Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till 112-utredningen
(Ju 2016:03)

Dir.
2017:84

Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv
om en samordnad alarmeringstjänst (dir. 2015:113). Enligt de
direktiven ska utredaren analysera och föreslå hur en nationell
alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets
alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.
Regeringen beslutade i mars 2017 tilläggsdirektiv med
innebörden att utredningstiden förlängdes (dir. 2017:23). Enligt
de direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 december
2017.
Utredaren ges nu ytterligare två uppdrag. Det första
uppdraget gäller de situationer då hjälporganen möts eller
befaras kunna mötas av hot eller våld. Utredaren ska analysera
och föreslå hur hjälporganen och den nationella
alarmeringsfunktionen vid alarmering och genomförande av
hjälpinsatser på ett effektivt sätt ska kunna dela sådan
information med varandra som är av väsentlig och omedelbar
betydelse för såväl blåljuspersonalens säkerhet som effektiva
hjälpinsatser. Utredaren ges vidare i uppdrag att analysera och
föreslå hur den nationella alarmeringsfunktionen och
hjälporganen genom ett gemensamt system på ett mer enhetligt
sätt ska kunna använda geografiska data (geodata) för att
säkerställa snabba och effektiva hjälpinsatser.
Vid genomförandet av tilläggsuppdragen ska utredaren i
tillämpliga delar utgå ifrån det som anges i de nuvarande
utredningsdirektiven. Om utredaren bedömer det som lämpligt
och ändamålsenligt bör redovisningen av de tillkommande
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uppdragen helt eller delvis integreras med övrig
uppdragsredovisning.
Utredningstiden förlängs. Utredarens samtliga uppdrag ska
redovisas i ett betänkande senast den 31 mars 2018.
Uppdraget att föreslå åtgärder för en effektiv
informationsdelning för att säkerställa effektiva och säkra
hjälpinsatser
Det är ett allvarligt problem att det på flera håll i landet vid
genomförandet av olika slags hjälpinsatser förekommer hot och
våld mot hjälporganens personal, dvs. anställda vid polis,
kommunal och statlig räddningstjänst samt ambulanssjukvård.
Det kan handla om allt från hot och våld riktat mot enstaka
anställda inom hjälporganen (s.k. blåljuspersonal) vid en
ordinär insats till omfattande våldshandlingar mot ett större
antal anställda i samband med kravaller. Vid sådana händelser
är det heller inte ovanligt att hjälporganens utrustning utsätts för
skadegörelse, vilket ytterligare hindrar hjälporganen från att
genomföra effektiva och säkra hjälpinsatser. Regeringen anser
att detta är en oroande och farlig utveckling som måste brytas.
Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder med denna
inriktning och har bl.a. gett en särskild utredare i uppdrag att
överväga och föreslå de ändringar som behövs för att
åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal
och andra samhällsnyttiga funktioner (dir. 2016:115).
En viktig del i det fortsatta arbetet på området är att
säkerställa
att
hjälporganen
och
den
nationella
alarmeringsfunktionen på ett effektivt sätt ska kunna dela sådan
information med varandra som har betydelse för personalens
säkerhet och för ett effektivt genomförande av hjälpinsatser i de
situationer som avses i dessa direktiv. Det nuvarande systemet
för informationsdelning mellan de berörda aktörerna har vissa
brister som kan påverka säkerheten vid hjälpinsatser. En
angelägen åtgärd är att säkerställa att aktörerna har effektiva
och ändamålsenliga tekniska möjligheter att kunna samverka
och dela information med varandra vid alarmering och
genomförande av hjälpinsatser. Enligt de nuvarande direktiven
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ska utredaren analysera och redovisa förutsättningarna för ett
successivt införande av en sådan teknisk lösning. Även den
informationsdelning som avses här bör kunna ske genom den
lösningen.
En utgångspunkt bör vara att den information som delas
mellan hjälporganen och den nationella alarmeringsfunktionen
har eller kan antas ha väsentlig och omedelbar betydelse dels i
säkerhetshänseende, dels för ett effektivt genomförande av
hjälpinsatser i de situationer då hjälporganen möts eller befaras
kunna mötas av hot eller våld eller då det finns risk för att deras
utrustning blir utsatt för skadegörelse. En sådan
informationsdelning behövs också för att säkerställa enskildas
säkerhet vid hjälpinsatser. Informationen bör vara tydlig,
relevant och aktuell för att kunna fylla sitt syfte. Det bör i regel
handla om händelsebaserad information från pågående eller
nyligen genomförda hjälpinsatser där det förekommer eller har
förekommit hot och våld mot hjälporganens personal eller
skadegörelse mot hjälporganens utrustning. Vidare bör det röra
sig om information som finns samlad i strukturerad form hos de
berörda aktörerna och som normalt sett är lätt tillgänglig i
samband med alarmering och genomförande av hjälpinsatser,
t.ex. information som framgår av hjälporganens olika rapporter
från hjälpinsatser. En annan utgångspunkt bör vara att det införs
en skyldighet för hjälporganen och den nationella
alarmeringsfunktionen att dela nödvändig information med
varandra vid alarmering och hjälpinsatser i syfte att säkerställa
säkra och effektiva hjälpinsatser. Det ska även i fortsättningen
vara en uppgift för den som leder hjälpinsatsen vid
hjälporganen att, inom det egna ansvarsområdet för respektive
hjälporgan, bedöma och besluta hur tillgänglig information för
säkerhets- eller effektivitetsändamål ska användas och
därigenom påverka förutsättningarna för en pågående
hjälpinsats.
Vid ett informationsutbyte mellan de berörda aktörerna
kommer personuppgifter av varierande slag att behöva hanteras.
Dessa uppgifter kan ofta vara av personlig och känslig karaktär.
Ytterligare en utgångspunkt bör därför vara att
informationsutbytet mellan hjälporganen och den nationella
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alarmeringsfunktionen ska kunna ske på ett effektivt sätt och
med ett stort hänsynstagande till skyddet för den enskildes
personliga integritet och rättssäkerhet.
Utredaren ska därför
 analysera hur hjälporganen och den nationella
alarmeringsfunktionen
vid
alarmering
och
genomförande av hjälpinsatser på ett effektivt sätt ska
kunna, och vara skyldiga att, dela sådan information
med varandra som är av väsentlig och omedelbar
betydelse för blåljuspersonalens säkerhet och för ett
effektivt genomförande av hjälpinsatser i de situationer
som beskrivs ovan och föreslå de åtgärder, även
författningsförslag, som kan behövas,
 analysera och föreslå, med stort hänsynstagande till
enskildas behov av personlig integritet och rättssäkerhet,
hur
den
rättsliga
regleringen
av
personuppgiftsbehandling och sekretess bör vara
utformad för ett så effektivt informationsutbyte som
möjligt,
 överväga och belysa, utan att lämna några förslag i det
avseendet, om det kan finnas skäl för att i ett annat
sammanhang låta utreda förutsättningarna för
hjälporganen och den nationella alarmeringsfunktionen
att i säkerhets- och effektivitetshöjande syfte kunna
delge varandra mer omfattande och mer ingående
information än vad som avses i dessa direktiv.

Uppdraget att föreslå åtgärder för en säkrare positionering
vid alarmering för att säkerställa snabba och effektiva
hjälpinsatser
Att polis, räddningstjänst och ambulans snabbt kan vara på plats
och påbörja en hjälpinsats är avgörande för effektiva insatser.
En så säker positionering som möjligt av nödställda är av
central betydelse i det avseendet. Det är därför mycket viktigt
att hjälporganen och den nationella alarmeringsfunktionen har
tillgång till kartor och annan grundläggande geodata av hög
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kvalitet. Det är vidare av stor betydelse att alla aktörer vid en
nödsituation använder samma referenssystem för att beskriva
det geografiska läget. Bristen på tillförlitliga geodata och att de
berörda aktörerna i dag använder geodata med olika
referenssystem medför t.ex. att positionering av nödställda
försvåras. Det är allvarligt att hjälpinsatser med anledning av
detta kan komma att fördröjas. Inriktningen ska därför vara att
den nationella alarmeringsfunktionen och hjälporganen ska
använda ett gemensamt system för geodata av hög kvalitet för
att säkerställa snabba och effektiva hjälpinsatser. Ett sådant
gemensamt system bedöms även vara mer kostnadseffektivt än
det nuvarande, där varje aktör själv köper in och uppdaterar sina
system för geodata.
Utredaren ska därför
 analysera hur den nationella alarmeringsfunktionen och
hjälporganen genom ett gemensamt system på ett
effektivt och enhetligt sätt ska kunna använda geodata
vid hjälpinsatser och föreslå de åtgärder, även
författningsförslag, som kan behövas, och
 analysera kostnaderna för ett sådant gemensamt system
för geodata och föreslå en ändamålsenlig finansiering.
Redovisning av uppdragen
Utredaren ska beakta relevant arbete som pågår inom
Regeringskansliet och inom EU, särskilt i fråga om regleringen
på dataskyddsområdet.
Utredningstiden förlängs. Utredarens samtliga uppdrag ska
redovisas i ett betänkande senast den 31 mars 2018.

(Justitiedepartementet)

