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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tillsänt miljönämnden remissen Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen för besvarande. Utredningens förslag är att
ett sammanhållet helägt kommunalt stadsnätsbolag ska bildas.
Miljönämnden ser positivt på remissförslagets slutsatser. En sammanhållen organisation
möjliggör en skarpare överblick och en heltäckande fiberleverans till alla malmöbor. Samtidigt
vill nämnden påpeka vikten av flexibilitet och en snabb framdrift - även i en ny och större
organisation. Miljönämnden efterfrågar även en djupare analys av förslagets möjligheter och
risker, särskilt vad gäller robusthet, säkerhet och ekonomi. Ett tydligare formaliserat regionalt
samarbete kring den digitala infrastrukturen anser nämnden skulle driva utvecklingen framåt.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-03-16
Bilaga 1 Rapport digital infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssammarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag från intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
Bilaga 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 210215 § 73
Bilaga 8 Tjänsteskrivelse Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-04-20
Beslutet skickas till

2 (3)
Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt förslag till en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisation för den digitala infrastrukturen till bland annat miljönämnden för samråd. Svar
önskas senast 2021-04-30.
Bakgrund

Den 24 juni 2019 gav kommunstyrelsens arbetsutskott stadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera, samordna och framtidssäkra dagens och morgondagens digitala infrastrukturlösningar och föreslå en mer ändamålsenlig organisering för Malmö stad.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden ser positivt på remissförslaget om att ett kommunalt stadsnätsbolag ska bildas.
En sammanhållen organisation och sammanslagning av stadens befintliga nät möjliggör en
skarpare överblick och en heltäckande fiberleverans till alla malmöbor.
En framtidsinriktad organisation som tar fasta på samarbete är en förutsättning för att staden ska
kunna ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Miljönämnden anser därför att ett tydligare
formaliserat regionalt samarbete kring den digitala infrastrukturen skulle driva utvecklingen i
önskad riktning.
Miljönämnden saknar dock en djupare analys av förslagets möjligheter och risker. En gedigen
riskanalys av framförallt robusthet och ekonomi hade skapat klarhet i ett tidigt skede. Robusthet
anges till exempel i stadskontorets tjänsteskrivelse som en självklar effekt av det föreslagna
upplägget med det nya bolaget. I utredningsrapportens bilaga Utdrag från intervjuer nämns
däremot, som en farhåga bland befintlig personal, att kraven på robusthet och säkerhet skulle
kunna minska i en gemensam organisation.
Vad gäller ekonomin så ser miljönämnden potentiella samordnings- och effektivitetsvinster med
förslaget men efterfrågar redan i detta skede en mer djuplodad ekonomisk analys kring bolagets
ekonomi och affärsmodell. Miljönämnden ställer sig även frågande till omfattningen av de
eventuellt tillkommande initiala kostnaderna som nämns i rapportens bilaga Aktiviteter och
leveranser:
”Beroende på framtida åtaganden och krav för att nå de nationella utbyggnadsmålen kan mer
investeringsintensiva utbyggnader krävas. Även underhåll och uppbyggnad av redundans för ett robust nät kan
initialt skapa ett ökat finansieringsbehov.”
Stadskontorets listar föredömligt i tjänsteskrivelsen de steg som behöver tas i bildandet av det
nya stadsnätsbolaget. Miljönämnden hade gärna sett att denna införandeplan kompletterades
med tidsangivelser för att få en uppfattning om hur lång tid förändringen beräknas ta.
Miljönämnden ser den digitala utvecklingen som en viktig och prioriterad del för staden. Det är
därför av största vikt att organisationen för den digitala infrastrukturen riggas för framtida
utmaningar. Miljönämnden instämmer i remissförslagets slutsatser att en sammanhållen
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organisation kommer skapa samordningsvinster. Samtidigt vill nämnden påpeka vikten av
flexibilitet och en snabb framdrift - även i en ny och större organisation.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Kommunstyrelsen, som har initierat och översänt remissen för samråd, är den instans som
beaktar barnkonventionen i det aktuella ärendet.
Förslaget har utarbetats av Mia Ideström, Utvecklingssekreterare.
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