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Sammanfattning och bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av ett förslag om att kommunstyrelsen skall ges det yttersta ansvaret för den
långsiktiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation. Stadsdelsförvaltningen är genomgående positiv till huvuddragen i förslaget.
Förslaget innebär bl.a. att kommunstyrelsen får ansvaret att fastställa omfattning
av drift- och förvaltningsuppdraget samt att teckna och revidera de avtal som
krävs för centralupphandling, samt att ta fram underlag för beslut om konkurrensutsättning av den operativa driften.
Stadens datakommunikations nät konsolideras enligt förslaget och driften av
kommunikationsnätet upphandlas därefter i konkurrens. Kommunstyrelsen skall,
enligt förslaget också, utreda framtida ägandeförhållanden för utrustning i de delar
av nätet som inte ägs av AB Stokab.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsförvaltningens avdelning för gemensam service.
Remissen i sammanfattning
För att stadens verksamheter skall kunna skicka och ta emot data mellan varandra
och med tjänsteleverantörer samt ha tillgång till Internet, krävs en grundläggande
kommunikationstjänst. Denna består idag av två delar, den ena är ett kommunikationsnät för hela staden där information från externa leverantörer och interna användare möts och där data transporteras till och från Internet. I detta nät hanteras
transport av data över större avstånd. Den andra delen består av flera lokala förvaltningsinterna nät. Det är via dessa som information transporteras från stadens
gemensamma kommunikationsnät till slutanvändaren. Näten består av ett antal
olika fastighetsnät som kopplas samman. Kommunikationstjänsten tillhandahålls
genom ett flertal olika leverantörer, de största är stadens egna bolag AB Stokab
och stadens egna verksamheter. En situation med ett flertal leverantörer innebär att
ansvarsgränser och överlämningspunkter inte alltid är självklara och tydliga.
Stadens inriktningsmål är att Stockholm ska bli en tillgänglig stad, att medborgarna ska kunna komma i kontakt med staden via kontaktcenter och att ett antal nya
e-tjänster införs. För att detta skall vara möjligt utan kommunikationsstörningar,
samtidigt som hela stadens IT-struktur konsolideras, måste staden klargöra ansvaret för och omfattningen av datakommunikationen.
Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att ansvaret för kommunikationskedjan läggs så samlat som möjligt, på såväl strategisk som operativ nivå.
Detta innebär att Kommunstyrelsen ges det yttersta ansvaret för den långsiktiga
planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation och
får i uppdrag att löpande teckna och revidera de avtal som krävs. Ansvaret för förvaltningsinterna nät konsolideras i enlighet med beslutet i Kommunfullmäktiges
budget för 2008. I remissen föreslås även att ägandeförhållanden för utrustning i
de förvaltningsinterna näten utredas.
Enligt förslaget skall den operativa driften av stadens datakommunikation betrakta
som icke-strategisk. Driften är inte heller myndighetsutövning. Funktionen kan
således handlas upp i konkurrens i enlighet med stadens policy för upphandling
och konkurrensutsättning. Till dess att tjänsten kan handlas upp skall inriktningen
vara att tjänsten tillhandahålls av AB Stokabs nybildade dotterbolag. Kopplingen
till verksamhetsbehov säkras genom att beslut om det gemensamma kommunikationsnätets utbud av kommunikationstjänster tas i så nära samverkan med verksamheten som möjligt.
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Bakgrund till remissen
I kommunfullmäktiges budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 slås fast
att förbättrad och utvecklad kommunikation och informationsteknik är viktiga
verktyg för att nå stadens inriktningsmål. Det innebär bland annat att stockholmarna ska kunna komma i kontakt med staden via kontaktcenter, att stadens ITsystem ska utvecklas och en stor satsning på nya e-tjänster ska genomföras. Medborgarna skall stå i centrum för stadens verksamhet och informations- och kommunikationstekniken skall stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och
underlätta tillgången till kommunens tjänster. En avgörande komponent för att
uppnå detta är stadens datakommunikation.
Stadens datakommunikation kan idag delas in i tre huvuddelar. Den första är stadens gemensamma kommunikationsnät som är ett stadsövergripande nät som används för att ansluta stadens förvaltningar till varandra, till gemensamma resurser
och till Internet. Det är genom detta nät som stadens förvaltningar möter och tillhandahåller tjänster till medborgarna. Den andra är förvaltningsinterna nätverk
som hanterar transport av information inom en enskild förvaltning. Den tredje är
fastighetsnät som är uppbyggnaden av näten inom fastigheter. Ett förvaltningsinternt nätverk kan bestå av ett flertal fastighetsnät. Dessutom finns separata tekniska nät som används i enskilda verksamheter och är separerade från stadens övriga
datakommunikation, t.ex. brand- och räddningsnämndens och trafik- och renhållningsnämndens olika kommunikationslösningar.
I enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut ligger ansvaret för fiberförbindelser som används i stadens gemensamma kommunikationsnät som uppdrag hos
AB Stokab. Stokab är dock inte ensam leverantör av infrastrukturen till staden.
Stokab är även kommunikationsoperatör åt Stockholms stad, vilket innebär att
bolaget driver, förvaltar och utvecklar stadens gemensamma kommunikationsnät
samt i vissa delar de förvaltningsinterna näten.
Även när det gäller den lokala infrastrukturen redovisas i kommunfullmäktiges
budget för 2008 skäl för en omstrukturering. Under kommunfullmäktiges mål för
sitt verksamhetsområde, anges aktiviteten konsolidera och standardisera stadens
IT-struktur samt förbereda införandet av stadsövergripande gemensam IT-service
med inriktning att verksamheten läggs ut på entreprenad.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Förvaltningen är genomgående positiv till huvuddragen i förslaget. Det är viktigt
med samsyn och ett mer enhetligt arbete, varför det är bra att riktlinjerna ses över.
Enligt stadsdelsförvaltningens uppfattning är det självklart att verksamheternas
behov skall styra utvecklingen av IT-stödet och att informations- och kommunika-
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tionsteknik skall stödja de olika verksamheterna och skapa förutsättningar för strategisk styrning.
Förvaltningen delar också uppfattningen att det gemensamma kommunikationsnätet bara skall nyttjas av behöriga användare, att stadens information skall transporteras säkert och att tillgängligheten för verksamhetskritiska system skall garanteras. Kraven på näten kommer sannolikt att öka i takt med att nya och mer kapacitetskrävande tjänster införs.
Hantera särskilt efterfrågade tjänster samt fördelning av kostnader
De tekniska förvaltningarnas behov av att kunna driva separata tekniska nät för
särskilda ändamål vid sidan av det gemensamma kommunikationsnätet bör bedömas i relation till stadens intresse av att ha en enhetlig och samlad nätlösning inför
en kommande konkurrensutsättning av IT-driften.
Kostnadsfördelning för basfunktioner i stadsnätet per anställd, trots olika enheters
vitt skilda behov och förutsättningar, är olycklig. Förvaltningens uppfattning är att
det är viktigt att kommunstyrelsen hittar en fördelningsnyckel som både stimulerar
kostnadseffektiva lösningar och återhållsamhet med krav på olika system och lösningar som ofta tenderar att bli onödigt omfattande och kostsamma. Det är viktigt
att de enskilda förvaltningarna i så stor utsträckning som möjligt får bära sin faktiska andel av de gemensamma kostnaderna. Fördelningssystemet bör vara så enkelt att det lätt kan förstås och att kostnaderna därmed kan beräknas vid budgeteringstillfället.
Förändra kommunikationsnätets indelning och nuvarande organisation för att
möta stadens behov
Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen att det krävs en tydlig ansvarsfördelning samtidigt som de olika verksamheternas inflytande över IT-leveransen och
utbudet av kommunikationstjänster säkerställs.
Vad angår stadsledningskontorets förslag till ansvarsfördelning vill förvaltningen
särskilt trycka på vikten av att stadens olika nät samordnas så att det blir tydligt för
alla berörda vad som skall finnas och vad som får finnas i nätet, vem som ansvarar
för vad och hur förändringar initieras och genomförs.
Stadsledningskontorets förslag innebär följande ansvarsfördelning:
Kommunstyrelsens ansvar
-

Budget och avtal för stadens datakommunikation
Budget och avtal för Internetanslutning
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-

Beställning och avrop av gemensamma tjänster för stadens datakommunikation
Strategisk ledning av stadens datakommunikation
IT-säkerhetspolicy

Operatörens ansvar
-

Driftansvar för stadens gemensamma kommunikationsnät samt för de förvaltningsinterna näten
Att produktionsmiljö för stadens gemensamma kommunikationstjänst uppfyller aktuella säkerhetsregler

Stokabs ansvar
-

Fiberinfrastruktur

Ansvaret för utrustning i de förvaltningsinterna näten utreds vidare.
Förvaltningen delar den uppfattning som förts fram av de stadsdelar som deltagit i
referensgruppen; dagens situation med oklara ansvarsgränser inom staden och
flera olika leverantörer av infrastruktur skapar problem och att det idag inte finns
någon tydlig motpart när tjänster inte fungerar. Förvaltningen önskar i likhet med
stadsdelarna i referensgruppen en tydlig mottagare av beställningar av kommunikation samt en tydlig motpart om levererade tjänster inte uppfyller avtalade krav.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna ansvarsfördelningen är rimlig och
uppfyller förvaltningens behov på tydlighet.
Vad angår stadsledningskontorets förslag att ansvaret för fastighetsnäten i fastigheter där staden har förvaltningsinterna nät bör samlas hos fastighetsägaren, eftersom
exempelvis en flytt av denna utrustning innebär fysisk åverkan på fastigheten, är
förvaltningen av uppfattningen att det är mindre lämpligt. Orsaken är att det ofta
är svårt att få privata mindre fastighetsägare som ofta saknar resurser, kunskap,
intresse och investeringsvilja att ta över ansvaret för ett fastighetsnät. Förvaltningens erfarenhet är att det ofta är både dyrt och förenat med avsevärda arbetsinsatser
att få till stånd ändringar och uppgraderingar i andras fastighetsnät. Det är enligt
förvaltningens uppfattning både smidigare och billigare att hantera frågan själv.
Förvaltningen föreslår nämnden att besvara remissen genom att överlämna detta
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Bilaga


Tjänsteutlåtande från stadsledningskontorets IT-avdelning avseende nytt
drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation.

