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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-15 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektrör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar §§ 67-71, §§ 73-74
Roko Kursar § 72

Justeringen

2021-03-02

Protokollet omfattar

§73

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

…………………………………

Torbjörn Tegnhammar §§ 6771, §§ 73-74

Roko Kursar § 72
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§

73

Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen

STK-2019-834
Sammanfattning

Säkerställa och utveckla nyttjandet av gjorda infrastrukturinvesteringar och säkra ett fortsatt
ekonomiskt överskott.
Avsikten med en samorganisering är att ge ökade möjligheter att möta Malmös hushåll och
företags framtida behov av bredbandsuppkopplingar samt etableringsmöjlighet av nya digitala
tjänster, exempelvis välfärdstjänster, på ett enkelt, likvärdigt och kostnadseffektivt sätt.
Den lämpligaste organisationsformen framöver för den digitala infrastrukturen är etablering
av ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget ska kunna samverka med andra organisationer
(operatörer, stadsnät, kommuner m.fl.) på ett affärsmässigt sätt. Detta gäller både lokalt,
regionalt och nationellt varför en förmåga till snabbhet i förändring och justering av
affärsmodeller är ett krav inför framtiden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder, utan eget ställningstagande, förslag till
en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisation för den digitala
infrastrukturen på remiss till nämnder och styrelser med svar till stadskontoret den 30
april 2021.
Beslutet skickas till

Vision
Saco
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse KSAU 210215 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
PP Stadsnät 201123
Bilaga KS beredning
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
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