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Malmö stad har sedan länge en hög profil inom 

hållbarhetsområdet

Malmö stad arbetar för att vara en förebild för det globala klimat- och miljöarbetet. 
Tillsammans med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer skapar vi en hållbar stad där 
alla ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränser.

Malmö har varit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling i mer än två 
decennier. Malmös politiker har beslutat att Malmö ska vara en föregångare i det globala 
klimatarbetet och i Malmö stads miljöprogram fastslår att Malmös klimatpåverkan 
kraftigt ska minskas samtidigt som Malmö får en förbättrad livsmiljö och frisk natur.

För att nå Malmös klimat- och miljömål behöver det ske en omställning av samhället, 
både lokalt och globalt. Malmö stad samarbetar med Malmöbor, näringsliv och andra 
aktörer för att skapa en stad med hög livskvalitet och låg klimat- och miljöpåverkan.





Det egna hållbarhetsarbetet 
Är viktigt så att stadsnäten förmedlar en hållbar profil 

 Kvalitativ utrustning som håller länge

 Ta hand om kasserad eller överbliven utrustning

 Bygg robust

 Reinvestera klokt

 Ställ krav på underleverantörer inkl materialleverantörer 

 Resepolicy

 Osv



Det som närmast är på gång är en stor konferens 

ICLEI

https://iclei.org/en/About_ICLEI_2.html

https://iclei.org/en/About_ICLEI_2.html


Priser, utmärkelser, omnämnanden osv stimulerar men  

Av Kommunfullmäktige antaget 

Visionsdokument för stadens alla

verksamheter



Inte lätt att hålla ihop

 14 fackförvaltningar

 8 helägda bolag

 5 delägda

 2 kommunalförbund

 Ca 27 700 anställda

 351 749 invånare

 Ca 1200 verksamhetsställen som är 
fiberanslutna

 Ca 17 000 wifi(accesspunkter)

 Ca 36 000 simkort igång

 Brukare inom vård och omsorg är ca 12 500. 

 Grundskolorna har ca 33 000 elever

 Gymnasieskolorna har ca 16 000 elever.

 Förskoleelever är ca 23 000

 Osv……



(Utdrag ur det digitala Malmö)

Tanken var och är att verksamheterna ska kunna vända sig till en part som sedan 

säkerställer att relevant digital infrastruktur etableras för verksamheten. Och givetvis finns det 

med att minska det ekologiska fotavtrycket.



ITD koordinerar 

(via infrastruktur)

 Samordnar 

– stadsnät

– aktivt nät

– LoRanät

– WiFi

– Lan

– Telecom

– Förstärkta inomhusnät

– Förstärkt kommunikation vid evenemang etc

– ……

Respektive Produkt eller tjänsteägare

ska tänka hållbart i det breda perspektivet.



Jobba tillsammans 

 Var detta en självklarhet, trots beslut i Kommunfullmäktige?

 Nej men 

– Klustermöten

– Intranät

– Styr- och ledningsgrupper

– Direktdialog med relevanta tjänstepersoner(typ lokalplanering)



Framgångsfaktorer

 Sponsorer- politiker 

 Sponsorer bland de högsta tjänstemännen

 Ett kärnfullt hållbarhetsteam(ITD och upphandlingsenheten) ihop med 

specialister från verksamheterna

– Informera

– Dialoger

– Informera nya kolleger



Sprid goda exempel typ

 Vattenmätning i kanalerna:

– sensorer- LoRa – fiber + samverkan med datahanteringen

 Möjligheter med uppkopplade gatukorsningar. – Bara våra egna fantasi 

som sätter begränsningar men med en aktiv verksamhetsdialog så finns 

det mängder med möjligheter.



Glöm inte fiberns fina hållbarhetsförtjänster

 Lång livslängd

 Låg energiförbrukning
– Enligt en dansk studie från februari 2022 som konsultbolaget Eoptimos gjort på uppdrag av 

GlobalConnect drar 5G hela 13 gånger så mycket elektricitet som ett fibernät när det gäller att 
leverera 1 Gbps. Enligt undersökningen drar leveransen av 1 Gbps i ett fibernät 84 watt, medan det 
"kostar" 1 157,7 watt att leverera samma mängd data i ett 5G-nät. I 4G-nätet är motsvarande 
kostnad 2 292 watt. https://www.globalconnect.dk/wp-content/uploads/2022/02/Whitepaper-
Energieffektivitet-fiber-og-5G-februar-2022.pdf

 Tänk på att säkerställa etableringen i enlighet med med Robust fiber

 och robust IoT

https://www.globalconnect.dk/wp-content/uploads/2022/02/Whitepaper-Energieffektivitet-fiber-og-5G-februar-2022.pdf


Summering:

 Nära samarbete med verksamheterna

 Idogt informations- och dialogarbete(ständigt nya anställda och politiker)

 Säkerställ att det finns någon(helst några) sponsorer bland så väl 

politiker som högsta tjänstepersonerna.

 Liera sig med nära kolleger ex Kommunens IT och verksamheternas 

digitaliseringsresurser(verksamhetsutvecklingsresurser).

 Det löper inte friktionsfritt utan måste hela tiden aktualiseras.
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