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Svar på remiss om Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet – ansvar och samordning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att yttra sig över
departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor
och samordning. Tidigare i år lämnade Regionen ett yttrande (RS/683/2017) över
utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7), där det föreslogs
en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet,
hälsa och försvar. Regionen tillstyrkte då huvuddragen om att staten ska äga och kontrollera
ett säkert system för mobil datakommunikation. Som tilläggsuppdrag remitteras nu ett
förslag på vilka aktörer som ska ansvara för att bygga och förvalta nämnda
kommunikationslösning. Det omfattar en fördjupning av frågeställningar kring
huvudmannaskap för kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra
samutnyttjande av statlig bredbandsinfrastruktur.
Sammanfattningsvis föreslår utredaren att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), det statliga bolaget Teracom AB och Trafikverket inom ramen för sina olika roller
ges uppdraget att kravställa, utöva tillsyn, etablera, driva och förvalta den nya
kommunikationslösningen.
Region Jämtland Härjedalen delar utredningens uppfattning om att det är rimligt att
använda etablerade aktörer och befintliga strukturer bl.a. med hänvisning till tidsaspekter,
säkerhet och samordningsvinster och finner ingen anledning att ifrågasätta utredningens
förslag om utpekade aktörer och roller. Regionen framför oro över att det inte går att
bedöma ekonomiska konsekvenser för landsting/regioner och att det finns behov av att
förtydliga och kommunicera finansiella aspekter med tilltänkta användare.
Region Jämtland Härjedalen ser särskilt positivt på om införandet av en ny
kommunikationslösning bidrar till att nå ut med mobilt bredband samt optofiber på ett sätt
som ökar kommunikationssäkerheten i glesbygd, särskilt i de områden där det saknas
marknadsekonomiska incitament.
Ett förslag till svar har upprättats inom enheten för Krisberedskap, säkerhet och miljö i
samverkan med bredbandssamordnare inom Regionala utvecklingsförvaltningen. Svar på
remissen ska lämnas till Justitiedepartementet senast 29 september. Då regionstyrelsen har
sitt sammanträde 3-4 oktober har Region Jämtland Härjedalen begärt och fått förlängd
svarstid till 5:e oktober varför paragrafen bör justeras omedelbart.
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Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss om Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordning Ju201704517SSK,
daterad 2018-08-17 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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