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AB Stokab
Bolagets mål och uppgifter
Stokabs uppgift är att bygga ut och underhålla kommunikationsnät i Stockholm
i samverkan med övriga regionen samt att hyra ut nät. Utifrån ett demokratiskt
perspektiv ska bolaget tillhandahålla nät som är öppet för alla på lika villkor.
Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv
utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för ITutvecklingen i regionen.
Ägardirektiv för 2006-2008
Genom stadens utbyggnad av IT-infrastrukturen finns en unik tillgång till
fiberkapacitet i Stockholm. Det kvarstår dock att ansluta många fastigheter till
bolagets nät. Staden ska därför genom de kommunala bostadsbolagen driva på
utvecklingen och koppla upp hyresgästerna i det kommunala bostadsbeståndet
genom investeringar i fastighetsnät. Stadens bostadsbolag och Stokab ges i
uppdrag att genomföra denna bredbandsutbyggnad enligt den handlingsplan
som antagits av kommunfullmäktige. Utbyggnadstakten beror också av
bolagets ekonomi och finansiella ställning. Utbyggnad utanför staden ska ske i
samverkan med andra aktörer och berörda kommuner.
Det finns också ett stort behov av att bygga ut och integrera en trådlös
infrastruktur mot Stokabs fasta nät. Staden ska därför genom bolaget verka för
en systematisk utbyggnad av infrastrukturen för trådlös kommunikation i
Stockholm. Utbyggnaden bör ske i samverkan med telemarknadens aktörer och
andra intressenter.
En genomlysning av Stokab, dess strategi och verksamheter, tillsammans med
en omorganisation av stadsledningskontoret, har uppdagat ett behov av
förändrade roller avseende förvaltningen av IT-infrastrukturen i Stockholms
stad. Stokab innehar, driver och utvecklar IT-infrastrukturen i form av ett
kommunikationsnät (S:t Erik Kom). Det är Stokab som från och med 2006 har
det fulla och samlade ansvaret för stadens kommunikationslösningar. Stokab
kommer således att få ett utökat ansvar för den samlade nätförvaltningen i
staden.
Bolagsstyrelsen ska
•
•
•
•
•

utveckla kommunikationsnätet avseende täckning, funktion och säkerhet
för att kunna möta kundernas och ytterst medborgarnas krav på kvalitet,
service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster
fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar
administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät
genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplanen
verka för en utbyggnad av infrastrukturen för trådlös kommunikation.

Stockholms stads budget 2006

RI
Stokab:2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
30.

Förslaget till mål och ägardirektiv för 2006-2008 för AB Stokab
godkänns.
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