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Remissyttrande över förslag till Polismyndighetens 

föreskrifter (PMFS 2022:XX) om 

radiokommunikationssystemet Rakel för 

ordningsvakter. 

Ert dnr A482.970/2021 

Domstolsverket har granskat föreslagna föreskrifter mot bakgrund av den 

verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. 

utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, 

organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur 

förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten 

generellt. Vidare har myndigheternas roll som statliga arbetsgivare beaktats 

vid granskningen.  

Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget. Förslaget att vissa 

ordningsvakter ska vara utrustade med radiokommunikationssystemet Rakel 

innebär överlag fördelar för berörd verksamhet inom Sveriges Domstolar. 

Med hjälp av Rakel kan kommunikationen mellan ordningsvakt i domstol 

och Polis samt även räddningstjänst och andra berörda myndigheter bli mer 

effektiv såväl vid säkerhetsincidenter som i den samverkan som sker med 

Polisen på daglig basis.  

Domstolsverket vill dock lyfta fram nedan angivna synpunkter. 

Föreskrifterna kan inte träda i kraft innan de oklarheter som framgår av 

synpunkterna nedan har utretts. 

Eventuella konsekvenser av förslaget för Sveriges Domstolar saknas i 

konsekvensutredningen. 

Det är oklart hur olika ansvarsfrågor ska lösas, såsom i första hand 

utbyggnad av täckning i aktuella domstolslokaler men också support, 

administration, förvaring samt om det blir fråga om licenser för terminaler 

eller hyresavtal.  

Det saknas underlag för att Domstolsverket ska kunna bedöma dessa 

ansvarsfrågor och eventuella kostnader kopplade till detta. Först när dessa 

frågor har klarlagts kan Domstolsverket göra en närmare beräkning av de 

ekonomiska konsekvenserna av förslaget.  

När det gäller den större frågan angående utbyggnad av täckning för 

Rakelnätet saknar Domstolsverket en utredning eller beskrivning av hur 

införandet av systemet ska ske i praktiken samt en beräkning av kostnad för 

utbyggnad för täckning. Det saknas även reglering eller utredning med 
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förslag på vilken myndighet/vilka myndigheter som har ansvar för 

utbyggnad av täckning för systemet, Polisen och/eller användande 

myndighet (dvs domstolarna alternativt Domstolsverket). Domstolsverket 

bedömer att den största kostnaden för införandet av användning av Rakel i 

en domstols lokaler kommer att bli eventuell kostnad för utbyggnad av nät 

för fullgod täckning. En ordningsvakt vid domstol måste ha täckning för 

systemet i såväl utrymmen dit allmänheten har tillträde som övriga 

utrymmen, exempelvis salar och förvaringsytor vilka ofta ligger under jord 

och där täckning för systemet i nuläget saknas. I domstols entré och ytor dit 

allmänheten har tillträde finns troligen täckning för systemet. Därtill 

kommer det finnas behov av någon sorts reservkraft om systemet slås ut av 

någon anledning. I många domstolar kommer alltså en utbyggnad av 

täckningen behöva göras, vilket uppskattningsvis innebär stora kostnader.  

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 

har varit juristen Sofia Odelberg. 

 

 

Charlotte Driving 

    Sofia Odelberg. 

 


