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och beredskap
651 81 Karlstad

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation
till användare av Rakelsystemet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till
användare av radiokommunikationssystemet Rakel. Uppdraget innebär att
arbetet med att utveckla och etablera Rakel Generation 2 (Rakel G2)
påbörjas. MSB ska även anskaffa och etablera ett kärnnät i syfte att
säkerställa statligt ägande och kontroll över systemets centrala funktionalitet,
inklusive användaruppgifter. Kärnnätet ska kunna utökas och anpassas för
vidare utveckling av Rakel G2 om regeringen i ett nästa steg fattar beslut om
att så ska ske. I genomförandet av uppdraget ska MSB inhämta upplysningar
från Rakels användarorganisationer och därutöver samverka med de
myndigheter som bedöms ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med
utifrån uppdragets syfte.
Inför anskaffningen ska MSB identifiera och samordna användarnas behov
av tjänster för mobil datakommunikation och utifrån dem ställa krav på
tjänsternas funktionalitet samt utforma en kravställning som säkerställer
tillräckligt hög grad av tillgänglighet, säkerhet och robusthet. Kravställningen
ska hållas aktuell mot bakgrund av såväl teknikutvecklingen som det
säkerhetspolitiska läget och, inte minst, förändrade behov hos användarna,
vilket även förutsätter regelbundna uppdateringar av de avtal eller andra
överenskommelser som sluts.
MSB ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat
om uppdragets genomförande.
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En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2021. Av
delredovisningen ska framgå hur användarnas behov ser ut och vilka
åtgärder som har vidtagits för att identifiera och samordna behoven samt
utforma kravställningen, när tjänster för mobil datakommunikation kan vara
tillgängliga för användarna, en plan för uppdragets fortsatta genomförande
och de beräknade årliga kostnaderna samt ett förslag på hur kostnader för
drift och underhåll m.m. från tidigast 2022 kan finansieras genom
användaravgifter. Den föreslagna avgiftsmodellen ska vara tydligt motiverad,
bl.a. utifrån olika användares behov och nyttjandegrad. Dessutom ska MSB
redovisa vilka åtgärder som myndigheten planerar att vidta i syfte att uppnå
en hög och snabb anslutningsgrad. Myndigheten ska också redovisa om det
finns ett behov av att kunna använda dedikerade frekvenser för att
säkerställa nödvändig tillgänglighet och robusthet för de nu aktuella
tjänsterna och hur detta behov i så fall kan tillgodoses. I den del av
uppdraget som rör finansiering via användaravgifter ska MSB föra en dialog
med Ekonomistyrningsverket.
Myndigheten får använda högst 170 miljoner kronor av det balanserade
överskottet i nuvarande Rakelverksamhet för att finansiera anskaffning av
och etablering av kärnnätet till Rakel G2.
Uppdraget ska slutredovisas när det finns ett fungerande system för tjänster
för mobil datakommunikation för användare av Rakelsystemet, dock senast
den 1 september 2022.
Skälen för regeringens beslut

Tillgång till säkra och robusta mobila system för både tal- och
datakommunikation är idag en förutsättning för att samhällsviktiga aktörer
ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt. Det nuvarande
Rakelsystemet bygger på äldre teknik med begränsad kapacitet och räcker
inte till för att möta användarnas nuvarande och framtida behov. Regeringen
har tidigare konstaterat att behovet är omfattande och påbörjar med detta
uppdrag arbetet för att utveckla och etablera ett utvecklat och säkert
kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och
försvar, (Rakel G2).
För att skapa användarnytta så tidigt som möjligt uppdrar nu regeringen åt
MSB, i ett första steg, att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil
datakommunikation till Rakelanvändare som ett komplement till det
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befintliga systemet. MSB ska även anskaffa och etablera ett kärnnät i syfte att
säkerställa statligt ägande och kontroll över systemets centrala funktionalitet,
inklusive användaruppgifter. Regeringen anser att det är nödvändigt att
staten äger och förvaltar det kärnnät som etableras i syfte att säkerställa att
kunddata, trafikdata och annan känslig information behandlas på ett säkert
sätt och inte hamnar utanför svensk kontroll. För att öka förutsättningarna
för långsiktighet i de avtal eller andra överenskommelser som sluts, i
avvaktan på eventuella ytterligare beslut om utvecklingen av Rakel G2, är det
därmed regeringens uppfattning att MSB bör ansvara för kärnnätet för Rakel
G2. Regeringen tilldelar 5 miljoner kronor till MSB:s förvaltningskostnader
för de nya uppgifterna 2020.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Anette Häggström Ahrnens
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Kopia till
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets Materielverk
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Jordbruksverket
Kriminalvården
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
SMHI
Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Säkerhetspolisen
Teracom Group AB
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
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