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Diarienr KS 2017/00255 

Regeringskansliet/Justitiedepatementet 
Monique Karlsson 
Rosenbad 4 
103 33 Stockholm 

 

Departementspromemorian 2017:7 Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet / Ju2017/02347/SSK 
Trollhättans stad har fått Departementspromemorian 2017:7 Kommunikation för 
vår gemensamma säkerhet / Ju2017/02347/SSK för yttrande. Trollhättans stad 
ställer sig i huvudsak positiv till förslaget och vill lämna följande synpunkter.  
Kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna behöver stimulera 
anslutning 
För att öka anslutningen från kommunerna är det viktigt med tydliga incitament 
för bred anslutning. I det fortsatta arbetet bör därför utredas möjligheterna att 
införa en modell som de statliga myndigheterna har för Rakel, dvs att 
kommunen betalar ett grundpris oavsett hur många abonnemang kommunen 
använder. Detta bör även harmoniseras med kommunala räddningstjänstför-
bund för att stimulera en bred anslutning i samtliga former som kommunerna 
bedriver verksamhet (förvaltning, förbund och bolag). 
Drift och fortsatt utveckling 
Vid drift av Rakel har det varit svårt för kommunerna att påverka framtida tjäns-
teutbud. I samtliga styrgrupper och arbetsgrupper är det en överrepresentation 
av statliga myndigheter vilket innebär att kommunala intressen inte tillvaratas på 
samma sätt som de borde. Dock utvecklar Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap detta kontinuerligt men är inte i mål än. Detta behöver vara utvecklat 
inför att ett nytt system ska tas i drift. 
Samhällsutveckling ställer krav på utbyggnad 
Samhället utvecklas i snabb takt. Många städer och områden lever i en extremt 
expansiv fas där många nya områden etableras och byggs ut. Kommunen är en 
av nyckelaktörerna inom detta. För att säkerställa en god täckning och, framför 
allt, kapacitet behöver även kommunikationssystemen byggas ut i samma takt. 
Därför behöver den ansvariga myndigheten skapa förutsättningar för att kunna 
följa samhällets utveckling och få förutsättningar att både kunna följa kommu-
nernas byggprocesser samt resursmässigt ha möjlighet att bygga ut nätets 
täckning och kapacitet vid behov. 
 
Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande  Ulla Andersson 
    kommunsekreterare 
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Yttrande över departementspromemoria 
"Kommunikation för vår gemensamma säkerhet" 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har fått Departementspromemorian 2017:7 
”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet”, Ju2017/02347/SSK 
på remiss från Justitiedepartementet. Staden har i samverkan med 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) tagit fram ett förslag 
till yttrande. 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 hän-
delser i hela hotskalan.  
 
Det nuvarande samhällsnätet för RAKEL-systemet avser främst 
talkommunikation och har en för begränsad kapacitet för mobil över-
föring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas 
med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring 
av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade 
säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en 
lämplig mobil och säker lösning. Kommunstyrelsens förvaltning har 
tagit fram ett förslag till yttrande till justitiedepartementet.   
Beslutsunderlag 
Departementspromemorian 2017:7 Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet / Ju2017/02347/SSK    
Yttrande till justitiedepartementet, daterat den 17 april 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 19 
april 2017, som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 19 april 2017, som sitt 
eget.     
____ 
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
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