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SNUS Remissvar avseende ”Rakel, nuläge och framtid” (Fö2009/1090/SSK) 
 
Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på förslagen i rubricerade rapport.  
 
På grund av remissens avgränsning lämnas i detta svar endast kommentarer på de delar där man 
valt att inhämta kommentarer, trots att det finns andra delar av den rubricerade rapporten i 
allmänhet och Rakel-systemet i synnerhet som väcker en del frågor. 
 
1. ”- att Myndigheten för samhällskydd och beredskap uppdras att utveckla och förvalta 
ett system för att mäta och värdera kunskapsnivån hos berörda aktörer avseende 
samordning, interoperabilitet och kommunikation mellan olika aktörer inom 
krishanteringssystemet.” 
 
SNUS anser att rapporten identifierar ett problem med att de nuvarande målen med samordning 
mellan myndigheter idag inte uppnås och att detta måste hanteras för att nyttan vid 
krissamordning ska uppstå. Det är viktigt att ha en bild över vilken krisberedskap som finns i 
samhället för att kunna upprätthålla en god nivå. MSB som myndighet med ansvar för denna typ 
av samordning vid kriser är den naturliga aktören att hantera detta problem.  
 
SNUS vänder sig däremot mot de formuleringar kring kunskapsnivå som genomgående används i 
rapporten och som vi uppfattar som ett tecken på att aktörer måste utbildas tills de förstår nyttan 
med systemet. Detta top-down-perspektiv står i bjärt kontrast mot synen på kundanpassning. 
Rakelsystemet kännetecknas idag av en ovilja att ta ställning till om detta bör vara ett kunddrivet 
kommunikationsnät i konkurrens med andra marknadslösningar eller ett verktyg för 
krissamordning.  Idag har systemet en karaktär av att vilja vara allt samtidigt. Detta skapar en 
diffus målbild för finansiering, tjänsteinnehåll och driftsform. 
 
2. ”- att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdras att fasa ut länsradionätet 
under en övergångsperiod som inleds 2010.” 
 
SNUS har inte kunskap om vilken typ av användning detta radionät har idag eller om det finns 
fullgoda alternativa lösningar för denna användning. Det är dock rimligt att nät som Rakel 
fullgott ersätter fasas ut på ett kontrollerat sätt i samråd med dess användare. 
 
3. ”- att den statliga ersättningen till SOS Alarm för att upprätthålla driften i det analoga 
länsbasnätet ska upphöra helt efter 2011.” 
 
Även här anser SNUS att det finns anledning att skapa en större långsiktig tydlighet kring när och 
hur övergång bör ske för att stimulera en planerad systemövergång. Det är även rimligt att på sikt 
flytta över kostnaden för äldre system till de aktörer som fortfarande vill använda dessa. 
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SNUS avstyrker den del av förslaget som föreslår att detta även bör ske innan 2011 eftersom det 
dels i praktiken rör sig om en kort tidsperiod och att det är viktigt att på förhand slå fast hur 
utfasningen sker så att de som drabbas hinner planera för detta. 
 
4. ”- 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.” 
 
SNUS tillstyrker detta förslag.  
 
Om målet med Rakel är att möjliggöra samordning mellan myndigheter vid kris, speciellt där 
övrig infrastruktur är utslagen är det rimligt att de som ansetts vara viktiga för krissamordning 
även är anslutna till det gemensamma systemet. 
 
 

 
 

Stockholm 28 juni 2010 
 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
SNUS är föreningen för dig som är nätverkstekniker och arbetar med IP-nätverk. Föreningen har 
funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi 
ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika 
aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom 
dessa aktiviteter är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi 
har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en 
överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). 
SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS 
är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad 
provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått 
insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på 
plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, 
operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan 
de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit 
delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


