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Nytt gemensamt radiokommunikationssystem för skydd 
och säkerhet 
Svenska Kommunförbundet har i olika sammanhang framhållit att det är 
mycket angeläget att ett nationellt gemensamt radiokommunikationssystem 
för skydd och säkerhet införs. 

Kommitten Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL, N 2002:16) 
om ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet läm-
nade i januari sitt betänkande ”Trygga medborgare – säker kommunikation. För-
slag till ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.” (SOU 
2003:10). 

Regeringen har under våren påbörjat behandlingen av RAKELs betänkande 
och har kommit fram till att upphandlingen av ett gemensamt radiokommu-
nikationssystem kan inledas. Regeringen presenterade sitt ställningstagande 
för riksdagen i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2002/03:100). Rege-
ringen föreslår att ett särskilt anslag inrättas för att täcka kostnaderna för att 
genomföra upphandlingen under 2003. Regeringen återger även RAKELs 
förslag till finansieringen av själva utbyggnaden av systemet samt klargör sin 
avsikt att återkomma till riksdagen med sitt förslag till finansiering i budget-
propositionen 2004. Budgetpropositionen överlämnas till riksdagen i septem-
ber 2003 och beslutas av riksdagen i slutet av året. 

 

 

RAKELs förslag till ett nytt nationellt gemensamt system innebär att: 
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- Staten bör äga det gemensamma systemet. En förvaltningsorganisation utö-
var ägarskapet, innehar frekvenstillstånd, svarar för drift och underhåll av 
systemet och tillhandahåller tjänster till användarna. 

- Kostnaderna för systemet beräknas till ca. 2,3 miljader kr för infrastrukturen 
och en årskostnad för att driva systemet på drygt 500 miljoner kr. Infrastruk-
turen skall inledningsvis finansieras genom omprioriteringar av anslag i 
statsbudgeten och de årliga kostnaderna finansieras fullt ut av användarna, 
dock bör staten inedningsvis lämna ett driftsbidrag.  

- Utbyggnaden av systemet bör ske under åren 2004-2009. Utbyggnaden sker 
länsvis i hela landet enligt följande: 

Fas/etapper   Län      När                                          
 
Fas 1 Etapp 1   Skåne, Blekinge, Kalmar    2004-2004  

 
Etapp 2   Stockholm, Uppsala, Södermanland, 2005-2005 

Gävleborg, Västmanland 
 
Etapp 3   Halland, Västra Götaland   2005-2006  

 
Fas 2  Etapp 1   Östergötland, Jönköping,   2006-2007 

Kronoberg, Västernorrland 
 
Etapp 2   Örebro, Värmland, Dalarna  2007-2007 
 
Etapp 3   Jämtland, Västerbotten   2007-2008 

(exkl. fjällvärlden) 
 
Etapp 4   Norrbotten (exkl. fjällvärlden),  2008-2009 

Gotland 
 
Varje etapp  består  av  två  delar,  en  period  för  byggnation/leveran- 
ser/installation (utrullning) och en test- och verifieringsperiod, vilka  i  pla-
nen  antas  ta  sex  månader  var.  Därefter inleds operativ drift.   
 
- Användarkretsen av systemet begränsas till skydds- och säkerhetsmyndig-
heterna , dvs. polisen, Kustbevakningen, Tullverket, kommunal räddnings-
tjänst, ambulanssjukvården, Försvarsmakten och alarmeringsföretag. Andra 
samhällsviktiga aktörer bör kunna få tillgång till systemet vid särskilda hän-
delser.  

- Det gemensamma systemet skall vara rikstäckande, inledningsvis undantas 
dock  fjällvärlden. Ett samarbete med Försvarsmakten har inletts för att om 
möjligt använda försvarets telenät (FTN). 

Vad innebär förslaget för kommunerna? 

En förutsättning för att RAKELs förslag ska nå sitt primära syfte – ett tryg-
gare samhälle genom förbättrad samverkan – är att de som ansvarar för fram-
för allt ordning och säkerhet deltar i nätet. Förslaget innebär långtgående 
effekter och möjligheter för kommunerna. Det berör kommunernas ledning, 
räddningstjänsten och andra funktioner som tekniska förvaltningar och soci-
altjänsten.  
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Konsekvenser av en utveckling där olika användare har kvar sina gamla eller 
var för sig bygger upp egna system skulle bli att dagens splittrade situation 
skulle kvarstå. Medborgarnas trygghet skulle variera i olika delar av landet 
och man skulle inte kunna säga vilken grad av samverkan som kan ske. Den 
totala kostnaden blir med stor sannolikhet högre än om en samordning kan 
ske. På sikt kommer det att bli mycket svårt och även dyrt att ha ett ”eget 
nät” om man har behov av samverkan med andra. För de kommuner som 
omfattas av fas 1 etapp 1, dvs.  Skåne, Kalmar och Blekinge län, kan investe-
ringskostnader uppkomma redan år 2004.  

Den nya tekniken ger förutsättningar och möjligheter till ökad kvalitet men 
även större effektivitet av de samhällsviktiga funktionerna. Det är därför vik-
tigt att samtliga berörda i kommunerna får kunskap och insikt vad det nya 
förslaget innebär. 

Fortsatt hantering av förslaget 

Ett projekt som leds av RAKEL förbereder och tar fram riktlinjer för infomat-
ionsinsatser och själva genomförandet av systemet. Myndigheter och organi-
sationer, däribland Kommunförbundet och kommunföreträdare, som skall 
använda systemet deltar i projektet. 

Med anledning av de konsekvenser som förslaget har förbereder Svenska 
Kommunförbundet särskilda informationsinsatser om RAKEL riktade till 
kommuner under hösten 2003. 

Ytterligare information 

Vill du ha ytterligare information ta då kontakt med:  

Mårten Törnqvist, tfn. 08-452 74 45 E-post: marten.tornqvist@svekom.se 

Maj-Lis Åkerlund, tfn. 08-452 77 54 E-post: majlis.akerlund@svekom.se 
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