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Svar på motion om WiFi 
Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att utreda möjligheten att erbjuda WiFi i Sala tätort. 

Motionären skriver att det borde finnas fler platser i Sala, utöver stadsbiblioteket, 
som kunde erbjuda WiFi. Tillgången till WiFi är en konkurrensfördel och genom 
detta skulle Sala visa att den är en stad som förstår vilka krav som finns på 
framtiden och betydelsen för människor att kunna vara uppkopplade. Turister 
skulle kunna använda sig ave-tjänster för att söka information om turistmål i 
kommunen och Salabor skulle kunna sitta i stadsparken och ha ett videosamtal. 

Exempelvis har Helsingborg ett flertal ställen med gratis WiFi i centrala delar av 
staden. Det marknadsförs att där finns tillgång till WiFi och det är en uppskattad 
satsning. Lämpliga platser i Sala skulle vara Busstorget, Stadsparken, centrala 
badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och idrottsplatser. 

IT -enheten har yttrat sig över motionen. 
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Sala kommun har sedan fyra år tillbaka ett mycket omfattande WiFi-nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, totalt finns 275 accesspunkter. 

Redan för två år sedan så skapade Sala kommun publika nät som heter "Välkommen 
till Sala" och motsvarande på engelska. Dessa nät är okrypterade, man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Stora torget, 
Täljstenen och på stadsbiblioteket. Nu finns dessa även vid Silvergruvan, 
Centrumbiografen, idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora idrottshallen). 

Sala kommun har för avsikt att utveckla denna service. Det finns inte finns några 
anslagna medel för denna utbyggnad och därför sker det i samband med andra 
arbeten. Därmed kan det publika nätet byggas ut till små kostnader. 

Sala har marknadsfört dessa publika nät mycket sparsamt. Ett av skälen till detta är 
att det inte funnits någon bra loggning på trafiken, vilket innebär att i händelse av 
ett så kallat internetbrott så har kommunen inte kunnat hjälpa Polisen. Nu finns en 
bra loggning vilket gör att det kan vara till hjälp för Polisen. 

Av platser som motionären ger exempel på så har Sala kommun inte täckning på 
busstorget, järnvägsstation, stadsparken, Måns Ols och Lärkans sportfält. 
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Dessa platser skulle kunna få tillgång till WiFi relativt enkelt då fiber finns i 
närheten. Kostnaden är ca 50 000 - 100 000 kr per plats, eftersom Sala kommun 
inte har någon egen verksamhet där. Vid Lärkan kommunen egen verksamhet, men 
på grund av de stora ytorna som finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att utvidgning av WiFi till ytterligare platser där Sala kommun har intresse av att ge 
god service överlämans till budgetberedningen 2015-2017 

att därmed anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Motion om WiFi 
Sala kommun har sedan 4 år tillbaka ett mycket omfattande WiFi nätverk i många 
fastigheter. Alla förskolor, skolor och många kontor är idag täckta av vårt WiFi
nätverk, lOlalt finns 275 accesspunkter. 
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Redan för två år sedan så skapade vi publika nät som heter "Välkommen till Sala" 
och motsvarande på engelska. Dessa nät är helt okrypterade och man behöver alltså 
inget lösenord för att ansluta sig. Dessa nät fanns från början över hela Torget, 
Täljstenen och på Biblioteket. Vi har utvecklat detta så att nu finns även dessa nät 
vid Silvergruvan, CentruInbiografen, Idrottshallen och vid Lärkan (badet och stora 
idrottshallen). 

Vi har för avsikt att utveckla denna service. Genom att vi inte har några anslagna 
medel för denna utbyggnad så gör vi det i samband med att det sker andra arbeten 
som gör att vi kan bygga ut det publika nätet med mycket låga priser. 

Det vi däremot har varit dåliga på är att marknadsföra att dessa publika nät finns. 
Ett av skälen till det har varit att vi inte har haft någon bra loggning på trafiken 
vilket innebär att i händelse av ett s.k Internetbrott så har vi inte kunnat hjälpa 
Polisen. Vi har nu en bra loggning vilket gör att det kan vara en viss hjälp för Polisen. 

Av platser som Motionären ger exempel på så har vi inte täckning på följande 
platSer: 

Busstorget/Järnvägsstation 

Stadsparken 

Måns Ols 

Lärkans sportfält 

Samtliga dessa platser skulle kunna få WiFi access utan större problem då fiber finns 
i närheten. Kostnaden är c:a 50 000 - 100 000 kr per plats när vi inte har egen 
verksamhet där. Vid Lärkan har vi egen verksamhet men p.g.a. de stora ytorna som 
finns där skulle kostnaderna bli detsamma. 
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Motion om Wi-Fi 

Besökare på Salas stadsbibliotek erbjuds idag internet via trådlöst Wi-Fi-nätverk (nedan 
kallat Wi-Fi). Det möjliggör att besökare på biblioteket kan använda privata datorer eller 
annan utrustning som är kompatibelt med internet exempelvis; smarta telefoner eller 
läsjsurfplattor, för att ge människor tillgång till internet. Det är idag en tillgång som blir allt 
viktigare för alla människor, oavsett åldersgrupp. Tillgången till internet är idag en 
konkurrensfördel. Sala Kommun visar genom erbjudandet av Wi-Fi att Sala är en stad som 
förstår vilka krav som finns på framtiden och betydelsen för människor att kunna vara 
uppkopplade. 

Tänk om det fanns fler platser i Sala, utöver Stadsbiblioteket, som kunde erbjuda Wi-Fi till 
medborgare och besökare i Sala. Exempelvis skulle turister kunna använda sig ave-tjänster 
för att söka information om turistmål i kommunen och Salabon kan en solig dag sitta i 
stadsparken och ha ett videosamtal med en vän eller lyssna på musik via någon av många e
tjänster. Det handlar om att kunna skapa ett attraktivt och levande Sala, som visar på 
framtidstro och utvecklings vilja. 

Iden om att erbjuda gratis Wifi är varken unik eller ny. Exempelvis har Helsingborg redan 
idag flera platser med gratis Wi-Fi i centrala delarna av staden. Det marknadsförs och 
tydliggörs att där finns det tillgång till Wi-Fi och det är en uppskattad satsning. Investeringen 
i Helsingborg är 2,2 Mkr, vilket ger 7 mottagare på olika platser och en kapacitet av 7000 
användare som kan vara uppkopplade samtidigt. Självklart är platserna valda så att det inte 
riktar sig mot bostäder, utan att det är på torgen som det ska vara gratis Wi-Fi. 

På samma sätt som i Helsingborg bör det gå att göra i Sala. Kommunen borde se till att det 
på ett antal plaster i tätorten finns tillgång till fritt Wi-Fi. Platserna väljs utifrån att de är 
naturliga mötesplatser. Exempel på sådana lämpliga platser för gratis öppet Wi-Fi i Sala är: 
Busstorget, Stora torget, Stadsparken, Centrala badplatser, kulturkvarteret Täljstenen och 
idrottsplatser. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att utifrån motionens intention utreda möjligheten att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort 

Andreas Weiborn (M) 
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