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Yttrande över Remiss Rakel, nuläge och framtid - 

Kommunikation, samordning och interopera-

bilitet, slutrapport från Arbetsgruppen Rakel 
 
 
SMHI har en 24/7 verksamhet och är därför alltid nåbar. De funktioner som kommer 
ifråga vid olika olycks- eller krissituationer är institutets vakthavandefunktioner. 
Sådana funktioner är meteorolog, hydrolog och oceanograf. SMHI har också en TiB-
funktion, vilken för närvarande bemannas av vakthavande meteorolog. 
 
SMHI har i dag inte Rakel och har därför inte heller någon erfarenhet av systemet. 
Man kan konstatera att hittills har inga problem med att nå SMHIs vakthavande-
funktion identifierats. Inte heller har det varit sådana problem att nå ut med informa-
tion från SMHI, vilka skulle kunna ha lösts med Rakel. Erfarenheten är alltså att 
nuvarande kommunikationssystem vid SMHI har haft tillräcklig robusthet.  
 
När andra aktörer övergår från tidigare kommunikationssystem till Rakel kan situa-
tionen för SMHI förändras och innebära ett behov att även ha Rakelfunktionalitet. I 
dagsläget skulle det innebära att SMHIs tre vakthavandefunktioner ska kunna 
kommunicera via Rakelsystemet.  
 
SMHI har med den redovisade erfarenheten nedanstående synpunkter på de frågeställ-
ningar, som anges i remissen. 
 

• SMHI stöder förslaget att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i 
uppdrag att utveckla och förvalta ett system för att mäta och värdera 
kunskapsnivån hos berörda aktörer, då det förväntas ge en mer tvärsektoriell 
inriktning och större förmåga att samverka i kristillfällen med minskad 
sårbarhet totalt sett som följd.  



  

  

• SMHI använder inget av de analoga system, som redovisas och har ingen 
synpunkt. 

• SMHI har ingen synpunkt på ersättning till SOS Alarm. 
• SMHI avstyrker ett system med tvångsanslutning då det kan leda till 

omotiverade kostnadsökningar för myndigheterna. Då SMHI är en 
expertmyndighet, som ska stödja andra med beslutsunderlag bör en 
anskaffning av Rakel till SMHI kopplas till ett behov hos dessa aktörer.  

 

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslut i detta ärende som handlagts av  
Per-Olof Hårsmar. Tf Avdelningschef Eva Edelid har deltagit i den slutliga 
handläggningen. 
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