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Samråd för utredning av mobila kommunikationstjänster 
för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt 
försvar 

PTS har i regeringsbeslut II:28 fått i uppdrag att redovisa tänkbara lösningar för 
mobil kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt 
försvar i Sverige. PTS kommer att samarbeta med MSB, Polismyndigheten och 
Försvarsmakten inom detta uppdrag. För att få en tydlig bild av möjligheter och 
alternativ för hur en lösning för detta kan se ut efterfrågar nu PTS relevanta 
synpunkter från aktörer inom alla sektorer. 

Därför önskar PTS få in synpunkter från aktörer som kan bidra med underlag 
till PTS arbete med uppdraget. 

PTS uppdrag omfattar enligt regeringsbeslutet följande: 

- vilka dedikerade frekvensband med beaktande av nuvarande 
frekvensanvändning och placering i frekvensband, som skulle kunna 
utnyttjas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar 
för säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade kommunikationslösningar, 

- vilka alternativ som finns till sådana dedikerade frekvensband, 
- vilka tidplaner som skulle gälla för de olika alternativen, 
- hur Försvarsmaktens behov av frekvensutrymme kan tillgodoses, 
- vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen samt 

vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att begränsa eventuella 
nackdelar, 

- vilka konsekvenser blir för andra samhällssektorer om de olika 
frekvensbanden reserveras för ovanstående ändamål, samt 

- vilka faktorer som är viktiga i ett internationellt sammanhang. 
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En mobil kommunikationslösning som ska användas av räddningstjänsten 
ställer höga krav på faktorer som funktionalitet, robusthet, hastighet och 
täckning. 

För att PTS ska kunna genomföra sin del av uppdraget inom given tidsram bör 
synpunkter vara PTS tillhanda senast den 18 januari 2016. Vid behov kan 
eventuell komplettering inkomma senast den 1 februari. 

Kontaktperson från PTS i detta ärende är Johan Stake, johan.stake@pts.se, 08-
678 55 93. Under perioden 2016-01-01 till 2016-01-18 hänvisas frågor till Jan 
Boström, jan.bostrom@pts.se, 08-678 58 86. 

 


