
 

 STÄLLNINGSTAGANDE Vårt ärendenr: 
21/00223 

 

 2021-03-11 Ert dnr: 
Ju2021/00631 
   

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Johan Gert 
 
 

Justitiedepartementet 

10333 STOCKHOLM 

 

Ställningstagande - Förslag på utvecklat och säkert 

kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, 

säkerhet, hälsa och försvar   

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Regioner anser att: 

 MSB:s förslag på utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer 

inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är bra. 

 Det är rimligt med en obligatorisk anslutning till Rakel G2 för regioner och 

kommuners verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, och 

att det förutsätter finansiering. 

 Staten bör hjälpa aktörerna med att klargöra relationen mellan de olika 

lösningarna för säkra kommunikationer, och vad de bör användas till för olika 

ändamål. 

 

Allmänt om förslaget 

Kommuner och regioner har behov av säker, robust och tillgänglig mobil 

kommunikation för både tal och data för sina ansvar inom olyckshantering, kriser och 

civilt försvar. SKR uppfattar att våra tidigare synpunkter på utredningen 

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7 har beaktats. Baserat på 

detta anser SKR att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förslag på 

utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, 

säkerhet, hälsa och försvar (Rakel G2) är bra. 

Det behöver säkerställas att övergången från Rakel till Rakel G2 kan ske smidigt när 

alla 21 regioner och 290 kommuner under kort tid ska genomföra det i takt med 

utbyggnaden av Rakel G2 i olika delar av landet. 

 

Obligatorisk användning 

SKR instämmer i att en gemensam kommunikationslösning är en förutsättning för 

effektiv hantering av olyckor, kriser och höjd beredskap. Kommuner och regioner 

behöver kunna samarbeta med varandra och statliga aktörer för en effektiv 

krisberedskap. För att säkerställa detta är det rimligt med en obligatorisk anslutning 

för regioner och kommuners verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och 

försvar. Ett obligatorium förutsätter finansiering och SKR välkomnar en dialog om detta. 
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Olika lösningar för säker kommunikation 

Det är idag svårt för många att orientera sig i de olika infrastrukturer och tjänster som 

finns avseende säkra kommunikationer. Kommuner och regioner erbjuds idag att få 

tillgång till kryptolösningen Signe. En annan tjänst är Kurir. Planering pågår också för 

Rakel G2. Till detta kommer t.ex. Säker digital kommunikation (SDK) och SGSI.   

Staten bör hjälpa aktörerna med att klargöra relationen mellan de olika lösningarna 

och vad de bör användas till för olika ändamål, t.ex. genom att ge MSB i uppdrag att 

ta fram tydlig kommunikation kring detta 
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