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Det fortsatta arbetet med ”Rakel”
Bakgrund
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakelsystemet ska
vara färdigbyggt i Sverige år 2010. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utbyggnaden av Rakelsystemet.
Regeringen har deklarerat att SOS Alarm skall använda Rakel i framtiden. Efter
en övergångstid om tre år kommer man inte längre att finansiera det analoga
radiosystemet för de delar av landet som nu är utbyggt. Hur finansiering skall se
ut för de sista etapperna efter år 2011 skall klargöras längre fram. SOS Alarm
kommer under tre år att få finansiering för både Rakel och det analoga systemet.
Därefter kommer en avtrappning av finansieringen att ske för det analoga
systemet.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under åren arbetat hårt för att få en
rimligare kostnadsbild till stånd för kommunernas och landstingens anslutning till
Rakel. Regeringen tillsköt mer medel för utbyggnaden av Rakel i samband med
budgetpropositionen 2007.
SKL har även på andra sätt verkat för att förbättra förutsättningarna för medlemmarnas arbete med Rakel. Senast fick SKL bl.a. igenom att 100 miljoner kronor
avsätts till kompetensstöd; pengar som kan sökas av kommuner och landsting.
Resultatet av SKL:s arbete med kostnadsbilden har tyvärr inte blivit vad vare sig
SKL eller medlemmarna önskat sig och nu bedömer SKL att staten inte kommer
att tillskjuta mer medel.
SKL har också verkat för att ansvariga myndigheter skall vara de som tar ansvar
för utveckling av teknik och applikationer när det gäller Rakel och så är ansvarsbilden idag.
Tjänstemän i kommuner och landsting har uttryckt att det är svårt att få till stånd
en diskussion om nyttan med Rakel och om behovet att investera i systemet.
Behoven och synen på Rakel skiljer sig ibland åt mellan kommuner och landsting.
Ett större engagemang på politisk nivå i kommuner och landsting har även
efterfrågats eftersom det är en strategisk ledningsfråga hur man avser att använda
Rakel i framtiden.
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Det fortsatta arbetet med införande av Rakel
Rakel kommer att införas med den kostnad som redovisats av Krisberedskapsmyndigheten/MSB och SKL avser därför att även fortsättningsvis vara en aktiv
aktör i införandet av Rakel.
Mål för SKL:s fortsatta arbete med Rakel:
•

Ge politiker i kommuner och landsting information om Rakel och dess
användningsområden eftersom vi anser att detta är en övergripande ledningsfråga.

•

Ge kommunledningen information om Rakels möjliga användningsområden
(räddningstjänst, socialtjänst, äldreomsorg m.m.).

•

Ge landstingen bättre möjligheter för dialog om de tekniska aspekterna kring
införande av Rakel.

•

SKL ska skapa arenor för erfarenhetsutbyte för kommunerna och landstingen, delta i nätverk och följa utvecklingsprojekt.

•

SKL kommer att fortsätta dialogen med berörda aktörer och myndigheter
såsom MSB, SOS Alarm, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen (RPS), för
att skapa de bästa förutsättningarna som möjligt för våra medlemmar i
anslutningen till Rakel.

SKL kommer att fortsätta att driva på så att MSB förvaltar, utvecklar, marknadsför och informerar/kommunicerar om Rakel samt att MSB och Socialstyrelsen ger
stöd till användarna.
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