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 Justitiedepartementet 

Yttrande över departementspromemorian 
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet 
(Ds 2017:7) 
 
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns 
landsting att yttra sig över departementspromemorian Kommunikation för 
vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7). 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting delar departementspromemorians bedömning 
att en säker och tillgänglig mobil kommunikationslösning förutsätter 
betydande statlig kontroll. Landstinget framhåller dock vikten av att 
förslaget till finansieringsmodell utvecklas ytterligare och förtydligas så att 
konsekvenserna för bl.a. landsting kan bedömas. Staten bör i det fortsatta 
arbetet beakta de kostnader som kan uppstå för t.ex. landsting för att 
ansluta egna kommunikationslösningar till det nya 
kommunikationssystemet. 
 
Landstingsrådsberedningens motivering 
 
Stockholms läns landsting ansvarar för samhällsviktiga verksamheter som 
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget är även 
regionplaneorgan vad gäller användningen av mark- och vattenområden. 
Detta breda uppdrag kräver ett väl organiserat, effektivt och systematiskt 
krisberedskaps- och säkerhetsarbete av hög kvalitet  i vardag, i kris eller i 
händelse av höjd beredskap. I promemorian ”Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet” ser landstinget stora brister i utredningens centrala 
antaganden där analys och beräkningar är felaktiga eller otillräckliga. 
 
I landstingets arbete är säker kommunikation nödvändig då täckning 
behöver säkerställas för vissa underjordiska eller otillgängliga områden, 
som tunnelsystem och inom sjukhus. Tunnelbanan med ledningscentraler 
och kringfunktioner är samhällsviktig och kan i sig bidra till att hantera en 
kris som en katastrof eller ett attentat. Den 7 april 2017 skakades Sverige 
och Stockholm av ett terrordåd som satte samhällets säkerhetsrutiner på 
prov. Vid terrorattentatet i hjärtat av Stockholm genomförde landstingets 
medarbetare i sjukvård och kollektivtrafik enorma insatser. Situationen 



 
 

2 (8) 

 YTTRANDE 
2017-05-30 

 
LS 2017-0500 

 

  
 

krävde ett samspel mellan berörda aktörer som ambulanspersonal, t-banans 
trygghetssamordnare, polis med  flera. Det var tydligt och erfarenheten leder 
till slutsatsen att staten måste ta ansvar för att säkerställa en säker och väl 
fungerande kommunikation. Departementspromemorian har förbisett detta 
samspel.  På sjukhus och i tunnelbanan verkar inte enbart landstingets 
verksamheter, utan även Polismyndigheten, räddningstjänsten, 
Kriminalvården och Säkerhetspolisen. Vid sådana situationer där flera olika 
aktörer berörs är det nödvändigt med ett gemensamt 
kommunikationssystem, snarare än ett separat blåljusnät där de olika 
aktörerna har egna frekvenser som gör verksamheterna mer sårbara. 
 
Utredningen har inte heller tagit tillräcklig lärdom av de problem som vi 
idag ser med nuvarande Rakel-system och varför de uppkommit. Ett litet 
eget statligt system som Rakel har inte i samma utsträckning som 
kommersiella system uppdaterats och utvecklats. Detta trots att Rakel har 
kostat stora summor för användare och staten.  
 
I likhet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, anser jag att 
statens inriktning borde vara att i första hand använda den infrastruktur och 
de system som de kommersiella aktörerna byggt upp och kontinuerligt 
uppdatera både hård- och mjukvara/tjänsteutbud. Sedan kan finnas behov av 
att komplettera den kommersiella infrastrukturen, men det är sammantaget 
en mer kostnadseffektiv lösning.  
 
Ansvars- och kostnadsfördelning för kommunikationssystemen behöver 
klargöras. Departementspromemorians förslag till finansieringsmodell 
behöver utvecklas ytterligare och förtydligas, då den saknar 
konsekvensbeskrivningar. Det har försvårat för landstinget att bedöma 
utredningens konsekvenser för den egna verksamheten. Staten bör i det 
fortsatta arbetet beakta de kostnader som kan uppstå för landsting och 
kommuner  att ansluta egna kommunikationslösningar till det nya 
kommunikationssystemet. Det gäller såväl i det vardagliga arbetet som för 
kommunikation, samverkan och ledning i krisberedskap liksom vid 
hantering av olyckor och mer omfattande händelser i hela hotskalan. 
Utredningen underskattar kraftigt investeringskostnaderna för landstinget 
om vi tvingas utgå ifrån ett separat blåljusnät, vilket kan röra sig om 
miljardbelopp. Det berörs inte  eller tas hänsyn till i promemorian. Det är 
landstingets uppfattning att utredningen felbedömer kapacitet, sårbarhet, 
beroendet av nationell roaming och genomförandetid.  
 
Departementspromemorian framhåller att aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar i dag har påtagliga och ökande behov av ett 
tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation. Samtidigt blir 
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tillgång till information och kommunikation i hela vårdkedjan mer 
avgörande för en säker vård. Teknikutvecklingen inom hälso- och 
sjukvården går snabbt och behovet av säkra mobila beslutstöd nära vården 
ökar. Utvecklingen innebär även att känslig information med 
personuppgifter behöver utbytas. I detta sammanhang vill landstinget även 
påpeka brister i det faktaunderlag som utredningen har utgått ifrån. Gällande 
IT-stöd för landstingets ambulansverksamheter beskriver 
departementspromemorian att det ej drivs i projektform. I Stockholms läns 
landsting är emellertid ett sådant system infört och driftsatt. Information om 
patienten skickas i realtid för att förbereda vårdgivaren inför att ambulansen 
kommer in till sjukhuset.  
 
Med ovanstående förtydliganden och preciseringar, hänvisas och åberopas 
till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 
 

Specifika synpunkter på avsnitt i departementspromemorian 

Avsnitt 2.2.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Stockholms läns landsting delar Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps bedömning att täckning behöver säkerställas för vissa 
underjordiska eller otillgängliga områden, som tunnelsystem. Landstinget 
önskar i sammanhanget lyfta att ansvars- och kostnadsfördelning behöver 
klargöras. Landstinget har många komplexa anläggningar som ur ett 
allmänt säkerhetsperspektiv behöver inomhustäckning. I t.ex. sjukhus och 
tunnelbanan verkar inte bara landstingets verksamheter utan även 
Polismyndigheten, räddningstjänsten, Kriminalvården och 
Säkerhetspolisen. Landstinget menar att det är en statlig angelägenhet att 
säkerställa täckning där så behövs. 

Avsnitt 3.1.2 Aktuell lägesredovisning 
Stockholms läns landsting delar departementspromemorians uppfattning 
att hot även riktar sig mot det civila samhällets infrastruktur och inte 
enbart mot Försvarsmakten. I detta sammanhang vill landstinget särskilt 
peka på tunnelbanan med vidhängande ledningscentraler och 
kringfunktioner. Tunnelbanan är samhällsviktig och kan i sig bidra till att 
hantera en kris eller förvärra en sådan om den utsätts för en antagonistisk 
hotaktör. Vid insatser i detta trafiksystem är det önskvärt och skulle bidra 
till effektivare hantering om samtliga aktörer använder samma 
kommunikationssystem.  

Avsnitt 3.2 Akutsjukvårdens framtida perspektiv  
Stockholms läns landstings verksamhet omfattar all hälso- och sjukvård. 
Det akuta omhändertagandet förändras och möjligheter att vårda patienter 
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i hemmet utvecklas och blir alltmer avancerat. Det innebär att tillgång till 
information och kommunikation i hela vårdkedjan är avgörande för en 
säker vård. I den förändrade vårdstukturen ställs stora krav på säkert 
utbyte av information, samt på att informationen finns tillgänglig hos 
patienten. Teknikutvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt och 
behovet av säkra mobila beslutstöd nära vården ökar. Utvecklingen innebär 
även att känslig information med personuppgifter behöver utbytas.  
 
Säker kommunikation med möjlighet till utbyte av information i det dagliga 
arbetet är grunden för att den katastrofmedicinska beredskapen ska kunna 
upprätthållas. Ur ett katastrofmedicinskt perspektiv är det avgörande att 
kunna kommunicera med vårdgivare oavsett var vården bedrivs, eftersom 
hela hälso- och sjukvårdssystemet omfattas. Ett decentraliserat vårdsystem 
ställer därför stora krav på den katastrofmedicinska beredskapen som ska 
kunna samordna och leda vården vid en allvarlig händelse.  
 
Stockholms läns landsting önskar påpeka att det IT-stöd för landstingets 
ambulansverksamhet som beskrivs i departementspromemorian inte längre 
drivs i projektform. Systemet är infört och driftsatt. Landstinget ställer sig 
frågande till påståendet att stödet har bristande tillgänglighet och tar gärna 
del av de faktaunderlag som utredningen baserar sitt påstående på. 
 
Stockholms läns landsting vill i sammanhanget framhålla ytterligare 
framtida perspektiv gällande akutsjukvården. Telekommunikationer är 
oerhört viktiga för exempelvis smittskyddsverksamheten i en 
utbrottssituation. I nuläget används mobil växelanknytning och direktlinjer 
via Telia. Vid en kris eller katastrofhändelse som påverkar 
telekommunikationer, samtidigt som ett eventuellt utbrott av smitta, kan 
händelsen medföra omfattande konsekvenser.  
 
Inom sjukhusen finns vidare behov av att kunna kommunicera vid olika 
typer av händelser som drabbar många verksamheter samtidigt. Vid t.ex. 
brand, elavbrott, IT-avbrott eller pågående våldshandling är det viktigt att 
ett sjukhus krisledning snabbt kan bilda sig en uppfattning om händelsens 
art och utbredning och därigenom sätta in rätt typ av insatser gällande 
brandskydd, fastighetsdrift, internservice och säkerhet. Inom ambulans- 
och ambulanshelikopterverksamheten är kravet på snabb och korrekt 
information avgörande för den operativa verksamheten ute på 
olycksplatsen.  
 
Inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är fungerande kommunikation 
mellan personal ute på fältet och på sjukhusen en mycket viktig del av 
patientsäkerheten. Framtidens sjukvård kommer i all större utsträckning 
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att bedrivas i bostaden och detta ställer högre krav på säker och robust 
infrastruktur inom IT, telefoni och radiolänk.  
 
Vid en stor samhällsstörning är det viktigt att kunna säkerställa 
information till dem som ska leda och prioritera transporterna av kritiska 
förnödenheter. Sjukvårdsartiklar, mediciner, organ, blod, tvätt, reservdelar, 
drivmedel, mat m.m. omsätts flera gånger per dygn. Vid en långvarig 
samhällsstörning är det därför av största vikt att kommunikationen mellan 
dem som ansvarar för försörjningen av kritiska förnödenheter fungerar.  

Avsnitt 4.1 Bakgrund  
Stockholms läns landsting ser fördelar med att en framtida säker 
kommunikationslösning på sikt görs obligatorisk för definierade 
användargrupper. Landstinget ser positivt på vidare utredning av frågan. 

Avsnitt 4.2 Rakelsystemets användarkrets 
Inom Stockholms läns landsting är i dag användarkretsen vidare än den 
som beskrivs i departementspromemorian. Rakel används idag av 
funktioner och verksamheter som alla enskilt eller i samverkan behövs för 
att säkerställa sjukvård och kollektivtrafik som samhällsviktig verksamhet.  

Avsnitt 4.3 Användarkrets ny kommunikationslösning 
I departementspromemorian framhålls att landsting har uppgifter vid 
extraordinär händelse och höjd beredskap. I övrigt beskrivs landsting som 
kommunal verksamhet och landstingets verksamhet förefaller saknas som 
användarkrets för ny kommunikationslösning. Stockholms läns landsting 
finner detta olyckligt. Den nya kommunikationslösningen bedöms komma 
att ha samma användningsområden som Rakel har idag inom Stockholms 
läns landsting, dvs. ambulanssjukvård, jourläkarbilar, helikopterflygplatser, 
tjänstemän i beredskap, fastighets- och drift, akutsjukhusens 
katastrofledningar och ledningsfunktioner, slutna rättspsykiatriska vården. 
Ytterligare användare kan förväntas i framtiden då mobila IT-lösningar för 
vård och omsorg förväntas öka stort. 

Avsnitt 4.3.2 Statliga aktörer (tågradio) 
Stockholms läns landsting önskar lyfta följande. Landstinget har idag ett 
eget Tetrasystem, ”Trafikradion”, som används för all upphandlad kollektiv 
landtrafik, dvs. tunnelbanan, bussar, lokaljärnvägar (Roslagsbanan och 
Saltsjöbanan) och spårvagnstrafiken. Även kollektivtrafikens 
trygghetsresurser – ordningsvakter, trygghetsvärdar och servicevärdar – 
använder trafikradiosystemet. Så gör även de servicefordon på både spår 
och väg som entreprenörer använder. Trafikradion har cirka 5 500 
terminaler i drift.  
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Stockholms läns landsting tillhandahåller i dagsläget en egen separat 
infrastruktur som möjliggör inomhustäckning för Rakel och Trafikradio i 
bl.a. tunnelbanan, Citybanan och spårtunnlar på lokalbanor. En av 
utgångspunkterna för landstingets egna system har varit och är fortsatt 
rådigheten, dvs. att med egna medel och beslut direkt kunna påverka t.ex. 
funktionalitet, kapacitet och optimeringar, samt införande av 
specialfunktioner/integrationer på spårgående fordon. 
 
Inomhustäckning i kollektivtrafikanläggningar är redan etablerad. Systemet 
har en kvarvarande teknisk och ekonomisk spektrumstrategisk livslängd till 
år 2026. Mot denna bakgrund har kollektivtrafiken behov av – på samma 
sätt som för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar – att 
på sikt ersätta sitt system med en ny lösning/funktion. Stockholms läns 
landsting anser att kollektivtrafikens trafiksäkerhetsmässiga radiobehov för 
spårtrafiken behöver lyftas särskilt så att dessa inte sammanblandas med 
de behov som aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har. 
Om man utgår ifrån att radiosystemet för aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar i krislägen kan vara mer intressant att störa ut 
jämfört kollektivtrafikens system får man också en ny s.k. överförd hotbild 
mot kollektivtrafiken om alla finns i ett och samma nya system. Med ovan 
sagt anser landstinget dock att kollektivtrafikens nya trafikradiosysten bör 
kravställas med samma krav på redundans och säkerhet som ett nytt system 
för säker kommunikation, dvs. att det bör tas fram i nära samarbete med 
den som har uppdraget att utveckla det nya systemet för säker 
kommunikation.    
 
Stockholms läns landsting har i dagsläget inget samarbete med Trafikverket 
om meranvändning av deras ”tågradio” GSM-R (MobiSIR). Dock är 
pendeltågen utrustade med GSM-R för radiokommunikation till 
Trafikverkets trafikledningscentral. Pendeltågen har idag inte landstingets 
Trafikradio. 

Avsnitt 5.2.1 Tjänster och funktioner 
Stockholms läns landsting delar departementspromemorians uppfattning 
att strävan bör vara att på sikt reducera antalet handhållna terminaler per 
användare. Landstinget framhåller att en framtida lösning behöver 
innehålla AGA-lösning (Air-Ground-Air) redan från start för att kunna 
fungera inom ambulanshelikoptersjukvården.  

Avsnitt 5.2.2 Täckning och kapacitet 
Stockholms läns landsting instämmer i departementspromemorians 
bedömning att det måste finnas en rimlig grundläggande täckning och 
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kapacitet i befolkningstäta delar av landet och att en lägre kravnivå kan 
ställas i övrigt. I promemorian nämns även att det finns tydliga krav på att 
lösningen ska medge inomhustäckning. Stockholms läns landsting förordar 
en nyansering i den fortsatta kravinsamlingsprocessen. Landstinget 
konstaterar att krav på inomhustäckning kan bli mycket kostsamma för 
landstinget och förutsätter att staten ersätter landstingets merkostnader i 
enlighet med finansieringsprincipen. 

Avsnitt 5.2.3 Tillgänglighet  
Stockholms läns landsting anser i likhet med departementspromemorian 
att det nya systemet behöver ha hög tillgänglighet. Det är dock inte rimligt, 
inte minst av kostnadsskäl, att landstinget först ska behöva hyra ett system 
av staten och sedan samtidigt ansvara för ett nästintill likande 
reservsystem.  

Avsnitt 5.2.5 Informationssäkerhet 
Utgångspunkter för Stockholms läns landstings del är att den 
användarkrets som kommer att nyttja tjänsten hanterar sekretessbelagd 
information i långt högre utsträckning än öppen information. Landstinget 
ställer sig positivt till vidare utredning gällande lösningar som kan hantera 
uppgifter som rör rikets säkerhet. 

Avsnitt 9.1.1 Finansieringsmodell för ny kommunikationslösning 
Stockholms läns landsting ställer sig positivt till att medel inom det statliga 
anslaget för krisberedskap omfördelas och bidrar till att finansiera en 
gemensam lösning och på så sätt håller kostnaden nere för användarna.  
 
Departementspromemorian anför att det under en övergångsfas kan bli 
nödvändigt med en dubblering av abonnemang till dess att Rakel fasats ut. 
Stockholms läns landsting understryker att tillkommande kostnader måste 
hållas på lägst möjlig nivå för användarna.  

Avsnitt 9.3.2 Samlade driftkostnader över tid 
Stockholms läns landsting noterar att enbart kommunöverenskommelsen 
nämns. Stockholms läns landsting har en egen överenskommelse från år 
2007. Denna ger landstinget ett anslag på 666 667 kronor per år. 
 
Stockholms läns landsting noterar avslutningsvis att 
departementspromemorian innehåller felaktiga summor vad gäller 
abonnemangsavgifter i Rakel. Landstingets abonnemangsavgift är 8 500 
kronor per år och abonnemang, dvs. inte de 6 000 kronor per år och 
abonnemang som kommuner betalar.    
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Stockholms läns landsting 34 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 4/2017 
Tisdagen den 30 maj 2017 

LS 2017-0084 

§ 1 2 3 
Yttrande över departementspromemorian Kommunikation 
för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 
LS 2017-0500 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns 
landsting att yttra sig över departementspromemorian Kommunikation för 
vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7). 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2017 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning av departementspromemorian Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 23 maj 2017. Följ ande yrkanden framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) till landstingsråds
beredningens förslag. Erika Ullberg (S) och Susanne Nordling (MP) yrkar 
bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande utan 
landstingsrådsberedningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande till Justitiedepartementet över departements
promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 
i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande samt 
landstingsrådsberedningens motivering 

att omedelbart justera beslutet. 

Särskilt uttalande 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S) Jens Sjöström (S), Talla Alkurdi (S) och 
Johan Sjölander samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och 
Vivianne Gunnarsson (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån 
för sina egna yrkanden.  

Beslutsexpediering: 
Justitiedepartementet, Landstingsdirektören, Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 
2017-05-23 LS 2017-0500 

Landstingsstyrelsen 

Yttrande över departementspromemorian 
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet 
(Ds 2017:7) 

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns 
landsting att yttra sig över departementspromemorian Kommunikation för 
vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7). 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att avge yttrande till Justitiedepartementet över departements-
promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 
i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande samt 
landstingsrådsberedningens motivering 

att omedelbart justera beslutet. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Stockholms läns landsting ansvarar för samhällsviktiga verksamheter som 
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget är även 
regionplaneorgan vad gäller användningen av mark- och vattenområden. 
Detta breda uppdrag kräver ett väl organiserat, effektivt och systematiskt 
krisberedskaps- och säkerhetsarbete av hög kvalitet  i vardag, i kris eller i 
händelse av höjd beredskap. I promemorian ”Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet” ser landstinget stora brister i utredningens centrala 
antaganden där analys och beräkningar är felaktiga eller otillräckliga. 

I landstingets arbete är säker kommunikation nödvändig då täckning 
behöver säkerställas för vissa underjordiska eller otillgängliga områden, 
som tunnelsystem och inom sjukhus. Tunnelbanan med ledningscentraler 
och kringfunktioner är samhällsviktig och kan i sig bidra till att hantera en 
kris som en katastrof eller ett attentat. Den 7 april 2017 skakades Sverige 
och Stockholm av ett terrordåd som satte samhällets säkerhetsrutiner på 
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prov. Vid terrorattentatet i hjärtat av Stockholm genomförde landstingets 
medarbetare i sjukvård och kollektivtrafik enorma insatser. Situationen 
krävde ett samspel mellan berörda aktörer som ambulanspersonal, t-
banans trygghetssamordnare, polis med  flera. Det var tydligt och 
erfarenheten leder till slutsatsen att staten måste ta ansvar för att 
säkerställa en säker och väl fungerande kommunikation. 
Departementspromemorian har förbisett detta samspel.  På sjukhus och i 
tunnelbanan verkar inte enbart landstingets verksamheter, utan även 
Polismyndigheten, räddningstjänsten, Kriminalvården och 
Säkerhetspolisen. Vid sådana situationer där flera olika aktörer berörs är 
det nödvändigt med ett gemensamt kommunikationssystem, snarare än ett 
separat blåljusnät där de olika aktörerna har egna frekvenser som gör 
verksamheterna mer sårbara. 

Utredningen har inte heller tagit tillräcklig lärdom av de problem som vi 
idag ser med nuvarande Rakel-system och varför de uppkommit. Ett litet 
eget statligt system som Rakel har inte i samma utsträckning som 
kommersiella system uppdaterats och utvecklats. Detta trots att Rakel har 
kostat stora summor för användare och staten.  

I likhet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, anser 
landstinget att statens inriktning borde vara att i första hand använda den 
infrastruktur och de system som de kommersiella aktörerna byggt upp och 
kontinuerligt uppdatera både hård- och mjukvara/tjänsteutbud. Sedan kan 
finnas behov av att komplettera den kommersiella infrastrukturen, men det 
är sammantaget en mer kostnadseffektiv lösning.  

Ansvars- och kostnadsfördelning för kommunikationssystemen behöver 
klargöras. Departementspromemorians förslag till finansieringsmodell 
behöver utvecklas ytterligare och förtydligas, då den saknar 
konsekvensbeskrivningar. Det har försvårat för landstinget att bedöma 
utredningens konsekvenser för den egna verksamheten. Staten bör i det 
fortsatta arbetet beakta de kostnader som kan uppstå för landsting och 
kommuner att ansluta egna kommunikationslösningar till det nya 
kommunikationssystemet. Det gäller såväl i det vardagliga arbetet som för 
kommunikation, samverkan och ledning i krisberedskap liksom vid 
hantering av olyckor och mer omfattande händelser i hela hotskalan. 
Utredningen underskattar kraftigt investeringskostnaderna för landstinget 
om vi tvingas utgå ifrån ett separat blåljusnät, vilket kan röra sig om 
miljardbelopp. Det berörs inte  eller tas hänsyn till i promemorian. Det är 
landstingets uppfattning att utredningen felbedömer kapacitet, sårbarhet, 
beroendet av nationell roaming och genomförandetid.  

Departementspromemorian framhåller att aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar i dag har påtagliga och ökande behov av ett 
tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation. Samtidigt blir 
tillgång till information och kommunikation i hela vårdkedjan mer 
avgörande för en säker vård. Teknikutvecklingen inom hälso- och 
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sjukvården går snabbt och behovet av säkra mobila beslutstöd nära vården 
ökar. Utvecklingen innebär även att känslig information med 
personuppgifter behöver utbytas. I detta sammanhang vill landstinget även 
påpeka brister i det faktaunderlag som utredningen har utgått ifrån. 
Gällande IT-stöd för landstingets ambulansverksamheter beskriver 
departementspromemorian att det ej drivs i projektform. I Stockholms läns 
landsting är emellertid ett sådant system infört och driftsatt. Information 
om patienten skickas i realtid för att förbereda vårdgivaren inför att 
ambulansen kommer in till sjukhuset.  

Med ovanstående förtydliganden och preciseringar, hänvisas och åberopas 
till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2017 
Förslag till yttrande 
Sammanfattning av departementspromemorian Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) 

Irene Svenonius 

Gustaf Drougge 
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