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Regeringskansliet  
Infrastrukturdepartementet 
Enheten för utveckling och styrning av transportområdet 
103 33 Stockholm 

Remissvar – Redovisning av uppdrag till MSB att 
analysera och lämna förslag på hur det samlade 
behovet av ett utvecklat och säkert 
kommunikationssystem för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan 
tillgodoses 

På uppdrag av regeringen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

2020-06-251 lämnade MSB in en redovisning till Regeringskansliet 2021-02-122.  

Justitiedepartementet har i remisshanteringen av ärendet erbjudit möjlighet att sända  

in skriftliga synpunkter3 vilka härmed bifogas detta missiv. 

I detta ärende har generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon beslutat.  

Stig Ekestorm, senior projektledare Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har 

varit föredragande. I handläggningen av ärendet har Jonas Lindh, senior rådgivare IKT,  

Bo Bergström, koncernarkitekt radiosystem IKT, Mats Persson, koncernarkitekt 

transmissionssystem IKT och Kjell Persson, utredare IKT samt i den slutliga 

handläggningen Jennie Magnusson, verksjurist Juridik och planprövning (JP), Martin 

Carlsson, verksjurist JP, Orestis Papadopoulos, senior controller Ekonomi och styrning 

(E), Stig Jungberg, ansvarig för teknikområdesgrupp Telekominfrastruktur IKT, Erica 

Willborg, avdelningschef Säkerhet IKT, Mathias Persson, IT-direktör och Bo Netz, 

överdirektör deltagit från Trafikverket. 

 

 

Lena Erixon     

GD Trafikverket  

                                                             
1 Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och lämna förslag på hur det 
samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar bäst kan tillgodoses, Ju2020/02485/SSK, 2020-06-25 
2 Redovisning av uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat 
och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan 
tillgodoses, MSB 2020-10138, 2021-02-12 
3 Inbjudan att delta i remissmöte, Ju2021/00631, 2021-02-12 
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