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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 87

Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska 
partier i Tingsryds tätort 
Dnr 2017/341      824 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärendet för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 
möjligheten att för ideella föreningar, politiska partier samt idéburna 
organisationer att använda någon av kommunens lokaler till 
sammankomster. 

Utskottet samtalar vid dagens sammanträde med närvarande tjänstemän om 
ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Görtz (M) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller Kenneth Görtz’ (M) yrkande. 
__________ 











     

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (31) 

  

 

Kommunfullmäktige  2017-05-29 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

  

§ 82 

Inkomna motioner 
Dnr 2017/341 824, 2017/340 020 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får ställas. 

 

2. Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Beskrivning av ärendet 

 

Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktige:  
 

1. Motion angående föreningslokal för ideella föreningar och politiska 

partier i Tingsryds tätort – 

från Göran Mård (V) och Jörgen Forsberg (V). 

 

2. Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds kommun - 

från Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V). 

 

Beslutsunderlag 

Motion angående föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i 

Tingsryds tätort  

Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds kommun  

____________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





Ärende 9. 
Trådlöst nätverk Tingsryds kommun

ellkid002
Markering



r.lTingsryds 
�kommun 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2018-11-08 

Christina Gutierrez Malmbom 

076-774 41 14 
christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen 

Utredning om öppna trådlösa nätverk Tingsryds kommun 
Dnr 2016/377 093 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Ge teknisk chef samt utvecklingschef i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda öppet, trådlöst WiFi i samband med att torget i Tingsryd planeras
och rusats upp. Kommunledningsförvaltningen :far i samband med det även i
uppdrag att kostnadsberäkna, upprätta en tidplan och framställa förslag till
uppföranderegler enligt tidigare beslut (Ks au§ 188 2017-09-07)

2. Kostnaden ryms inom befintlig budget eller finansieras med externa me
del.

3. Registrering av användare av trådlöst WiFi skall ske för att kunna spåra
och identifiera händelser.

4. Idrottstävlingar, kulturarrangemang och event arrangerade av förening
som erhåller kommunala bidrag i någon form kan erbjudas öppet, trådlöst
WiFi. De arrangemang som i nuläget kan vara aktuella för att erbjuda ett fritt
WiFi är event i Gibson Auditorium och idrottsarrangemang som äger rum i
Tinghallen.

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-03 ett uppdrag till kommunledningsför
valtningen att utreda frågan om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommun (Ks au § 
280, 2016-10-03) 

Utvecklingschefen har gjort en utredning som presenterats för kommunstyrelsens ar
betsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att begära kompletterande utred
ning på tre punkter; 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen (teknisk avdel
ning) i uppdrag att utreda kostnad och lämplig lokalisering för införande av fritt
WiFi i kommunen och en därtill hörande tidplan för verkställande om beslut
därom fattas.

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida
kommunen@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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      Bilaga 

 

Utredning och underlag 
 

Enligt iis.se – svenskarna och internet 2016 finns det nu i genomsnitt 2,07 datorer och 

1,13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil 

och 65 procent en surfplatta. Redan i åttaårsåldern har över hälften (55 %) tillgång till 

en egen smart mobil. 

 

I genomsnitt använder vi i Sverige internet 24 timmar i veckan, säger samma källa. 

Drygt 9 av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan förra året. Personer 

mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. 

Mer och mer blir mobilt. Svenskarna fortsätter att använda mobilen mer och mer. 78 

procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. 

41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland 

de upp till 25 år är Iphone i klar majoritet, medan Android är vanligare bland de över 46 

år. 

 

Barn och unga är storanvändare. Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fort-

sätter att öka. Tre av fyra 2-åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med 

fem procentenheter sedan året innan då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de 

allra yngsta barnen använder internet varje dag. 

 

Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent 

av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla 

pojkarna. 

 

Enligt Post- och telestyrelsens senaste mobiltäcknings- och Bredbandskartläggning vid 

tiden 1 oktober 2016 var det inom Tingsryds kommun som helhet 33,76 % av hushållen 

som hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s via fiber eller fiber-LAN. Inom 

kommunens landsbygdsområden utanför tätorter och småorter var motsvarande andel 

47,96 %. Inom kommunens tätorter är dock andelen hushåll som har tillgång till denna 

bredbandskapacitet betydligt lägre och faktiskt den lägsta i Kronobergs län. Det bör 

dock nämnas att det under 2017 genomförts betydande bredbandsutbyggnader inom 

tätorterna i Tingsryds kommun:  

 

I Ryd och Linneryd bygger Wexnet AB under 2017 ut bredband via fiber till samtliga 

hushåll. Liknande utbyggnadsplaner i Konga och delar av Väckelsång har aviserats av 

Bredbandsbolaget och Telenor. Under senhösten 2016 avslutade Wexnet AB en etapp 

av bredbandsutbyggnaden till samtliga hushåll och företag öster om Torggatan i Tings-

ryd. Även inom kommunens landsbygdsområden pågår omfattande satsningar för fort-

satt bredbands-utbyggnad. En relativt omfattande bredbandsutbyggnad i Tingsryds 

kommun kan således konstateras i nuläget och sannolikt kommer dessa investeringar att 

återspeglas i Post- och telestyrelsens nästkommande bredbandskartläggning.  

 

Kommunen har 7 tätorter/kommundelscentra med följande antal invånare 2016-12-31; 

Tingsryd med 2 984 invånare, Urshult med 885 invånare, Ryd med 1 444 invånare, 

Väckelsång med 942 invånare, Linneryd med 445 invånare, Rävemåla med 298 invå-

nare och Konga med 502 invånare.  
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I publika och offentliga lokaler finns idag möjlighet till gratis, trådlös internetuppkopp-

ling, wifi,  på följande platser: 

 

Kommunbiblioteket i Tingsryd 

Kommunbiblioteket i Ryd 

Biblioteket i Urshultsskolan 

Biblioteket i Väckelsångsskolan 

Biblioteket i Linnerydsskolan 

Biblioteket i Byahuset i Rävemåla (Inom Byahuset erbjuds wifi av Byahusföreningen) 

Biblioteket i Örmoskolan i Allhuset i Konga 

I samtliga bibliotek finns publika datorer som ingår i Tingsryds kommuns fasta datanät-

verk. 

 

På de kommunala äldreboendena, skolor, i idrottshallar och andra sportanläggningar 

erbjuds idag inte wifi. I kommunhuset finns möjlighet för den som ber om en kod i 

Medborgarkontoret.  

 

Det råder osäkerhet i frågan om det finns privata aktörer inom Tingsryds kommun som 

erbjuder gratis wifi. 

 

Den digitala utvecklingen har närmast exploderat de senaste tio åren. Fler och fler digi-

tala tjänster utvecklas samtidigt som den manuella servicen minskat inom ett flertal om-

råden, särskilt på landsbygden. Det gäller exempelvis banktjänster, kontakter med stat-

liga myndigheter, vård och handel.  

 

I Tingsryds kommun finns Swedbank med kontor i Tingsryd, Handelsbanken med kon-

tor i Tingsryd och Sparbanken Eken med kontor i Ryd och i Rävemåla. Samtliga dessa 

banker erbjuder digitala tjänster och internetbank.  

 

Arbetsförmedlingen finns endast i Tingsryd och har öppet med självservice må-fre kl. 9-

18. Därutöver tar man enbart emot bokade besök på kontoret i Tingsryd. Denna myn-

dighet liksom alla andra erbjuder allt fler tjänster som är digitala.  

 

Inom vården sker också en utveckling av digitala tjänster.  

 

I den budgetpropositionen 2015 och 2016 står det att ”Digitala tjänster ska, så långt det 

är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

medborgare och företag.” 

 

Regeringen och SKL har med anledning av detta tagit fram en gemensam avsiktsförkla-

ring med syfta att samverka för att skapa en offentlig förvaltning som möter upp mot 

privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett alltmer digitaliserat 

samhälle. Där framhåller man vikten av att prioritera digital service i första hand.  

 

 

Fördelar och nackdelar med fritt WiFi 

 

Att kunna ta del av digitala tjänster och att själv kunna kommunicera digitalt blir mer 

och mer en demokrati-fråga. Den som vill ha kontakt med myndigheter, uttrycka sin 

åsikt, betala sina räkningar, deklarera eller läsa tidningen förväntas koppla upp sig och 
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genomföra sina aktiviteter digitalt. Om alla invånare skall ha samma rättigheter och 

skyldigheter behöver samhället och kommunen medverka till att så mång som möjligt 

kan få tillträde till den digitala arenan. 

 

Internetuppkoppling är också en infrastrukturell förutsättning för kommunikation mel-

lan människor och organisationer. Om man vill främja innovation och entreprenörskap i 

största allmänhet måste infrastrukturella förutsättningar finnas för utbyte av idéer och 

utveckling av desamma. Inte minst besöksnäringen är beroende av en digital infrastruk-

tör som möjliggör betaltjänster, informationssökning, marknadsföring och bokning.  

 

En plats attraktivitet bestäms av en mängd faktorer som alla är subjektiva då attraktivitet 

är en upplevelse hos människor. För en växande grupp människor i Sverige är wifi en 

sak som uppfattas positivt.  

 

Det skall även sägas att det också finns en grupp i samhället som betraktar den digitala 

utvecklingen kritiskt och höjer ett varnande finger. Man eftersträvar surffria zoner där 

man slipper oroa sig för de hälsoeffekter man misstänker att användandet av datorer, 

surfplattor och telefoner kan ha. Det finns också synpunkter på hur det flitiga surfandet 

ändrar sociala vanor och umgängesmönster på ett negativt sätt.  

 

Man bör även fundera över den kommersiella aspekten kring wifi. Telefonbolag och 

andra aktörer erbjuder idag uppkoppling mot nätet mot avgift. Det kan handla om abon-

nemang eller att konsumenten köper en begränsad mängd datatrafik t.ex. genom ett kon-

tantkort hos ett telefonbolag. Att inrätta fritt wifi i kommunala anläggningar innebär att 

man med skattemedel finansierar tjänster som privata bolag tar betalt för.  

 

I ett beslut som Konkurrensverket tagit i december 2015, Dnr 706/2014, gällande 

Helsingborgs kommun har man gjort den sammantagna bedömningen att de konkur-

renssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna av kommunens marknadspå-

verkan i nuläget inte uppnått sådan betydelse som krävs för ingripande enl. 3 kap. 27§ 

KL. (Konkurrenslagen)  

 

Trenden idag är sjunkande priser för abonnemang och kontantkort. Det finns på mark-

naden många operatörer och bolag som erbjuder uppkoppling. 

 

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning, ”Svenskarnas användning av tele-

foni och internet – PTS individundersökning.” I den senaste som gjordes 2015 såg man 

att var tredje respondent uppgav att de har fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig inter-

netanslutning. Omkring 97% använde mobiltelefon för privat bruk och 9 av 10 har en 

smart telefon. I stort sett alla ringer med mobilen men andelen som även använder in-

ternet med mobilen ökar stadigt. Under det senaste halvåret hade 85 procent av mobi-

lanvändarna gjort detta. Även användningen av andra tjänster som t.ex. rörlig bild, mu-

sik, sociala medier och samhällstjänster via mobilen har 

ökat.  

 

Yngre var mer flitiga användare av dessa tjänster än äldre. Ett ökat antal 

mobilanvändare kopplar också upp sig mot trådlösa nätverk (WiFi). I 2015 års under-

sökning svarade 76 procent att de använt WiFi , vilket kan jämföras med 63 procent 

2013.Fördelningen mellan abonnemang och kontantkort har vi inte lyckats få fram. I 

PTS senaste rapport ”Sammanfattning av Svensk telekommarknad första halvåret 2016” 

uppges det att det i Sverige finns 14,5 miljoner mobilabonnemang.   
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Man kan tänka sig att de individer som inte är attraktiva för telefonbolagen som kunder 

p.g.a. att de har för låg inkomst, ingen fast inkomst eller betalningsanmärkningar är 

hänvisade till platser med fritt wifi. Dessa personer är idag förmodligen inte intressanta 

för telefonbolagen i vilket fall som helst då de har låg eller ingen betalningsförmåga.  

Genom att införa fritt wifi i kommunala lokaler ger man dem en möjlighet till delaktig-

het.  

 

Man kan också förmoda att de allra flesta kunder till bolag som erbjuder internetupp-

koppling inte finner det tillräckligt att endast utnyttja wifi i lokaler där detta är gratis. 

Av praktiska skäl kan man tänka sig att merparten av kunderna kommer att fortsätta 

köpa tjänsterna av de bolag som erbjuder dem men se den fria tillgången till wifi i 

kommunala lokaler som ett komplement.  

 

En annan aspekt av fritt wifi är att uppkopplingsmöjligheterna kan användas i kriminella 

syften. Man bör betänka att användare kan vara svåra att spåra. Till exempel kan perso-

ner utsättas för kränkningar och hot, eller bedrägeribrott. Kommunen kan riskera att 

tappa förtroende som IT-partner, om grundläggande säkerhetsstandard inte följs. 

 

Förslag till åtgärder 

 

I förslaget till åtgärder står att det bör bli lättare att till exempel surfa i kommunala verk-

samheter, i simhallar och på kommunens omvårdnadsboenden. Likaså att kommunen 

erbjuder fritt wifi vid olika kommunala event och tävlingar.  På så sätt ökas möjligheten 

för den grupp som inte självklart har ekonomi och förutsättningar att ha ett eget abon-

nemang och kommunen bidrar därmed till att tillgängliggöra digital kommunikation till 

fler.  

Inledningsvis är det lämpligt att erbjuda detta i de av kommunens lokaler där det redan 

finns trådlöst nät. Framöver kan man fortsätta utbyggnaden så att det blir ännu fler plat-

ser men varje gång bör en noggrann konsekvensanalys göras. Enligt SKL bör trådlös 

internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven 

verksamhet få anses ingå i den kommunala kompetensen. Detsamma gäller vid tidsbe-

gränsade kommunala arrangemang inom t.ex. sport eller kultur.  

I många kommuner har man infört fritt wifi t.ex. vid ett torg eller annat område. Detta 

skulle kunna konkurrera med privata aktörer men har å andra sidan genomförts på flera 

håll i landet.  

 

Man bör ha en viss återhållsamhet. Det är möjligt att ett utbrett fritt wifi strider mot 

kommunallagen och att det konkurrerar med privata aktörer. Detta har inte prövats fullt 

ut.  

 

I rapporten ” It-infrastrukturen – i dag och i framtiden” från Riksdagen 2016 står det:  
 

”Flera kommuner erbjuder gratis wifi. Konkurrensverket inledde på 
eget initiativ en prövning av Helsingborgs tillhandahållande av trådlöst 
internet på allmän plats. Verket fann inte något stöd för att wifi-
verksamhet som tillhandahålls på allmän plats skulle rymmas inom 
den kommunala kompetensen. Konkurrensverket avskrev dock ären-
det, eftersom konkurrensstörningen i det specifika fallet inte bedöm-
des tillräckligt stor för ett ingripande. Att tillhandahålla wifi när kom-
munala angelägenheter ska utföras är dock sannolikt kompetensen-
ligt.” 
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SKL har inte tagit ställning för eller emot men listar bland annat dessa argument samt 

risken för användning i kriminella syften. Man bör därför överväga om man vill att an-

vändare av kommunens internetanslutning skall följa några grundläggande uppförande-

regler.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

När utvecklingsavdelningen har försökt se hur man hanterat frågan i andra kommuner 

har man inte kunnat se någon särredovisning av kostnader för fritt wifi. Det verkar ha 

ingått i den vanliga posten för internetuppkoppling. Kostnadsdelen bör särskilt utredas 

innan beslut eventuellt kan tas i frågan. Det gäller såväl investeringskostnad, ökad tra-

fikkostnad som de kostnader som uppstår pga att vissa människor inte har möjlighet att 

ta del av den digitala kommunikationen genom fritt wifi. Vi saknar kännedom om hur 

stor gruppen är i Tingsryds kommun.   
 

PTS gjorden undersökning 2010: ”Äldre svenskar och internet 2010” där en stor majori-

tet av de tillfrågade att de saknar behov och intresse av internet och i de öppna svaren 

hänvisar många till hög ålder som orsak till att de inte använder internet. Några har 

funktionsnedsättning som gör det svårt eller omöjligt att använda internet och andra 

tycker att det är för dyrt. Bristande kunskap framhålls av några, ibland också med hän-

visning till att man tycker att man är för gammal för att lära sig. Ett mindre antal har 

problem med att kunna få bredband där de bor.  

Några få av de tillfrågade har i öppna svar uppgett att de planerar att skaffa internet och 

ett fåtal har gett uttryck för en frustration av att stå utanför, genom att inte använda in-

ternet. Men mer än fyra femtedelar anser sig klara sig bra utan internet och ingen tycker 

att det är svårt att klara sig utan internet.  

De huvudsakliga och återkommande kategorierna av orsaker som de tillfrågade angav 

för att inte ha tillgång till dator eller mobiltelefon med internetabonnemang, alternativt 

inte använda den internetuppkoppling som man har tillgång till, var: 

 

 

 

 

 

 

Den grupp som får utökade möjligheter vid ett införande av fritt wifi är de som tycker 

att kostnaden är för hög.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

  
§ 188 
 
Utredning om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommun 
Dnr 2016/377     093 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen 
(teknisk avdelning) i uppdrag att utreda kostnad och lämplig 
lokalisering för införande av fritt wifi i kommunen och en därtill 
hörande tidplan för verkställande om beslut därom fattas.  

 
2. Vidare skall kommunchefen (teknisk avdelning) ta fram lämpligt 

förslag till grundläggande uppföranderegler i ett fritt wifi i samråd 
med kansliavdelning, säkerhetssamordnare och 
utvecklingsavdelning.  

 
3. Kommunchefen (utvecklingsavdelningen) får i uppdrag att 

sammanfatta vid vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt 
wifi behövs samt utreda kostnad härför. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-03 ett uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att utreda frågan om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommun (KSAU § 280, 2016-10-03) 
 
Utvecklingschefen har gjort en utredning som presenteras för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Beslutsunderlag 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280, 2016-10-03 
2. Utredning av tätortsnära wifi i Tingsryds kommun, 2017-05-10 
3. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-22 

 
____________ 















     

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27 (31) 

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

  

§ 280 

 

Uppdrag gällande utredning om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun 

Dnr 2016/ 377    093 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 

i uppdrag att göra en utredning om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommuns orter.  

 

2. Utredningen ska innehålla förslag på omfattning och kostnadskalkyl.  

 

3. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 

januari månad 2017.  

 

Beskrivning av ärendet 

 

Det föreslås att en utredning genomförs om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun.  

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 
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