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Kommunstyrelsen

Öppet WiFi-nät i anslutning till Höörs
kommuns lokaler
Förslag till beslut
KS:au godkänner att ett publikt öppet trådlöst nät sätts upp för att tillåta att medborgare
och besökare till kommunen kan surfa fritt på de platser där nätet är tillgängligt.
En utökad driftskostnad om totalt 24tkr per år godkänns för att möjliggöra ett publikt nät
via det existerande trådlösa näten i kommunens lokaler. Finansiering tas via den årliga
centrala IT-kostnaden från Unikom.

Ärendebeskrivning
Helsingborgs Stad har varit föregångare i att erbjuda ett fritt trådlöst nät utomhus till sina
medborgare. Konkurrensverket har avgjort att detta inte strider mot lagar och
förordningar, varför det inte längre finns några juridiska hinder för att även Höör inför fria
surfzoner utom- och inomhus vid kommunens lokaler.
Steg 1: Öppet nät i de lokaler där vi redan har trådlöst nät. Medborgare och besökare i
Höör förväntar sig att kunna surfa fritt i och kring kommunens lokaler. Vi kan under 2017
erbjuda ett publikt trådlöst nät i kommunhuset, sammanträdeslokaler, skolor, biblioteket
samt i alla de lokaler där vi redan etablerat trådlösa nät.
Steg 2: Öppet nät vid torgen och stationen. För Öppet WiFi på Nya Torg och vid stationen
samt andra offentliga platser har vi en diskussion med Telia om en öppen lösning via dem
då vi inte har några verksamhetslokaler med befintliga trådlösa nät i anlutning till de
platserna. Kommer vi inte fram den vägen så får vi dra fram fiber och upprätta Trådlösa
Surfsoner där också för att kunna erbjuda Öppet WiFi.
För att införa ett fritt trådlöst nät i kommunens lokaler behöver följande utföras:
1. En ny internetanslutning och tillhörande hårdvara behöver införskaffas och
konfigureras. Detta görs av säkerhetsskäl för att helt separera de interna och
publika trådlösa näten. Då även Hörby och Östra Göinge har planer på att
implementera fritt publikt trådlöst nät, kan kostnaden tas centralt av IT-bolaget
och fördelas ut till kommunerna baserat på antal invånare. Den extra
driftkostnaden för accesspunkterna för Höörs del blir då ca 24tkr per år för
utrustning, licenser, service och support.
2. Visningsnamnet på det nya trådlösa nätet behöver beslutas. Namnet kan inte
innehålla Å, Ä, Ö, och heller inte mellanslag; men kan innehålla bindestreck eller
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understreck. Förslag på lämpliga namn är HR-Publikt, HR-kommun, eller
HR_surfzon.
3. Regelverk behöver sättas upp för att tillse att användningen av näten inte belastar
kommunens interna nät. Maxfarten för surf bör sättas till 5Mbps, och inte tillåta
maskin-till-maskin-trafik. Loggning ska implementeras, och loggarna sparas för att
skydda kommunen vid eventuella juridiska konflikter. Tydliga användarvillkor
behöver sättas upp, där det framgår vad som är godkänd användning eller ej och
som man får godkänna.
4. Information om de nya publika näten behöver offentliggöras via lämpliga kanaler.

Förslag till beslutsmotivering
Att ge medborgare och besökare tillgång till fria trådlösa nät i och kring kommunens
lokaler ger följande fördelar:


Förbättrar tillgängligheten till tjänster för medborgare och besökare.



Ökad synlighet och reklam för kommunen, då användarna av nätet landar på en
av kommunen utsedd webbsida, t.ex. hemsidan.



Bidrar till att göra Höör till en attraktiv boende- och besökskommun.



Möjlighet att styra rörelsemönster för ungdomar på kvällar och helger genom att
stänga av de publika näten i de lokaler och platser där de inte bör samlas kvällar
och helger, och behålla näten aktiva i de lokaler och platser där det är lämpligt att
de samlas.

Hans Magnusson

Beslutsunderlag

