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Svar på remiss om betänkande av utredningen om
radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i
samhällets tjänst (SOU 2018:92)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att yttra sig över utredningen om
radiospektrumanvändningen i framtiden – frekvenser i samhällets tjänst (SOU
2018:92). Svar ska inkommit till Näringsdepartementet senast den 5 juni 2019.
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.
Ur ett glesbygdsperspektiv är det positivt att utnyttjandet av frekvensomfånget
effektiviseras och att fördelning av frekvensutrymme kan anpassas till geografiska
förutsättningar. 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.
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.
Region Jämtland Härjedalen påtalar också vikten av att regionerna, som
samhällsviktig aktör inom ordning, säkerhet och hälsa, kompenseras av staten fullt
ut för eventuellt ökade kostnader för radiokommunikationssystem. Regionen har
redan idag svårt att bära nuvarande kostnad för Rakel.

Tjänsteskrivelse

Ett förslag till svar har upprättats inom enheten för krisberedskap, säkerhet och
miljö. Remissen ska besvaras senast 5 juni 2019.

Regiondirektörens förslag
Upprättat förslag till svar på remiss om betänkande av utredningen om
radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst
(SOU2018:92) antas.
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