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Svar på remiss om betänkande av
utredningen om
radiospektrumanvändning i framtiden
-Frekvenser i samhällets tjänst (SOU
2018:92)
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att yttra sig över utredningen om
radiospektrumanvändningen i framtiden – frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92).
Region Jämtland Härjedalen välkomnar utredningen om radiospektrumanvändning och hur
frekvensutrymme kan fördelas och effektiviseras. I huvudsak ser Region Jämtland
Härjedalen positivt på utredningens förslag och delar utredningens uppfattning om att det
är viktigt att frekvensutrymme delas ut efter behov, då radiospektrum är en begränsad
resurs och har ett betydande värde för samhället. Regionen anser också att det är positivt att
utredningen lämnar förslag som syftar till att stärka nationella säkerhetsintressen och
säkerställa samhällsviktiga myndigheters behov av frekvensutrymme, men förstår att
problem kan uppstå när det ställs mot samhällsekonomiskt effektiv användning.
Ur ett glesbygdsperspektiv är det positivt att utnyttjandet av frekvensomfånget effektiviseras
och att fördelning av frekvensutrymme kan anpassas till geografiska förutsättningar. I
Jämtland Härjedalen finns stora geografiska områden, som är mycket knappt befolkade,
men där det ändå periodvis befinner sig många människor. Detta innebär att frekvenser och
tjänster som används i mer tätbebyggda områden kanske inte alls fungerar i dessa
glesbebyggda områden. Med den digitalisering vi står inför måste vissa tjänster alltså kunna
använda ett brett spektrum av frekvenser för att kunna fungera tillfredsställande överallt.
Regionen ser också möjligheter, och anser att det är av stor vikt, att fördelningen av
frekvensutrymmet också används för att uppnå de nationella bredbandsmålen i glesbygd.
Det krävs naturligtvis många fler insatser för att uppnå detta mål, men utredningens förslag
kan påverka detta i positiv riktning.
Utredningens förslag innebär bland annat att alla tillstånd ska prissättas, vilket framstår
som rimligt. Det kan vara positivt att det skapas en medvetenhet om vad frekvensutrymmet
kostar och det kanske kan bidra till att aktörer inte begär onödigt frekvensutrymme som inte
utnyttjas. Samtidigt som kostnaderna beräknas öka för statliga myndigheter, och i viss mån
kommuner och landsting, så föreslår utredningen att det kan kompenseras via riktade
statsbidrag. Förslaget kan å ena sidan kanske bidra till ökad administration, men å andra
sidan som tidigare nämnts, skapa kostnadsmedvetenhet.
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Om föreslagen prissättningsmodell går igenom så är det av mycket stor vikt att landstingen
kompenseras fullt ut. Region Jämtland Härjedalen har redan idag svårt att bära kostnaden
för Rakel enligt MBS:s nuvarande finansieringsmodell, vilket har bidragit till att utveckling
av användandet har stagnerat. Dessutom råder osäkerhet hur finansiering ska ske av det
system som föreslås ersätta Rakel, det har tidigare beskrivits att landstingen under en
övergångsperiod kan drabbas av dubbla kostnader. Dessa kostnader ställs redan med
nuvarande nivå mot andra nödvändiga prioriteringar och behov inom hälso- och
sjukvården. Ökade kostnader för nödvändiga kommunikationssystem är ett orosmoment för
Region Jämtland Härjedalen och det är av yttersta vikt att staten tar ansvar för detta. Det är
inte valbart för Regionen att stå utanför av ekonomiska skäl, då det inte handlar om ett
internt kommunikationssystem för enbart hälso- och sjukvården, utan det är nödvändiga
gemensamma kommunikationssystem för ordning, hälsa och säkerhet där behov finns av
säkra kommunikationer för att kunna samverka. Det är därför nödvändigt att
samhällsviktiga aktörer inom ordning, hälsa och säkerhet får förutsättningar för att utföra
de uppdrag som regering och riksdag beslutat.
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