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Långsiktig avgiftsbild för anslutning till Rakel saknas 
Med anledning av att det saknas beslut om kommuners och landstings avgifter från 
1 januari 2013 för anslutning och framtida användning av Radiokommunikations-
systemet för effektiv ledning (Rakel) publicerar Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) detta cirkulär. 

Bakgrund 
SKL ställer sig bakom beslutet att Rakel är systemet som ska koppla ihop samhällets 
aktörer inom områdena allmän ordning, säkerhet och hälsa. Grunden för detta är 
bedömningen att systemet skapar förutsättningar för ökad service gentemot den 
enskilde genom bättre samverkan – vilket i sig leder till samhällsnytta. SKL har i 
skrivelse till Näringsdepartementet och Försvarsdepartementet Kommunikations-
systemet Rakel, dnr 10/2806, lyft fram en rad förslag för att ge kommuner och lands-
ting rätt förutsättningar för att gå in i Rakel. Bland annat lyfts behov av en nationell 
strategi, behov av reviderade prognoser för antalet användare, behovet av stimulans-
åtgärder för att skynda på anslutning till systemet samt krav på nationell teknikut-
veckling och utveckling av funktioner i systemet. 

Anslutning hittills 
Regeringens utgångspunkt för Rakel har varit att systemet när det är fullt utbyggt ska 
ha 50 000 abonnemang, enligt budgetpropositionen för 2011. Regeringen har också 
haft utgångspunkten att användarna skall bära kostnaden. Den tekniska utbyggnaden 
färdigställdes vid utgången av 2010. I februari 2012 var cirka 40 000 abonnenter 
anslutna till systemet. Av dessa står kommuner och landsting för cirka 3 000 abonne-
mang. Det betyder att det saknas cirka 10 000 aktiva abonnemang innan regeringens 
kvantitativa målbild är uppnådd. 
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Långsiktig finansiering saknas 
I budgetpropositionen för 2012 konstaterade regeringen att det är viktigt att det finns 
en långsiktig avgiftsbild för kommunala Rakelanvändare, om de skyndsamt ska 
ansluta sig till systemet. Detta har SKL även framhållit i yttrande till Försvars-
departementet Rakel, nuläge och framtid – Kommunikation, samordning och inter-
operabilitet, dnr 10/1764. 

SKL ingår tillsammans med centrala myndigheter i Rakelrådet som är Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) strategiska råd för Rakelfrågor. Vid Rakel-
rådets sammanträde den 10 februari 2012 konstaterades det att varken beslut på 
avgifter från och med 1 januari 2013 eller datum för när ett sådant beslut kommer 
fattas kunde presenteras. 

Mot bakgrund av att det inte finns beslut om framtida avgifter och eftersom kommu-
nerna och landstingen är mitt uppe i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2013 går 
SKL ut med rubricerad information i ett cirkulär. 

SKL avser att återkomma med information så fort beslut är fattat gällande framtida 
avgifter. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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