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Servicenämnden
§ 60
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för
besökare och invånare
Dnr SFN 2016/0207
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-19
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare
Bakgrund
Liberalerna har inkommit med en motion som handlar om att Kalmar
kommun önskas öppna upp sina nätverk för besökare och invånare. Med det
som bakgrund föreslås fullmäktige att ge Kalmar kommun och de kommunala
bolagen i uppdrag utreda förutsättningarna för att öppna sina trådlösa nätverk
och göra dessa gratis och publika. Motionsskrivarna vill också att kommunen
verkar för att gratis och publikt Wifi tillhandahålls till kollektivt resande i syfte
att underlätta arbetspendling.
Yttrande
Att öppna upp kommunens WiFi-nät skulle innebära att riskera kontinuitet och
robusthet i kommunens övriga digitala tjänster. Därför är det viktigt att man
tittar på en separat lösning för fria WiFi-nät. Just nu pågår en förstudie runt
möjligheten att tillhandahålla turist- och samhällsinformation i Kalmars
stadskärna. Som steg två i den utredningen tittar man också på möjligheten att
koppla in de befintliga accesspunkter som finns i kommunens lokaler till det
öppna nätet. Som förslagsställaren skriver så finns det ett flertal kommunala
initiativ att ta lärdom av.
Tittar man på Helsingborgs lösning så ser man att förutsättningarna för att
detta ska fungera är att tillgången till fritt nätverk är begränsad utifrån
bandbredd, anslutningstid och trafiktyp så att tjänsten inte konkurrerar med
aktörer på öppna marknaden.
När det kommer till tillhandahållande av fria nätverk inom kollektivtrafiken så
är det inte en kommunal fråga utan den frågan hänvisas vidare till Landstinget.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016
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Beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Robert Carlsson
0480-450005

2016-04-19
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Servicenämnden

Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för
besökare och invånare
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Bakgrund
Liberalerna har inkommit med en motion som handlar om att Kalmar kommun önskas öppna upp sina nätverk för besökare och invånare. Med det som
bakgrund föreslås fullmäktige att ge Kalmar kommun och de kommunala bolagen i uppdrag utreda förutsättningarna för att öppna sina trådlösa nätverk och
göra dessa gratis och publika. Motionsskrivarna vill också att kommunen verkar för att gratis och publikt Wifi tillhandahålls till kollektivt resande i syfte att
underlätta arbetspendling.
Yttrande
Att öppna upp kommunens WiFi-nät skulle innebära att riskera kontinuitet och
robusthet i kommunens övriga digitala tjänster. Därför är det viktigt att man
tittar på en separat lösning för fria WiFi-nät.
Just nu pågår en förstudie runt möjligheten att tillhandahålla turist- och samhällsinformation i Kalmars stadskärna. Som steg två i den utredningen tittar
man också på möjligheten att koppla in de befintliga accesspunkter som finns i
kommunens lokaler till det öppna nätet. Som förslagsställaren skriver så finns
det ett flertal kommunala initiativ att ta lärdom av.
Tittar man på Helsingborgs lösning så ser man att förutsättningarna för att
detta ska fungera är att tillgången till fritt nätverk är begränsad utifrån bandbredd, anslutningstid och trafiktyp så att tjänsten inte konkurrerar med aktörer
på öppna marknaden.
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När det kommer till tillhandahållande av fria nätverk inom kollektivtrafiken så
är det inte en kommunal fråga utan den frågan hänvisas vidare till Landstinget.

Robert Carlsson
IT-chef
Bilaga
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare
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