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Försäkringskassan tillstyrker slutrapportens förslag av en etappvis utbyggd 
hybridlösning mellan staten och en eller flera kommersiella operatörer för långsiktig 
säker mobil, ip-baserad tal- och datakommunikation för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 
 
Behovet är stort av ett tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation 
med särskild anknytning till behovet av säkra kommunikationslösningar för 
samhällskritiska tjänster, vid kris och höjd beredskap. 
  
Information ska kunna delas med höga krav på robusthet och sekretess. Det är därför 
angeläget att åstadkomma ökad säkerhet i kritiska informations- och 
kommunikationssystem för att Försäkringskassan ska kunna svara upp mot kraven 
som uttrycks. 
 
Försäkringskassan bedömning utifrån rapporten är att myndighetens kostnader 
kommer att motsvara dagens kostnader för nyttjande av Rakel vid motsvarande 
användande. Kostnaden kommer då att täckas av befintlig budgetram. 
Rapporten öppnar för en vidare användarkrets och användning av en framtida 
kommunikationslösning men Försäkringskassan avvaktar en tydligare mål- och 
syftesbeskrivning innan vi kan bedöma kostnader till följd av detta. 

Försäkringskassan tar inte ställning till den initiala investeringen på 4,5 
miljarder då vi bedömer att vi inte berörs av denna investeringsutgift. 
Försäkringskassans kostnader kommer i form av abonnemang och vi kommer 
troligtvis som rapporten anger under en period ha dubbla kostnader under 
övergången från Rakelsystemet. Vid ett större utnyttjande och eventuellt 
tillkommande tjänster kommer Försäkringskassans kostnader att öka. 

Försäkringskassan tror att när möjligheten finns att kommunicera inom 
datakommunikationsområdet kommer behoven snabbt att växa med olika 
tjänster. Vi rekommenderar fortsatt utredning kring hur utveckling, förvaltning 
och betalning av dessa tjänster kommer att hanteras.  
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Försäkringskassan skulle vilja rekommendera att ett råd eller kommitté 
upprättas bestående av representanter från de anslutna myndigheterna för att 
delta i den fortsatta vidareutvecklingen. Det skulle förtydliga ansvaret för den 
fortsatta utvecklingen när Rakel ersätts av en mer dynamisk och utvecklingsbar 
kommunikationslösning.  
 
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Sture Hjalmarsson i närvaro av 
säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare Andreas Roos, den senare 
som föredragande. 
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