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Betänkandet SOU 2018:92 av utredningen om 
radiospektrumanvändning i framtiden – 
Frekvenser i samhällets tjänst  

Sammanfattning 
MSB anser att det är positivt att förutsättningarna förstärks för de nationella 
säkerhetsintressena då totalförsvarets behov måste tillgodoses redan i fredstid.  
MSB instämmer med betänkandet att det är viktigt att utsändningar i 
marknäten för radio och tv säkerställs och att framtida förutsättningar utreds 
samt möjligheten att ställa villkor om förmedling av public service-innehåll då 
det är av stor betydelse för det svenska totalförsvaret och krisberedskapen.  
Särskilt uppmärksammas att frekvenser för gemensamma nationella 
kommunikationstjänster för krisberedskap och totalförsvar även 
fortsättningsvis ska vara undantagna från allmänt inbjudningsförfarande. 
Införande av prioritet skapar förutsättningar för att öka förmågan hos våra 
användare. Den behovsprövning som eftersträvas ställer dock höga krav på 
kunskap om systemen för nationell samverkan inom krisberedskap och 
totalförsvar. I grunden anser MSB att kommunikationstjänster för 
gemensamma nationella kommunikationstjänster för krisberedskap och 
totalförsvar ska vara undantaget kravet att betala avgift.  

Behovsprövning för samhällsekonomisk effektivitet 
Utredningen föreslår en behovsprövning (kap 8.3 ) för att målen för nationella 
kommunikationstjänster för krisberedskap och totalförsvar ska uppfyllas så 
samhällsekonomiskt effektivt som möjligt. MSB anser inte att utredningen på 
ett övertygande sätt motiverar förslaget med behovsprövning. Utredningen 
redogör inte heller för varför PTS är bäst lämpad att ges föreskriftsrätt om 
behovsprövningen. Den behovsprövning som eftersträvas ställer höga krav på 
kunskap om systemen för nationell samverkan inom krisberedskap och 
totalförsvar. Om man väljer att gå vidare anser MSB att det ska kompletteras 
med krav på att PTS ska samråda eller inhämta information från andra 
myndigheter med kunskap på området. 
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Angående författningsförslagen 
MSB anser att den ordning som föreslås i utredningen där 
tillståndsmyndigheten ges befogenheter att överpröva krav som MSB uppger 
avseende vilka behov av prioritet som behövs för att samhällsviktiga aktörer 
ska kunna lösa sina uppgifter är problematisk. Tillståndsmyndigheten ska inte 
med hänvisning till samhällsekonomisk effektivitet kunna göra annan 
bedömning än MSB. MSB tillstyrker de särskilda yttrandena med utgångspunkt 
i ståndpunkterna: ”att tillståndsmyndigheten inte ensam kan bedöma vad 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver för att fullgöra sitt uppdrag”.  

I LEK 3 kap. 6 § femte punkten avseende att tillstånd att använda radiosändare 
anser MSB att uttrycket ”behövs” används och harmoniseras i de följande 
avsnitten; 3 kap 8 § andra punkten och 3 kap 8 § fjärde stycket som avser 
undantag för inbjudningsförfarandet.   

Nyttjandeavgifter 
I grunden anser MSB att kommunikationstjänster för gemensamma nationella 
kommunikationstjänster för krisberedskap och totalförsvar ska vara 
undantaget kravet att betala avgift. MSB tycker därför att det är bra att 
utredningen här föreslår att avgiften blir kostnadsneutral för myndigheter, 
kommuner och landsting.  

MSB anser att det måste finnas en fungerande modell som omfattar hur 
kompensationen för ökade nyttjandeavgifter sker så att resultatet blir 
kostnadsneutralt, oavsett vilka frekvenser eller abonnemangskostnader som 
används. MSB anser därför att MSB ska kompenseras för ökade kostnader 
istället för att höja abonnemangsavgifterna och kompenseras genom anslag 
istället för föreslagen metod i kap 9.2.3 i; ”Abonnemangsavgiften för Rakel 
kommer att höjas på grund av nyttjandeavgiften för tillståndet att använda 
radiosändare kommer dessa myndigheter kompenseras genom motsvarande 
höjning av förvaltningsanslaget”.  

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Jonas Karlsson har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen 
Åke Holmgren, verksamhetschefen Minna Nyman och enhetschefen Mats 
Persson deltagit. 

 
 
 
Dan Eliasson 
 
 Jonas Karlsson 
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