Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala
infrastrukturen
• Den 24 juni 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om
följande uppdrag

”Uppdraget är att utreda möjligheterna att effektivisera, samordna och
framtidssäkra dagens och morgondagens digitala infrastrukturlösningar
och föreslå en mer ändamålsenlig organisering av stadens digitala
infrastruktur.”

Vad föranleder utredningen och förslaget
• Malmö stadsnäts ursprungliga uppdrag behöver förändras med nya mål och uppdrag.
Staden har uppdrag där stadsnätet är ett verktyg för att tillsammans med andra aktörer
nå uppsatta mål.
• MKB:s hantering av den digitala infrastrukturen för sina hushåll och verksamheter
rekommenderas att hanteras tillsammans med Malmö stadsnäts fibernät
(effektivisering och bättre nyttjande av investeringar i Malmö stad)
• Föreslå en relevant och effektiv organisering och styrform för den digitala
infrastrukturen
– Bolagisering står närmast att undersöka då majoriteten av likande verksamheter finns i
bolagsform, är helt intäktsfinansierade, och agerar på marknaden som är i förändring.

Allt blir uppkopplat
Rörelsemönster, offentliga välfärdstjänster (ex trygghetslarm och
nattkameror), internet, larm, spel, TV on demand och mätvärden är några
tjänster som behöver digital infrastruktur för att kunna fungera.
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Digital infrastruktur
En förutsättning för all digitalisering

IoT, Nb, sensorer, GSM, 3G, 4G, 5G, fiber,
M2M, WiFi, LoRa, Sigfox, smarta staden,
självkörande fordon är alla olika namn och
samlingsbegrepp på tekniska möjligheter
eller företeelser för att transportera data, ofta
trådlöst.

Alla dessa tekniska lösningar behöver så fort
som möjligt ner i marken via robusta fibernät

Behovet av den digitala infrastrukturen bekräftat
under pandemin
– Det enorma digitala kliv som Sverige har tagit under coronapandemin
visar på behovet. Vi har haft alla gymnasieelever och högskolestudenter
som studerat på distans, vi har haft väldigt många svenskar som har
jobbat och jobbar hemma, och vi har haft ett enormt uppsving av personer
som sökt vård digitalt, säger Ygeman. Sept 2020

Läget i Malmö
Alla hushåll och företag har inte denna
tillgång idag
• En del hushåll och företagare har ännu inte möjlighet att erhålla tillgång till
fiberinfrastruktur i staden. Aktivt arbete krävs för att säkerställa anslutning.
• En utmaning är att nå ut med välfärdstjänster i staden när en stor del inte har tillgång
till fiberinfrastruktur alternativt är anslutna i stängda lösningar. Viktigt att den föreslagna
nya organisationen ger lösningar för staden som helhet.
• Totalt kan Malmö stad direkt eller indirekt nå cirka 65 000 hushåll och arbetsställen
med den fiberinfrastruktur som redan nu finns utbyggd. Detta innebär att drygt 40 % av
hushållen kan nås med fiberinfrastruktur från Malmö stad eller MKB Net.
• Förutsättningen för att nå alla hushåll och arbetsställen är förutom utbyggnad av
fiberinfrastrukturen att etablera samverkansavtal(med ett antal operatörer och
nätägare), nya ersättningsmodeller och öppna tekniska lösningar

Fastighet, kontor
Eller företag
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Hur fungerade det igår
och i morgon?
Operatör hyr fiber för
Operatör hyr fiber
anslutning från Malmö
2
för anslutning av mobilmaster
stadsnät(oftast inlåst
I Malmö av Malmö stadsnät
tjänstelösning för hushåll, kan
möjligtvis välja
internetoperatör)
Nytt: Fastighetsägare eller av denna vald
systemleverantör hyr fiberanslutning från Malmö stadsnät
För öppna lösningar med möjlighet att erhålla tjänster av
olika slag. Intäkter delas baseras per anslutna hushåll
motsv.
Nytt: Organisationer går till sammanhållande ”säljbolag” för
anslutning på regional eller nationell bas. ”Säljbolaget”(Ex
Sydlänk & Netwest). Det blir för omfattande för t ex SvT, ICA mfl
att kontakta alla enskilda Stadsnät (Malmö stadsnät är ett av
dessa).

Hur drivs stadsnäten i landet?
Sammanställning från PTS(Post- och telestyrelsen) visar att av landets 22 största städer/kommuner
är det endast Malmö som fortsätter att driva det i förvaltning, övriga i energibolag eller i stadsnätsbolag .

Stockholm har ett helägt bolag - STOKAB och Göteborg har Göteborg Energi Gothnet AB

Ekonomi
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MKB Net AB
(Kommunikationsoperatör)

Malmö stadsnät (fiberuthyrning)
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Verksamheten kommer i sin nya organisering bära sina egna kostnader och vara lönsamt för
Malmö stad.

Arbetsform i ny struktur
Ett sammanhållet bolag
•

Grunden för verksamheten är stadens behov (både internt men även externt) av digitala
infrastruktur som vilar på affärsmässiga grunder. En snabb utvecklingstakt och förändringsbehov
av teknik och ersättningsmodeller är fundamentala.

•

Arbetsformen bolag ger ett antal fördelar som
o Det blir ett uppdrag som ger fokus på området
o Skalfördelar och stärkt kompetens
o Främjar tillgången och stärker välfärdens digitala infrastruktur i hela Malmö
o Skapar förutsättningar för stadens utveckling av välfärdstjänster och andra tjänster
o Bidrar till likvärdiga, konkurrensneutrala villkor för stadens organisation, malmöbor (hushåll),
operatörer, företagare, fastighetsägare och tjänsteleverantörer
o Intäktsfinansierat med outnyttjad ekonomisk potential
o Stärker Malmös attraktivitet och konkurrenskraft

•

Det politiska inflytandet över utvecklingen av den digitala infrastrukturen förstärks genom sin
styrelse, KS och KFs beslut.

Stadens datakommunikationsnät
för Malmö stads förvaltningar och bolag
Ett huvuduppdrag

• att till stadens verksamheter och bolag tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade
och stabila kommunikationslösningar.
– Medverka i genomförandet av det digitala Malmö genom ett enhetligt
sammanhållet internt kommunikationsnät oberoende valda tekniska lösningar
– ansvarar för att hantera och administrera stadens digitala kommunikationslösningar

Resurser
• Grunden vid bolagsbildningen ska utgå från befintlig personal(cirka 10 anställda) i
berörda verksamheter kopplat till den digitala infrastrukturen övergår till det nybildade
bolaget.
• Befintlig verksamhetsutveckling har hittills skett med stöd av egen personal eller
genom upphandlingar och externa resurser. Samma upplägg föreslås gälla även
framöver gällande operativ drift och utveckling.
• Utveckla genom samhantera Malmö stads nätverksamhet samt MKB Nets
motsvarighet.

Verksamhetsidé
• Att utveckla och säkerställa stabil, säker och öppen digital infrastruktur till Malmö stads
alla hushåll, företag och kommunala verksamheter på likvärdiga villkor. Tillsammans
med andra aktörer ska Malmö stad skapa incitament och driva utvecklingen av den
digitala infrastrukturen för att stödja alla invånare oberoende var man bor och verkar
inom kommunen. Verksamheten ska kunna ta ett större ansvar för att underlätta den
regionala utvecklingen genom samverkan och öppenhet.

Verksamhetsidén innebär att
• Skapa förutsättningar för att kunna bygga ut offentliga välfärdstjänster och andra digitala
tjänster
• Verka i framkant i utvecklingen av den digitala infrastrukturen
• Erbjuda digital infrastruktur för de som bor och arbetar i Malmö
• Arbeta för att uppnå det nationella bredbandsmålet på 98% till år 2025. Malmö stad bör arbeta
mot målet om en tillgång för hushåll och företag på 100 % utifrån ett demokratiperspektiv
• Skapa förutsättningar för mångfald
• Agera konkurrensneutralt med likvärdiga villkor
• Baseras på långsiktighet och affärsmässighet
• Driva på och samverka med andra aktörer och stå för stabilitet.
• Säkerställa att den ekonomiska avkastningen fortsätter utvecklas positivt över tiden i enlighet
med fastställda kommunfullmäktige mål.

