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Ingrid Wall
0410 - 733131, 0708-817131
ingrid.wall@trelleborg.se

Remiss: Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet (Ds 2017:7)

Trelleborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över 
departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. 

Regeringskansliet beslutade sommaren 2016 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. I en inledande 
delrapport i november 2016 redovisade utredningen sin mer övergripande och 
principiella syn i de delar av uppdraget som rör aktörernas behov, vilka krav 
som bör ställas samt förslag på en utvecklad och säker kommunikationslösning. 

Denna departementspromemoria är den tillsatta utredningens slutrapport.  

Sammanfattning av utredningens förslag på lösning
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. Det är viktigt att kunna använda den statliga infrastruktur som redan 
finns. Offentliga och kommersiella strukturer och resurser kan användas och 
balanseras så att funktionskrav, kontroll, säkerhet och ekonomi optimeras. 
Kommunikationslösningen ska vara tydligt normerad, dvs. användas av 
utpekade aktörer och i de verksamheter som staten fastställer. 

Utredaren föreslår bland annat:

• En kommunikationslösning som staten i stor utsträckning kontrollerar och 
förfogar över, för att långsiktigt säkra medborgarvärden och kritiska 
samhällsfunktioner i en tid av försämrat säkerhetspolitiskt läge.

• En lösning där offentliga och kommersiella strukturer och resurser 
samutnyttjas. Staten föreslås söka samverkan med kommersiella operatörer, t 
ex genom överenskommelser om roaming till allmänna nät.

• Utveckling av säkra statliga kärn- och stamnät med fiber- och 
radiolänkinfrastruktur samt uppbyggnad av statligt radioaccessnät med 
förfogande över 2x10 MHz i 700 MHz-bandet.
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Beredning
Förslag till yttrande:

Frågan i slutrapporten är stor och komplex och omfattar många delar av 
samhället. Trelleborgs kommun koncentrerar sig därför på den del som ligger 
direkt i den kommunala kompetensen  - räddningstjänsten.

Kommunen delar den uppfattning som kommer fram i rapporten om 
framgångarna med Rakel-systemet och de möjligheter till samarbete mellan 
blåljusmyndigheter som detta ger. Rakel fungerar utmärkt i de flesta fall och ger 
en god grund i den vidare tekniska utvecklingen. Med snabbare infrastruktur, 
LTE, 5G och sim-kort som inkluderas i Rakelmobiler som ger en hel lösning av 
kommunikation och informationshantering, kommer detta väl att täcka 
behoven också i framtiden.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med 
förslaget ovan.
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