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§ 97 
Yttrande över remiss från Justitiedepartementet om 
kommunikation för vår gemensamma säkerhet (KS/2017:114)  
 
Sammanfattning 
Idag använder aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar samhällsnätet för 
Rakel för främst talkommunikation. Systemet har begränsad kapacitet för mobil 
dataöverföring och behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare 
system. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar har ökat 
kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning. Regeringskansliet beslutade 
sommaren 2016 att tillkalla en särskild utredare, Gunnar Holmgren, med uppdrag att 
klarlägga behoven och lägga förslag om hur de ska tillgodoses och realiseras. 

 

Förslaget är att nuvarande Rakel kompletteras med en statlig mobil kommunikationslösning, 
som ger basal kapacitet för aktörernas datakommunikation, på sikt även för 
talkommunikation. Ett utökat samhällsnät ska även ge ökade förutsättningar att nå 
regeringens bredbandsmål i glesbygd. Tillsammans med kompletterande samverkan med 
kommersiella operatörer skapas förutsättningar för ökad redundans, täckning och kapacitet. 
Utbyggnaden föreslås ske succesivt, men för de mest prioriterade områdena inom cirka två 
år. Finansiering av systemet ska ske med avgifter och landets kommuner förutsätts 
fördubbla antalet abonnemang, jämfört med dagens Rakel. 

 

Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis konstatera att en utökning av Rakelfunktionen 
med mobilt bredband, är en nödvändighet och är därmed ett bra förslag när det gäller kris- 
och beredskapsverksamheten på central nivå. Däremot har förvaltningen svårt att se att 
intresset för abonnemang skulle förändras för kommunens del. Här verkar statens utredare – 
precis som var fallet med Rakel – överdriva kommunernas nytta av systemet. Vi kan förstå 
att blåljusverksamheterna har ett ökat behov av detta, men ser det inte som en realistisk att 
tro att intresset skulle öka hos andra kommunala verksamheter. Vi delar inte förslaget att en 
statlig utbyggnad av bredbandskapaciteten för glesbygd indirekt ska finansieras genom 
avgifter från ett reformerat Rakelsystem.   

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Yttrande över DS 2017:7 ”Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet”  
 
Sammanfattning 
Idag använder aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar 
samhällsnätet för Rakel för främst talkommunikation. Systemet har begränsad 
kapacitet för mobil dataöverföring och behöver därför kompletteras och på sikt helt 
ersättas med ett modernare system. Samhällsutveckling och förändrade 
säkerhetspolitiska förutsättningar har ökat kraven på att utveckla en lämplig mobil 
och säker lösning. Regeringskansliet beslutade sommaren 2016 att tillkalla en 
särskild utredare, Gunnar Holmgren, med uppdrag att klarlägga behoven och lägga 
förslag om hur de ska tillgodoses och realiseras. 
 
Förslaget är att nuvarande Rakel kompletteras med en statlig mobil 
kommunikationslösning, som ger basal kapacitet för aktörernas datakommunikation, 
på sikt även för talkommunikation. Ett utökat samhällsnät ska även ge ökade 
förutsättningar att nå regeringens bredbandsmål i glesbygd. Tillsammans med 
kompletterande samverkan med kommersiella operatörer skapas förutsättningar för 
ökad redundans, täckning och kapacitet. Utbyggnaden föreslås ske succesivt, men 
för de mest prioriterade områdena inom cirka två år. Finansiering av systemet ska 
ske med avgifter och landets kommuner förutsätts fördubbla antalet abonnemang, 
jämfört med dagens Rakel. 
 
Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis konstatera att en utökning av 
Rakelfunktionen med mobilt bredband, är en nödvändighet och är därmed ett bra 
förslag när det gäller kris- och beredskapsverksamheten på central nivå. Däremot har 
förvaltningen svårt att se att intresset för abonnemang skulle förändras för 
kommunens del. Här verkar statens utredare – precis som var fallet med Rakel – 
överdriva kommunernas nytta av systemet. Vi kan förstå att blåljusverksamheterna 
har ett ökat behov av detta, men ser det inte som en realistisk att tro att intresset 
skulle öka hos andra kommunala verksamheter. Vi delar inte förslaget att en statlig 
utbyggnad av bredbandskapaciteten för glesbygd indirekt ska finansieras genom 
avgifter från ett reformerat Rakelsystem.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Justitiedepartementet 
 
 
Anders Offerlind Marcus Qvennerstedt 
Förvaltningschef Säkerhetschef 
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