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Yttrande över promemoria Rakel, nuläge och framtid
– Kommunikation, samordning och interoperabilitet,
slutrapport från Arbetsgruppen Rakel
Ärendet
Stockholms läns landsting, SLL, har inbjudits att lämna synpunkter på
Försvarsdepartementets promemoria Rakel, nuläge och framtid –
Kommunikation, samordning och interoperabilitet, slutrapport från
Arbetsgruppen Rakel (Fö 2009/1009/SSK). Ärendet har beretts i samråd
med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att till Försvarsdepartementet överlämna landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
Rakelsystemet bidrar till ökad krishanteringsförmåga i samhället och
skapar möjlighet till ledning, samverkan och samordning mellan berörda
aktörer i krishanteringssystemet. Ett problem för staten är att systemet idag
inte finansieras fullt ut och att orsaken till det är att viktiga aktörer som
framför allt kommunal räddningstjänst och även landsting ännu inte
anslutit sig i tillräcklig omfattning. Förslagen i utredningen syftar till att
avsevärt förbättra anslutningen till systemet och användarnas nytta av och
syn på Rakel.
Landstingsfullmäktige beslutade i maj 2009 (LS 0806-0634) att Rakel ska
införas stegvis i SLL där ett första steg med pilotdrift inom ambulanssjukvården och införande inom säkerhetsorganisationen på Karolinska
Universitetssjukhuset påbörjas under våren 2010 och steg 2 innefattar hela
ambulanssjukvården, funktionen tjänsteman i beredskap (Tib), regional
katastrofmedicinsk ledning, RKML, samt akutsjukhusens

Bilaga
Sammanfattning av PM ”Rakel, nuläge och framtid – Kommunikation, samordning och
interoperabilitet”, 2010-02-16

LS 1004-0348

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-05-25

katastrofledningsgrupper. En särskild projektorganisation arbetar med
införandet enligt upprättad projektplan.
Remissen från Försvarsdepartementet fokuserar på fyra förslag i
promemorian:
Att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppdras att
utveckla och förvalta ett system för att mäta och värdera kunskapsnivån
hos berörda aktörer avseende samordning, interoperabiltet och
kommunikation mellan olika aktörer inom krishanteringssystemet.
SLL tillstyrker förslaget. Det är viktigt att MSB är lyhörd för hälso- och
sjukvårdens behov och krav vid utveckling av framtidens tjänster i
Rakelsystemet.
Att MSB uppdras att fasa ut länsradionätet under en övergångsperiod
som inleds 2010.
SLL tillstyrker förslaget att, så snart det är möjligt med hänsyn tagen till
eventuella konsekvenser för användare, fasa ut nuvarande länsradionät.
Att den statliga ersättningen till SOS Alarm för att upprätthålla driften i
det analoga länsbasnätet ska upphöra helt efter 2011.
SLL tillstyrker förslaget.
Att myndigheter som enligt 11 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap har ett särskilt ansvar vad gäller
krisberedskap, liksom alla statliga myndigheter som har en skyldighet att
ha en tjänsteman i beredskap ska vara skyldiga att ansluta sig till Rakel.
Detta ska förskrivas i förordningen om krisberedskap och höjd beredskap.
SLL tillstyrker förslaget. Samtliga landsting har infört funktionen
tjänsteman i beredskap, Tib. Funktionen är en given framtida användare i
Rakelsystemet.
Övriga synpunkter
Systemet har initialt utvecklats utifrån framför allt polisens behov. I
diskussionen om vad som ska ingå i den s.k. grundtjänsten som ska
omfattas av abonnemangsavgiften vill SLL framhålla att det i grundtjänsten
bör ingå tjänster som utvecklas för landstingens behov. Det vore olyckligt
om alla de tjänster som utvecklas för hälso- och sjukvårdens behov
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betraktas som tilläggstjänster och därmed medför en extra kostnad för
landstingen.
Modellen med pristak är uträknad med utgångspunkt från antalet invånare
i landstingen/regionerna. SLL vill påpeka att modellen missgynnar
landsting med stor befolkning. Avgiften bör fastställas utifrån antalet
Rakelabonnemang och inte utifrån länets folkmängd.
SLL vill slutligen framhålla att finansieringsprincipen är viktig för att
kommuner och landsting ska kunna planera för en bra verksamhet och
stabil ekonomi. Enligt finansieringsprincipen ska den som beslutar om en
uppgift stå för kostnaderna. Det är väsentligt att om principerna för
kommunernas kostnader för Rakel förändras med syfte att öka
kommunernas vilja att ansluta sig till systemet, bör samma principer och
regler gälla för landstingen.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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