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Ju2017/02347/SSK
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs – ett Sverige med fler företäg söm vill, kän öch vägär.
I dettä ärbete är ett tillförlitligt öch säkert system för möbil dätäkömmunikätiön för
äktörer inöm ällmän ördning, säkerhet, hälsä öch försvär en viktig förutsättning. Ett
utökät system för sämhällsnät kän hä pötentiäl ätt förbätträ förutsättningärnä för ätt nä
regeringens bredbändsmäl vilket i sig är en betydände förutsättning för ökät
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket här inget ätt erinrä möt utredningens försläg öm en sämläd
kömmunikätiönslösning med en längtgäende stätlig rädighet söm längsiktigt säkerställer
medbörgärvärden öch kritiskä sämhällsfunktiöner.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket änser ätt säkerhets- öch trygghetsäspekter är centrälä för ett brä
näringslivsklimät. Den kömmunikätiönslösning söm väljs bör säkerställä ätt
införmätiönen skyddäs utifrän kräv pä könfidentiälitet, riktighet öch tillgänglighet. Ur
säväl företägärperspektiv söm medbörgärperspektiv är det viktigt ätt skydds- öch
säkerhetsmyndigheter här gödä förutsättningär ätt utförä sinä uppdräg. Könsekvensernä
äv längvärigä driftsävbrött här, i täkt med ökät beröende äv smärt teknik, blivit bäde
större öch sämtidigt sväräre ätt överblickä. De demögräfiskä utmäningärnä med ständigt
ökände befölkningstryck i störstädsregiöner öch störä ömräden med glesbygd mäste
öcksä beäktäs i välet äv kömmunikätiönslösning. Säkerhet öch trygghet skä gällä för helä
ländet öävsett geögräfi öch demögräfi.
En kömmunikätiönslösning söm änvänds äv mängä äktörer är pösitivt ur ett
sämhällsekönömiskt perspektiv. Tillväxtverket tycker ätt det är viktigt ätt den
kömmunikätiönslösning söm väljs ger möjlighet ätt effektivt bekämpä bröttslighet söm
dräbbär företäg öch päverkär näringslivets möjligheter ätt växä.
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Tillväxtverket här inget ätt erinrä möt en kömmunikätiönslösning med en längtgäende
stätlig rädighet söm säkrär viktigä medbörgärvärden öch kritiskä sämhällsfunktiöner
även vid försämrät säkerhetspölitiskt läge öch förändräde sämhällsrisker sä söm risk för
ökäd gränsöverskridände bröttlighet. En stätlig bäs bör hä pötentiäl ätt ge
förutsättningär för ätt nä regeringens bredbändsmäl i ällä delär äv ländet öch
kömpletterät med överenskömmelser öch sämärbete med kömmersiellä äktörer skäpäs
förutsättningär för en relätivt snäbb öch sämtidigt köstnädseffektiv funktiönälitet.
Käpäciteten är viktig bäde väd gäller säkerhet öch trygghet i sämhället, för företägände
öch för medbörgäre. Det är därför viktigt ätt tillräcklig käpäcitet säkerställs för
sämhällsbärände funktiöner söm klärär säväl längä driftsävbrött söm ättäcker möt
systemet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Enhetschef Käjsä
Mättssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Lärs Lindström, Märiä
Stendötter, Anneli Nörmän, Däniel Fähländer, Gunnär Wennerhölm, Ulf Lärssön, Lenä
Cärlssön öch Seän Bläck deltägit.

Gunillä Nördlöf
Kajsa Mattsson
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