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Landstingsstyrelsen

Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Allmänna utskottet föreslår att landstinget ansöker om anslutning till radiokommunikationssystemet Rakel och att införande påbörjas under 2009 för ambulansverksamheten och Karolinska Universitetssjukhuset.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Stockholms läns landsting ansöker om anslutning till Rakel-systemet (Radiokommunikation för effektiv ledning)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för Rakel-systemet
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra införande av Rakel-systemet i landstinget och i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning införa Rakelsystemet i ambulansverksamheten
att uppdra åt landstingsdirektören att utforma förslag till förvaltningslösning och
organisation för Rakel-systemet
att uppdra åt Locum AB att utreda behovet av utökad inomhustäckning för akutsjukhusen

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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att kostnader för år 2009 tas inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ordinarie budget samt att projektmedel för införande söks hos KBM/MSB (Krisberedskapsmyndigheten/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
att beakta kostnader för delprojekt steg 2 om investering ca 12 000 000 kronor och
ca 6 000 000 kronor i avgifter, kapital- och driftkostnader i samband med landstingets budget för år 2010
att beakta kostnader för Rakel-systemets införande, abonnemang och drift inom ramen för landstingets budget fr o m 2011.

Rakel är ett gemensamt digitalt radiokommunikationssystem för myndigheter i samhället. Frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem har utretts i mer än 10
år och resulterat i det som nu har blivit Rakelsystemet. För närvarande används Rakel inom bl a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen, Regeringskansliet, Räddningsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Ytterligare myndigheter samt landsting har påbörjat arbetet med införande av Rakel.
Inom Stockholms läns landsting har en förstudie genomförts med syfte att inventera
behovet av ett nytt radiokommunikationssystem. Vidare har en arbetsgrupp tagit
fram underlag för beslut om införande av Rakel.
Landstingsstyrelsen föreslår ett stegvis införande av Rakel i Stockholms läns landsting. Projektet organiseras i tre steg. I första steget införs under 2009 Rakel inom
säkerhetsorganisationen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt i form av provdrift i två enheter inom ambulanssjukvården. Efter utvärdering av steg 1och 2 påbörjas steg 3.
Investeringen genomförs under åren 2009-2014 och den totala investeringskostnaden
uppgår till 17,1 miljoner kronor. Avgifter, kapital- och driftkostnader uppgår under
femårsperioden till 38,8 miljoner kronor. MSB har möjlighet att bevilja kompetensstöd till kommuner och landsting för att underlätta införandet av Rakel. Landstinget
avser att söka medel för sådant stöd.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Allmänna utskottet har den 3 mars 2009, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att Stockholms
läns landsting ansöker om anslutning till Rakel-systemet (Radiokommunikation för
effektiv ledning), att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för Rakel-systemet,
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - föreslå landstingsstyrelsen för egen del besluta att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra införande
av Rakel- systemet i landstinget och i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning införa Rakel-systemet i ambulansverksamheten, att uppdra åt landstingsdirektören att utforma förslag till förvaltningslösning och organisation för Rakelsystemet, att uppdra åt Locum AB att utreda behovet av utökad inomhustäckning för
akutsjukhusen, att kostnader för 2009 tas inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ordinarie budget samt att projektmedel för införande söks hos KBM/MSB
(Krisberedskapsmyndigheten/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), att
beakta kostnader för delprojekt steg 2 om investering ca 12 000 000 kronor och
ca 6 000 000 kronor i avgifter, kapital- och driftkostnader i samband med landstingets budget för år 2010, att beakta kostnader för Rakel-systemets införande, abonnemang och drift inom ramen för landstingets budget fr.o.m. år 2011.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 februari 2009 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 25 mars 2009.

