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UNDERLAG INFÖR BESLUT
1 Nulägesinventering
Verksamhet
Vilka ingår i sambandsplanen?
Internt Rä.tj., Övriga kommunen, Andra samverkande org.
Hur arbetar vi?
Data, Tal, Mobiltelefon
Har vi egen ledningscentral - egen KC (kommunikationscentral)?
Uppgifter och funktioner
Utalarmering - egen funktion eller via entreprenör
Externt och internt
Hur stor del av dagens samband sker via mobiltelefoni?
System
_
Vilka system arbetar vi i?
Olika system för de samverkande delarna eller samma
Beskrivning av de olika systemen
Abonnemang, hyra av ledning m.m.
Beskrivning av systemägare och systemansvariga
Beskrivning av support, intern och extern
Täckning
Studera dagens radiotäckning
För jamförelse med RAKEL och för ev. ytterligare behov
Beräkning av befintliga kostnader
2 Sambandsanalys

T ex SRV:s modell
Påbörja denna proeess vad gäller inventering av nuläget
Vid beslut om införande av RAKEL följer denna aktivitet med genom hela införandeprocessen

3 Genomgång av RAKEL:s
Informationsmöte med KBM/RAKEL

funktioner, möjligheter och kostnader

4 Analys/Beslut
För-och nackdelar med befintliga system
För-och nackdelar med RAKEL
Verksamhetsstrategisk fråga I Teknisk uppgradering - Omfattning
Enbart räddningstjänsten
Andra delar av kommunen
Kommunens organisation för krishantering
Vardagsanvändning av RAKEL?
Verksamhetsmässig och ekonomisk analys
Beslut

11 Nummerplan
Genomgång av nummerplan
Se KBM:s Föreskrift 2006-04-24 "Gemensam nationelI nummerplan"
Fördela nummer på tänkta RAKEL-enheter
Skapa interna föreskrifter, anvisningar och rutiner
12 Täckningsstudie
Studera täckningskartorna på KBM:s hemsida
Jämför med dagens täckning
Se "Nulägeinventering", punkt 1
Behov av ytterligare täckning än vad som systemet erbjuder?
Om möjligt före etappens utbyggnad
Specifisera områden for battre täckning - omfattning
Kontakta KBM/RAKEL

13 Kontakt med berörd larmförmedlare
Nya tillkommande uppgifter - Uppgifter som kan upphöra?
Utalarmering
Ledning
Behörighetsadministration
Övrigt
Avtal
14 Egen ledningscentral/KC
Uppgifter och funktioner
Jämför med dagens situation
Utökade uppgifter och funktioner jämfört med idag?
Analysera behovet av ny utrustning
Se KBM:s anslutningsvillkor
Se nedan punkt 20 om applikationer

Se "Nulagesinventering", punkt 1

15 Utalarmering
Egen funktion eller via entreprenör?
Egen funktion
Studera RAKEL:s möjliga lösningar
Ersätta hela eller delar av dagens lösning med RAKEL?
•..•
Analysera behovet av ny utrustning
Utalarmering via enterprenör
Se "Kontakt med berörd larmförmedlare", punkt 13
16 KBM:s Anslutningsvillkor
Se KBM:s
Drift och tjänstespecifikation för RAKEL-systemet
Prislista för RAKEL-systemet
Säkerhetsregler för RAKEL-systemet
Allmänna villkor för anslutning och nyttjande av tjänster i RAKEL-systemet
Egen KC
KC-anslutning till RAKELsystemet
Allmänna villkor för upplåtelse av KC-utrustning samt installation i RAKEL-systemet

hemsida

22 Förvaltningsorganisation

(Se bilaga 3)

Systemet skall ha en säkerhetsfunktion
Se KBM:s anslutningsvillkor - Säkerhetsregler för RAKEL-systemet
Roller och ansvarsområden skall fastställas
Systemägare skall utses
Rutin för hantering av uppkomna fei, brister och incidenter skall finnas och följas
Behörighetskontrollsystem skall finnas
Support
Vad ingår i abonnemanget?
Behovsanalys av egen lokal support
Funktioner och rutiner
Reservutrustning - Analys av behovet
Avstämning med KBM:s anslutningsvillkor
Analys av och beslut om systemadministration - Dokumumentation och rutiner
Avstämning med KBM:s anslutningsvillkor
Fortbildning, repetitionsutbildning och verksamhetsutveckling
23 Marknadsundersökning

av "RAKEL-produkter"

Behov och önskemål
Tillaggstjanster, t ex positionering
Dataapplikationer, t ex RIB
Antal handburna och fordonsmonterade mobilstationer
Mobilstationer skall vara validerade
Se valideringslista på KBM:s hemsida
Kontakta KBM/RAKEL vid val av mobilstation som ej är validerad
Eventuell KC-terminal
Se KBM:s anslutningsvillkor - KC anslutning till RAKEL-systemet
Definiera leverantör utifrån behoven
Se SRV:s ramavtal
Nyttjande av SRV:s ramavtal
Mobilstationer skall ha genomgått godkänt utfallsprov
Se lista over godkanda u tfa lis p rov på SRV;s hems ida
Priser och leveranstider
24 Praktiska

förberedelser

Fordonsmontage av mobilstationer
Definiera leverantör
Kostnader och leveranstider
Omnumrering av fordon
Leverantör eller i egen regi
Kostnader och leveranstider
Parallell körning med befintligt system under en övergångstid
Analys av behovet och möjligheterna
Om behov finns
Tidplan och kostnadsanalys
Kontakt med andra berörda samverkande organisationer

