska grundlösningen måste vara av sådan karaktär att 
slutanvändarens anslutande produkt/terminal kan vara standardprodukter. Detta 
kommer också att underlätta utbildningsförfarandet för slutanvändaren eftersom 
användargränssnitt och arbetsmetoder är välkända. 

Finansieringsmodell 
Ett av de tydligaste hindren för anslutning av kommunala verksamheter i till 
Rakel har varit abonnemangsavgifterna. Det har uppfattats som svårt att motivera 
kostnaderna för en upplevd begränsad nytta. Dessutom har den faktiska abonne-
mangsavgiften varit olika för olika aktörer. Jönköpings kommun menar att 
finansieringsmodellen i den föreslagna kommunikationslösningen mycket väl kan 
baseras på abonnemangsavgifter men att storleken på dessa bör jämföras med och 
ställas i relation till de abonnemangsavgifter och den nytta som erbjuds genom 
andra, kommersiella system som finns på marknaden. Jönköpings kommun 
bedömer också att abonnemangsavgiften inte bör variera mellan olika aktörer, 
utöver de i regleringsbrev hanterade statliga verksamheterna. Det är vidare viktigt 
att anslutningen till den föreslagna kommunikationslösningen inte uppfattas drivas 
av att nätägaren behöver ett stort antal abonnemang utan att det är den faktiska 
nyttan av systemet som är drivkraften. 

Utöver ovan lämnade synpunkter anser Jönköpings kommun att de av F-sam-
verkan respektive RäddSam F till utredningen tidigare inlämnade synpunkterna 
(bifogas) fortfarande äger giltighet. 

JÖNKÖPINGS KOMMUN A 

Ann-Marie Nilsson CaJoas 
Kommunstyrelsens ordförande Sta dii'eliöi \ 

U 



Till: 

Justitiedepartementet 

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Inledning 
Myndigheter och organisationer måste arbeta tillsammans för att klara sina viktiga 
uppdrag vid olika typer av samhällsstörningar. Ett väl utbyggt samarbete finns 
sedan många år i Jönköpings län, tillsammans med Ydre kommun. Vi kallar det 
regional inriktning och samordningsfunktion – en överenskommelse om 
gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar. Samverkan, som vilar 
på ett antal lagar inom området, präglas av prestigelöshet vilket kräver insikt, 
öppen kommunikation och vilja från alla aktörer. Målet är att fördjupa samarbetet 
mellan myndigheter, samverkande organisationer samt företag för att stärka 
samhällets beredskap före, under och efter en samhällsstörning. Grunden för 
samverkan är att se till invånarnas bästa. 

Aktörerna inom F-samverkan (ovan beskrivna samarbete inom Jönköpings län) har 
tagit del av det utredningsuppdrag som regeringen initierat med avseende på en 
utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar (Ju2016/00000/LP). Till utredaren lämnas här 
ingångsvärden som aktörerna inom F-samverkan betraktar som väsentliga ur ett 
behovsperspektiv utifrån de arbetssätt som bearbetats fram under åren och som 
uppfattats fungerande och blivit välrenommerade. 

Hög grad av transparens 
Det svenska krishanteringssystemet bygger på att den aktör som i vardagen har 
ansvar för ett visst område även i kris ska ansvara för samma område. Det är därför 
inte självklart att alla aktörer full ut kan förväntas ha kännedom om varandras 
ansvarsområden. Det föreligger i många situationer ett parallellansvar för flera 
aktörer utan någon inbördes beslutshierarkisk ordning. För att, med de drabbade 
sammanhangen i fokus, erbjuda varandra möjlighet att fullgöra sina åligganden 
krävs att informationsflöde präglas av en hög grad av transparens. Detta oavsett 
transmissionsväg. I kombination med en god kunskap om gällande 
sekretesslagstiftningar visar erfarenheten att såväl beslutsfattande som faktiskt 
agerande blir mer effektiv och tidsutdräkten av en åtgärdande insats kan optimeras. 
Transparens och sekretess har inte blivit varandras motpoler utan ett stödjande 
ramverk. Rättighetsbegränsningar satta ensidigt av en aktör utan samverkan kan, 
trots att syftet var gott, medföra att beslutsfattande eller faktiska åtgärder försenas 
eller helt uteblir. Kommande kommunikationssystem måste därför stödja ett 
transparent arbetssätt. 

Användning av Rakel 
Inom F-samverkan har Rakel kommit att bli ett verktyg som underlättat 
informationsdelning för såväl beslutsfattare som utförare. Information som tidigare 
behövde föras genom en mängd olika kanaler och på sin väg tvingats formas om 
kan i Rakel delas simultant till samtliga. Rakel används dagligen för rutinmässig 
samverkan i samband med olyckor, polisinsatser och sjukvårdshändelser. Utöver 
detta används Rakel också för planerad samverkan i samband med andra 



samhällspåverkande händelser. Det kan vara publika evenemang, hantering av 
vädervarningar eller större planerade polisinsatser. Rakel har också använts för så 
kallad spontansamverkan där kommunikationsbehov för samverkan uppstått i 
stunden. Det kan vara upptäckt av misstänkt brottslig verksamhet eller hastigt 
uppkomna naturfenomen med samhällspåverkan. Gemensamt för alla dessa 
situationer är behovet av gruppkommunikation där förutom informationsdelning 
mellan två uttalade parter ett behov av överhörning tillgodoses. Rakel kan inte 
anses ha fyllt telefonkonferensbehov (motsvarande) men det har heller aldrig varit 
syftet. Gruppkommunikation via ett radiosystem har helt andra betingelser än en 
telefonkonferens och det ena kan inte anses utesluta det andra. Tillgången till 
gruppkommunikation via ett radiosystem är verksamhetskritiskt för de arbetssätt 
som arbetats fram inom F-samverkan. 

Behov av kommunikationsvägar 
Utvecklingen av möjligheten till kommunikation, särskilt mobil sådan, har på 
senare tid exploderat. Detta har till följd fått att mängden tjänster som utnyttjar 
dessa möjligheter också ökat markant. Sådant som tidigare uppfattades som 
bonusmöjligheter har kommit att utvecklas till verksamhetskritiska sådana. 
Aktörerna inom F-samverkan skiljer sig inte från vilka andra verksamheter som 
helst i detta avseende. Registerslagningar, orderstyrningar, händelsedokumentation, 
lägesbildsdelningar är sådant som görs stundligen och möjligheterna att göra det 
mobilt har kommit att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten i utfört arbete. 
Det upplevs som otillfredsställande för aktörer inom samhällsviktig verksamhet att 
idag alltid vara hänvisad till publika system vad gäller mobil ip-baserad 
kommunikation. Det är svårt att säkerställa såväl tillgänglighet som resiliens i ett 
system som drivs på affärsmässiga grunder. Aktörerna inom F-samverkan ser 
därför ett behov av ett dedicerat system för ip-baserad kommunikation där staten 
äger och driftar systemet utan affärsmässiga inslag. 

Begreppsdefinition 
I utredningsuppdraget anges avnämarna av utredningens förslag ska vara aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Det kan uppfattas finnas en stor 
tolkningsmån i vilka verksamheter som kan förväntas inrymmas i denna 
avgränsning. På ett regionalt plan finns aktörer som har en mångfacetterad 
verksamhet där delar är av krishanteringsart eller på annat sätt samhällsviktig. Det 
kan vara kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser eller privata aktörer. Det 
finns ett behov av att tydliggöra avgränsningen så att den varken blir för snäv eller 
för vid. 

Finansieringsmodell 
Aktörerna inom F-samverkan kan konstatera att den finansieringsmodell som finns 
för Rakel har medfört att anslutningsgraden inom främst kommunal verksamhet, 
inklusive kommunal räddningstjänst, inte har blivit så omfattande som önskvärt. 
Detta bör beaktas vid val av finansieringsmodell för framtida 
kommunikationssystemslösningar för de i utredningen utpekade avnämarna. 
Finansieringen av såväl uppbyggnad som drift bör bäras av staten centralt. Det är 
dock rimligt att varje aktör står för sina egna systemadministrationskostnader, till 
exempel handläggning för beställning av tjänster. 



Fortsättning 
Aktörerna inom F-samverkan vill härmed också bjuda in utredaren till Jönköpings 
län att få ytterligare redovisning av arbetet här med bäring på 
kommunikationsbehov. Är ett sådant besök inte genomförbart står representanter 
för F-samverkan tillgängliga för att på annan plats möta utredaren i samma syfte 
som ovan. 

Enligt uppdrag från F-samverkans AU 

Vaggeryd 2016-12-02 

 
David Högberg – stf Räddningschef Vaggeryds kommun 



Till: 

Justitiedepartementet 

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Inledning 
Ensam är stark säger en del. Vår erfarenhet är den motsatta. Därför har 13 
kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS 
Alarm gjort slag i saken och tillsammans bildat samarbetsorganet RäddSam F. Med 
gemensamma krafter hjälps vi åt i såväl den operativa räddningsinsatsen som i det 
förebyggande arbetet. 

Tack vare samarbetet finns ett stort antal brandmän, styrkeledare, insatsledare och 
brandingenjörer i jour och beredskap året runt, dygnet runt alltid redo att hjälpa till 
vid nödsituationer. 

Aktörerna inom RäddSam F har tagit del av det utredningsuppdrag som regeringen 
initierat med avseende på en utvecklad och säker kommunikationslösning för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ju2016/00000/LP). Till 
utredaren lämnas här ingångsvärden som aktörerna inom RäddSam F betraktar som 
väsentliga ur ett behovsperspektiv utifrån de arbetssätt som bearbetats fram under 
åren och som uppfattats fungerande och blivit välrenommerade. 

Hög grad av transparens 
Det svenska krishanteringssystemet bygger på att den aktör som i vardagen har 
ansvar för ett visst område även i kris ska ansvara för samma område. Det är därför 
inte självklart att alla aktörer full ut kan förväntas ha kännedom om varandras 
ansvarsområden. Det föreligger i många situationer ett parallellansvar för flera 
aktörer utan någon inbördes beslutshierarkisk ordning. För att, med de drabbade 
sammanhangen i fokus, erbjuda varandra möjlighet att fullgöra sina åligganden 
krävs att informationsflöde präglas av en hög grad av transparens. Detta oavsett 
transmissionsväg. I kombination med en god kunskap om gällande 
sekretesslagstiftningar visar erfarenheten att såväl beslutsfattande som faktiskt 
agerande blir mer effektiv och tidsutdräkten av en åtgärdande insats kan optimeras. 
Transparens och sekretess har inte blivit varandras motpoler utan ett stödjande 
ramverk. Rättighetsbegränsningar satta ensidigt av en aktör utan samverkan kan, 
trots att syftet var gott, medföra att beslutsfattande eller faktiska åtgärder försenas 
eller helt uteblir. Kommande kommunikationssystem måste därför stödja ett 
transparent arbetssätt. 

Användning av Rakel 
Inom RäddSam F har Rakel kommit att bli ett verktyg som underlättat 
informationsdelning för såväl beslutsfattare som utförare. Information som tidigare 
behövde föras genom en mängd olika kanaler och på sin väg tvingats formas om 
kan i Rakel delas simultant till samtliga. Rakel används dagligen för rutinmässig 
samverkan i samband med olyckor, polisinsatser och sjukvårdshändelser. Utöver 
detta används Rakel också för planerad samverkan i samband med andra 
samhällspåverkande händelser. Det kan vara publika evenemang, hantering av 
vädervarningar eller större planerade polisinsatser. Rakel har också använts för så 



kallad spontansamverkan där kommunikationsbehov för samverkan uppstått i 
stunden. Det kan vara upptäckt av misstänkt brottslig verksamhet eller hastigt 
uppkomna naturfenomen med samhällspåverkan. Även i vardagen används Rakel 
för organisationsintern samverkan och kommunikation för linjeverksamheten. 
Gemensamt för alla dessa situationer är behovet av gruppkommunikation där 
förutom informationsdelning mellan två uttalade parter ett behov av överhörning 
tillgodoses. Rakel kan inte anses ha fyllt telefonkonferensbehov (motsvarande) 
men det har heller aldrig varit syftet. Gruppkommunikation via ett radiosystem har 
helt andra betingelser än en telefonkonferens och det ena kan inte anses utesluta det 
andra. Tillgången till gruppkommunikation via ett radiosystem är 
verksamhetskritiskt för de arbetssätt som arbetats fram inom RäddSam F. 

Den kommunala räddningstjänsten är organiserad på ett sådant sätt att merparten 
av personalen i den skadeavhjälpande verksamheten är deltidsanställda. Dessa har 
en begränsad mängd tid för kompetensutveckling och kompetensförvaltning, 
normalt c:a 50-70 timmar per år. Inom denna tidsram ska hela kunskapsområdet 
hanteras, allt från utryckningskörning och brandsläckning till kemikaliesanering 
och prehospitalt omhändertagande. När Rakel infördes genomfördes en omfattande 
utbildningsinsats för samtlig personal inom RäddSam F. Motsvarande utbildning 
ska också alla nyanställda få i samband med introduktion. Därefter hålls 
kunskapsförvaltande repetitionsutbildningar samt att systemet används praktiskt i 
samband med annan utbildning och skadeavhjälpande insatser. 

Att införa ett nytt radiosystem för gruppkommunikation som skulle ersätta Rakel 
medför, mot bakgrund av ovanstående, en mycket stor utbildningskostnad både i 
ekonomiska termer och i anspråktagande av tillgänglig utbildningstid. Dessa 
konsekvenser måste utredaren ta i beaktande i sitt arbete. 

Behov av kommunikationsvägar 
Utvecklingen av möjligheten till kommunikation, särskilt mobil sådan, har på 
senare tid exploderat. Detta har till följd fått att mängden tjänster som utnyttjar 
dessa möjligheter också ökat markant. Sådant som tidigare uppfattades som 
bonusmöjligheter har kommit att utvecklas till verksamhetskritiska sådana. 
Aktörerna inom RäddSam F skiljer sig inte från vilka andra verksamheter som helst 
i detta avseende. Registerslagningar, orderstyrningar, händelsedokumentation, 
lägesbildsdelningar är sådant som görs stundligen och möjligheterna att göra det 
mobilt har kommit att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten i utfört arbete. 
Det upplevs som otillfredsställande för aktörer inom samhällsviktig verksamhet att 
idag alltid vara hänvisad till publika system vad gäller mobil ip-baserad 
kommunikation. Det är svårt att säkerställa såväl tillgänglighet som resiliens i ett 
system som drivs på affärsmässiga grunder. Aktörerna inom RäddSam F ser därför 
ett behov av ett dedicerat system för ip-baserad kommunikation där staten äger och 
driftar systemet utan affärsmässiga inslag. 

System för standardprodukter 
Ett system för ip-baserad kommunikation avsett för samhällsviktig verksamhet 
måste, så långt det bara är möjligt, kunna användas ihop med standardprodukter. 
Det är inte rimligt att ha en smart telefon för kommunikation via publika system, 
en annan motsvarande specialprodukt för kommunikation via det ickepublika 
systemet och en tredje specialprodukt för kommunikation via Rakel. Aktörerna 



inom RäddSam F anser att om utredaren kommer fram till ett förslag om ett 
ickepublikt system baserat på LTE-teknik måste det vara utformat så att 
marknadens standardprodukter för mobiltelefoni ska vara användbart i systemet. 
Det riskerar annars att medföra orimliga kostnader både i hårdvaruinvesteringar 
som utbildningsbehov. Kommer utredaren fram till ett förslag om en annan teknisk 
lösning än LTE bör också det kunna användas av brett tillgängliga 
standardprodukter. 

Begreppsdefinition 
I utredningsuppdraget anges avnämarna av utredningens förslag ska vara aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Det kan uppfattas finnas en stor 
tolkningsmån i vilka verksamheter som kan förväntas inrymmas i denna 
avgränsning. På ett regionalt plan finns aktörer som har en mångfacetterad 
verksamhet där delar är av krishanteringsart eller på annat sätt samhällsviktig. Det 
kan vara kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser eller privata aktörer. Det 
finns ett behov av att tydliggöra avgränsningen så att den varken blir för snäv eller 
för vid. 

Finansieringsmodell 
Aktörerna inom RäddSam F kan konstatera att den finansieringsmodell som finns 
för Rakel har medfört att anslutningsgraden inom kommunal verksamhet, inklusive 
kommunal räddningstjänst, inte har blivit så omfattande som önskvärt. Detta bör 
beaktas vid val av finansieringsmodell för framtida 
kommunikationssystemslösningar för de i utredningen utpekade avnämarna. 
Finansieringen av såväl uppbyggnad som drift bör bäras av staten centralt. Det är 
dock rimligt att varje aktör står för sina egna systemadministrationskostnader, till 
exempel handläggning för beställning av tjänster. En framtida 
kommunikationssystemlösning kommer för en kommun att stå i direkt konkurrens 
med publika system. Nyttan med ett ickepublikt system kommer att nagelfaras mot 
en eventuellt höjd ekonomisk kostnad. 

Fortsättning 
Aktörerna inom RäddSam F vill härmed också bjuda in utredaren till Jönköpings 
län att få ytterligare redovisning av arbetet här med bäring på 
kommunikationsbehov. Är ett sådant besök inte genomförbart står representanter 
för RäddSam F tillgängliga för att på annan plats möta utredaren i samma syfte 
som ovan. 

Enligt uppdrag från räddningschefsgruppen inom RäddSam F 

Vaggeryd 2016-12-02 

 
David Högberg – stf Räddningschef Vaggeryds kommun 
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