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Remiss - Departementspromemorian Kommunikation 
f6r var gemensamma sakerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar aft godkanna forslaget till yttrande. 

Are ndet 
Regeringskansliet har bjudit in Nynashamns kommun aft Minna synpunkter pa utredningen, 
Kommunikation for var gemensamma sakerhet - en utvecklad och saker kommunikationslosning 
for aktorer inom allman ordning, sakerhet, hdlsa och forsvar. 

Bakgrund 
Rakel är ett kommunikationssystem for trygg och saker kommunikation mellan medarbetare 
inom samhallsviktiga verksamheter sâ som exempelvis polis, raddningstjanst och fdrsvaret. 
Systemet har en hog driftsakerhet och robusthet, tackning inom hela Sverige och anvands av fler 
an 500 organisationer. Aven kanslig information kan delas snabbt och enkelt, genom aft all 
kommunikation inom Rakel ar skyddad. 

Utredningen konstaterar aft det nuvarande samhallsnatet for Rakelsystemet avser framst 
talkommunikation och har and& begransad kapacitet for mobil dataoverffiring. Rakelsystemet 
behover darfor kompletteras och pa sikt helt ersattas med eft modernare system som kan hantera 
aven realtidsoverforing av data och rorliga bilder. 

En samlad losning med tillrackligt langtgaende statlig kontroll och radighet efterstravas. Det ger 
forutsattningar for att langsiktigt sakra medborgarvarden och kritiska samhallsfunktioner i en tid 
av forsamrat sakerhetspolitiskt lage och forandrade samhallsrisker. 

Utredningen foreslar en etappvis utbyggd hybridlosning mellan staten och en eller flera 
kommersiella operatorer for langsiktig saker mobil, IP-baserad tal- och datakommunikation for 
aktorer inom allman ordning, sakerhet, halsa och forsvar. 

Kommunikationslosningen ska vara tydligt normerad, dvs. anvandas av utpekade aktoter och i 
de verksamheter som staten faststaller. 

Staten fOreslas samverka med en eller flera kommersiella operatOrer genom inplaceringar och 
overenskommelser om nationell roaming, som sammantaget med samhallsnatet ger god 
tackning, kapacitet och redundans fbr aktorernas mobila datakommunikation. 

Statligt etablerad radioinfrastruktur i glesbygd och andra prioriterade omraden mojliggor 
inplacering av kommersiella operatorers aktiva utrustning, dar marknadskraftema tidigare varit 
fOr svaga. Kommunikationslosningen kan darmed medverka till aft samhallets bredbandsmal kan 
nas. 
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En losning forordas som bygger pa finansiering, agarskap och forvaltning som tillvaratar 
befintliga finansiella och andra resurser inom Myndigheten for samhallsskydd och beredskap och 
det statligt agda bolaget Teracom AB. Det skapar ekonomiska forutsattningar, statlig radighet 
och underldttar senare infasning i losningen av talbaserad kommunikation fran nuvarande 
Rakelsystem. 

Den angivna genomforandeplanen utformas som en process med ett antal etapper. Det mojliggor 
successiv erfarenhetsaterkoppling som grund fOr beslut om investeringar mot bakgrund av 
tillgangliga resurser, funktionalitet och sdkerhet for den samlade losningen. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram att det är svart att skatta omfattningen av en 
framtida kommunal anvandarkrets, eftersom det är sa starkt beroende av hur ett framtida system 
är ordnat och vilka forutsattningar som ska rada. Nyndshamns kommun instammer i att vad det 
nya kommunikationssystemet kan och far anyandas till behover faststdllas innan det gar att 
uppskatta antal anyandare och narmare diskutera hur en finansieringslosning ska se ut. 

De aktorer som ska inga som ordinarie abonnenter i systemet behover fa tillgang till tjanster som 
gOr att de kan hantera den ordinarie verksamheten. Det galler klassisk telefoni, saval intern i 
krisberedskapssystemet som det stod som kan fas genom extern informationsinhamtning och 
dataoverfOring. Det är viktigt for kommunen att funktionaliteten stodjer en hog grad av 
vardagsnytta sa att kommunikationslosningen inte enbart kommer till nytta vid en allvarlig 
storning eller kris. 

SKL lyfter fram att samtliga Rakelabonnemang som idag anvands genomgaende behover 
kompletteras med ett mobilt- telefon och dataabonnemang. Vidare har manga kommunala 
rdddningstjanster idag separata radiosystem fOr radykning, eftersom Rakel ddr uppges ha stora 
begransningar. Vi delar synpunktema fran SKL att en framtida kommunikationslosning pa ett 
battre sat bor inkludera och spegla verksamheternas faktiska behov. 

I uppdraget betonas en utbyggnad av statligt etablerad radioinfrastruktur i glesbygd och som 
mojliggor inplacering av kommersiella operatorers aktiva utrustning, ddr marknadskraftema 
tidigare varit for svaga. Nyndshamns kommun staller sig positiv till den synergieffekt som 
framfors och delar uppfattningen att kommunikationslosningen armed kan medverka till att 
samhallets bredbandsmal kan nas. 

Utredaren foreslar att genomforandeplanen utformas som en process med ett antal etapper. Det 
mOjliggOr successiv erfarenhetsaterkoppling som grund fOr beslut om investeringar mot 
bakgrund av tillgangliga resurser, funktionalitet och sakerhet for den samlade losningen. 
Avslutningsvis betonas vikten av att sdkra kommunemas delaktighet vid inforandet av den 
foreslagna och valbehovliga nya kommunikationslosningen. 

Forslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkanna forslaget till yttrande. 

Kopia: Akten, Sakerhetschefen 
Exp: Justitiedepartementet 
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Utdragsbestyrkande 



Underskri 

Inger 	derson (S) 
justerare 	 

Eva Ryman 
sekreterare 
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Plats och tid 
Namndhuset Nynashamn, lokal: Landsort 2017-04-19 kl. 08.30-09.30 

Beslutande 
Patrik Isestad (S), ordfOrande, ej § 86 pa grund av jav 
Nisse Maim (PP) tjanstgor fOr Patrik Isestad (S) § 86 och som ordforande § 86 med stod av gemensamt 
reglemente 27 § forsta stycket 
Nicholas Nickander (L), tjanstgor fOr Daniel Adborn (L) 
Inger Andersson (S), tjanstgor pa vakant plats 
Thomas Johansson (S) 
Maria Schneider (S) tjanstgor for Lars-Ake Lundin (S) 
Bernt Mansson (MP), tjanstgOr for Catrine Ek (MP), tjanstgor ej § 87 pa grund av jav 
Nisse Maim (PP), tjanstgor fir Bernt Mansson (MP) § 87 
Harry Bouveng (M), tjanstgor ej §§ 86 och 90 pa grund av jay 
Georgios Tsiouras (M) tjanstgor for Harry Bouveng (M) §§ 86 och 90 
Bodil Toll (M), tjanstgor ej § 85 pa grund av jay 
Georgios Tsiouras (M) tjanstgor for Bodil Toll (M) § 85 
Agneta Tjarnhammar (M), tjanstgor ej §§ 88 och 89 pa grund av jay 
Georgios Tsiouras (M) tjanstgor for Agneta Tjarnhammar (M) §§ 88 och 89 
Maria Gard Gtinster (C) 
Jan-Ove Andersson (SD) 

Icke tjanstgorande ersattare 
Nisse Mahn (PP) tjanstgor §§ 86 och 87, Marcus Svinhufvud (M) deltar inte i handlaggningen § 87, 
Georgios Tsiouras (M) tjanstgor §§ 85,86, 88-90, Antonella Pirrone (KD) 

Ovriga deltagare 
Tommy Fabricius kommundirektor, Anna Eklund planeringschef, Johan Westin ekonomichef, Dan Olen 
verksamhetscontroller, Johan Augustsson ordfOrande barn- och utbildningsnamnden, Eva Ryman sekreterare 

Paragrafer 
§§ 80-109 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseforvaltningen 2017-04-24 kl 14.30 

Patrik Isestad (S) 
	

Nisse Maim (PP) 
ordfOrande §§ 80-85, 87-109 	 ordforande § 86 

Maria Gar 
justerare  

Gtinster (C) 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggors genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum: 2017-04-19 
nslaget sans upp: 2017-04-24 	 Anslaget tas ned: 2017-05-16 
FOrvatingsplats foryrqthkoIIetKommunstyreIseforvaltningen, Kansliavdelningen 

-7/ .,,___  
Underskrift 

	

	 Utdragsbestyrkande 
Eva Ryman 
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Tjänsteställe/handläggare 
 
Planering och samhällsutveckling  Beslutsinstans 
Kenneth Kollberg Kommunstyrelsen  
E-post: kenneth.kollberg@nynashamn.se 
Tel:  08-520 682 78                    

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande. 
 

Ärendet 
Regeringskansliet har bjudit in Nynäshamns kommun att lämna synpunkter på utredningen, 
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - en utvecklad och säker kommunikationslösning 
för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 
 

Bakgrund 
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare 
inom samhällsviktiga verksamheter så som exempelvis polis, räddningstjänst och försvaret. 
Systemet har en hög driftsäkerhet och robusthet, täckning inom hela Sverige och används av fler 
än 500 organisationer. Även känslig information kan delas snabbt och enkelt, genom att all 
kommunikation inom Rakel är skyddad.  
 
Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst 
talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakelsystemet 
behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera 
även realtidsöverföring av data och rörliga bilder.  
 
En samlad lösning med tillräckligt långtgående statlig kontroll och rådighet eftersträvas. Det ger 
förutsättningar för att långsiktigt säkra medborgarvärden och kritiska samhällsfunktioner i en tid 
av försämrat säkerhetspolitiskt läge och förändrade samhällsrisker. 
 
Utredningen föreslår en etappvis utbyggd hybridlösning mellan staten och en eller flera 
kommersiella operatörer för långsiktig säker mobil, IP-baserad tal- och datakommunikation för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 
 
Kommunikationslösningen ska vara tydligt normerad, dvs. användas av utpekade aktörer och i 
de verksamheter som staten fastställer. 
 
Staten föreslås samverka med en eller flera kommersiella operatörer genom inplaceringar och 
överenskommelser om nationell roaming, som sammantaget med samhällsnätet ger god 
täckning, kapacitet och redundans för aktörernas mobila datakommunikation. 
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Statligt etablerad radioinfrastruktur i glesbygd och andra prioriterade områden möjliggör 
inplacering av kommersiella operatörers aktiva utrustning, där marknadskrafterna tidigare varit 
för svaga. Kommunikationslösningen kan därmed medverka till att samhällets bredbandsmål kan 
nås. 
 
En lösning förordas som bygger på finansiering, ägarskap och förvaltning som tillvaratar 
befintliga finansiella och andra resurser inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
det statligt ägda bolaget Teracom AB. Det skapar ekonomiska förutsättningar, statlig rådighet 
och underlättar senare infasning i lösningen av talbaserad kommunikation från nuvarande 
Rakelsystem. 
 
Den angivna genomförandeplanen utformas som en process med ett antal etapper. Det möjliggör 
successiv erfarenhetsåterkoppling som grund för beslut om investeringar mot bakgrund av 
tillgängliga resurser, funktionalitet och säkerhet för den samlade lösningen. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram att det är svårt att skatta omfattningen av en 
framtida kommunal användarkrets, eftersom det är så starkt beroende av hur ett framtida system 
är ordnat och vilka förutsättningar som ska råda. Nynäshamns kommun instämmer i att vad det 
nya kommunikationssystemet kan och får användas till behöver fastställas innan det går att 
uppskatta antal användare och närmare diskutera hur en finansieringslösning ska se ut. 
 
De aktörer som ska ingå som ordinarie abonnenter i systemet behöver få tillgång till tjänster som 
gör att de kan hantera den ordinarie verksamheten. Det gäller klassisk telefoni, såväl intern i 
krisberedskapssystemet som det stöd som kan fås genom extern informationsinhämtning och 
dataöverföring. Det är viktigt för kommunen att funktionaliteten stödjer en hög grad av 
vardagsnytta så att kommunikationslösningen inte enbart kommer till nytta vid en allvarlig 
störning eller kris. 
 
SKL lyfter fram att samtliga Rakelabonnemang som idag används genomgående behöver 
kompletteras med ett mobilt- telefon och dataabonnemang. Vidare har många kommunala 
räddningstjänster idag separata radiosystem för rökdykning, eftersom Rakel där uppges ha stora 
begränsningar. Vi delar synpunkterna från SKL att en framtida kommunikationslösning på ett 
bättre sätt bör inkludera och spegla verksamheternas faktiska behov. 
 
I uppdraget betonas en utbyggnad av statligt etablerad radioinfrastruktur i glesbygd och som 
möjliggör inplacering av kommersiella operatörers aktiva utrustning, där marknadskrafterna 
tidigare varit för svaga. Nynäshamns kommun ställer sig positiv till den synergieffekt som 
framförs och delar uppfattningen att kommunikationslösningen därmed kan medverka till att 
samhällets bredbandsmål kan nås. 
 
Utredaren föreslår att genomförandeplanen utformas som en process med ett antal etapper. Det 
möjliggör successiv erfarenhetsåterkoppling som grund för beslut om investeringar mot 
bakgrund av tillgängliga resurser, funktionalitet och säkerhet för den samlade lösningen. 
Avslutningsvis betonas vikten av att säkra kommunernas delaktighet vid införandet av den 
föreslagna och välbehövliga nya kommunikationslösningen. 
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_______________________ ______________________ 
Tommy Fabricius Kenneth Kollberg 
kommundirektör säkerhetschef 
 

Beslutsunderlag 
 
Remissen 
 
Expedieras:   
Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
Kopia: Akten 
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