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Motion om att skapa surfzoner för allmänheten –
svar
Dnr 2018/197-109
Jon Sjölander (M) har 8 juni 2018 lämnat in en motion om att skapa surfzoner för
allmänheten. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast söka
medel inom EU-projektet Wifi4EU. Motionären yrkar också att kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en plan för att utveckla offentligt wifi i kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 5 november 2018 ett förslag till svar på
motionen. Det belopp som går att söka i det aktuella EU-projektet är ett engångsbelopp
på 15 000 euro. Beloppet avser utrustning och installation och kommunen förbinder sig
att stå för internetabonnemang och service i minst tre år.
Innan beslut fattas om att införa offentligt wifi i parker och på torg så anser
kommunstyrelsens förvaltning att en djupare analys av behov och nyttoeffekter behöver
göras. Andra frågor som behöver utredas är kostnadsbilden, var i kommunen tjänsten
ska erbjudas samt frågor som gäller personuppgifter och integritet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 bifalla
den del av motionen som avser ansökan av medel från projektet WiFi4EU, samt
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 bifalla
den del av motionen som avser att ta fram en plan för att utveckla offentligt wifi i
kommunen, med det förtydligandet att med plan menas en fortsatt utredning och
djupare analys av behov, nyttoeffekter samt drift och finansiering för införandet av
surfzoner för allmänheten i Västerviks kommun.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att servicepunkterna i kommunen ska
prioriteras.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 bifalla
den del av motionen som avser ansökan av medel från projektet WiFi4EU,
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 bifalla
den del av motionen som avser att ta fram en plan för att utveckla offentligt wifi i
kommunen, med det förtydligandet att med plan menas en fortsatt utredning och
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djupare analys av behov, nyttoeffekter samt drift och finansiering för införandet av
surfzoner för allmänheten i Västerviks kommun, samt
att i arbetet med att ta fram en plan så ska Västerviks kommuns servicepunkter
prioriteras.
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Motion inkommen 8 juni i 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning
Enheten för kommunservice
2018-11-05
Administrativ chef
Christer Lundh

Motion om att skapa surfzoner för allmänheten
Jon Sjölander (M) har 8 juni 2018 lämnat in en motion om att skapa surfzoner för
allmänheten. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast söka medel
inom EU‐projektet Wifi4EU. Motionären yrkar också att kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en plan för att utveckla offentligt WiFi i kommunen.
Projektet Wifi4EU har till uppgift att digitalisera den inre marknaden inom EU genom fri
tillgång till trådlöst internet i t.ex. parker och offentliga byggnader för att stärka den
europeiska konkurrenskraften. Motionären menar att frågan är minst lika viktig för
Västerviks kommun för att vi ska utvecklas som kommun. Motionären anser att zonerna
kan öka tillväxten inom centrumhandeln, men också höja kvaliteten på landsbygden.

Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande
Det pågår ett arbete med att införa fritt WiFi i kommunala
lokaler/verksamhetsadresser. I dagsläget har drygt 20-talet
lokaler/verksamhetsadresser detta. Prioriteringar av införandet görs successivt i
samråd med de förvaltningar som bedriver verksamhet i lokalerna och kostnaderna
belastar respektive förvaltning/bolag. Ansvaret för drift och support ligger på
kommunens centrala IT-verksamhet. Gymnasieskolans lokaler har haft fritt WiFi
sedan några år tillbaka. Stadsbiblioteket, Mejeriet, kommunhuset och kommunens
fritidsgårdar sedan något år. Det är också på sin plats att nämna att vissa verksamheter
inte vill erbjuda fritt WiFi då detta är en fara för den verksamhet som pågår i lokalerna.
Ett exempel är simhallen, där fritt WiFi medför ökad risk för att föräldrar och andra
vuxna släpper fokus på barnen/ungdomarna som är i simbassängerna.
För något år sedan fördes en diskussion med Västervik Framåt AB. Det gällde främst
om fritt WiFi skulle erbjudas ur ett ”destinationsperspektiv” på vissa offentliga platser
till turister, besökare och medborgare i kommunen. Då Tjustbygdens Sparbank har ett
fritt WiFi-nät som bl.a. täcker delar av centrala Västervik och som de gärna såg att
någon annan part driver, fördes även diskussionen med dem. När roamingavgifterna
inom EU avskaffades i juni 2017 och att därmed kostnaden för surf, telefoni och SMS
blev samma som i EU-medborgares hemländer svalnade intresset för frågan. Det har
också visat sig att många näringsidkare idag erbjuder gratis WiFi t.ex. caféer.
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Det belopp som går att söka (höstens ansökningar startar 2018-11-07) inom EUprojektet är ett engångsbelopp på 15 000 euro. Beloppet avser utrustning och
installation. Kommunen förbinder sig i ansökan att stå för internetabonnemang och
service i minst tre år. Detta innebär att en långsiktig finansiering måste finnas. Värt att
notera är också att bidraget endast får användas på platser där det inte finns några
liknande privata eller offentliga surfzoner med gratis surfpunkter.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att publikt WiFi utanför kommunens lokaler i sig
har ett begränsat värde då 87 % av alla svenskar över 12 år redan har en smart
mobiltelefon och av dessa använder över 95 % i åldern 12–56 år sin mobil för att
surfa, vilket innebär att nästan alla medborgare redan har möjlighet till surf (Rapport:
Svenskarna och internet från Internetstiftelsen i Sverige 2017). De allt lägre priserna på
mobila abonnemang med surf bidrar också till allt fler surfar allt mer på egna mobiler.
Allt fler ”hotspots” från externa aktörer erbjuds också av t.ex. företag inom
telekombranschen och näringsidkare.
Ett publikt WiFi med olika tilläggstjänster kan förväntas ha ett större värde. Exempel
på tilläggstjänster kan vara stadsvandringar via appar, funktionalitet som möjligheter
för kommunala verksamheter att följa hur befolkningen rör sig i staden och på så sätt
få möjligheter till en bättre stadsplanering. Kommunen kan också samla in
information, som kan delas med näringslivet, t.ex. från vilka orter besökare kommer
och hur länge de stannar och vilka platser/butiker de besöker. Detta sker idag i vissa
andra kommuner.
Innan beslut fattas om införande av offentlig WiFi på parker och torg tas (införandet i
vissa offentliga lokaler pågår redan, se ovan) behöver en djupare analys av behoven
och nyttoeffekterna göras. Kvaliteten på tjänsten måste vara hög både när det gäller
tillgänglighet och hastighet, hela dygnet alla dagar i veckan. Detta innebär att en extern
leverantör bör stå för drift och support. Det är likaså viktigt att utreda kostnadsbilden
och var i kommunen (geografiskt) denna tjänst ska erbjudas samt de frågor som gäller
personuppgifter och integritet, utifrån gällande lagstiftning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 bifalla den del av motionen
som gäller ansökan av medel från projektet WiFi4EU. När det gäller andra delen av
motionen, att ta fram en plan för utveckling av offentlig WiFi, föreslår
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse den 5 november 2018 även bifalla den delen av motionen med förtydligandet
att det med plan menas en fortsatt utredning och djupare analys av behov,
nyttoeffekter samt drift och finansiering för införandet av surfzoner för allmänheten i
Västerviks kommun.

Anders Björlin

Ulf Kullin

Christer Lundh
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