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Vad är WiFi4EU?

EU ger dig gratis wifi i parken, på torget, i biblioteket och på andra offentliga 
platser…
• 150 miljoner euro i EU-investeringar
• Nära 9 000 kommuner

Alla gynnas!
WiFi4EU bidrar till kommunernas kostnader för att 
installera gratis internet till invånare och besökare i 
hela EU.

Hur fungerar det?
• Kommunerna väljs ut enligt principen först till 

kvarn och en jämn geografisk fördelning. 
• Kommissionen betalar installationen och 

kommunen står sedan för internetabonnemang 
och underhåll i minst 3 år. 

• Invånare och besökare i kommunen får gratis 
tillgång till trådlöst internet. WiFi4EU-näten ska 
vara fria från annonser och inga uppgifter får 
användas för kommersiella ändamål.



WiFi4EU

Första ansökningsomgången
• 42 miljoner euro 
• 2 800 utdelade checkar
• Ansökningsomgången startade den 7 november 

2018
• Högst 224 checkar per land
• Minst 15 checkar per land
• 13 200 ansökningar
• 3 500 ansökningar under de första fem 

sekunderna
• Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland kom upp 

i maxantalet checkar på några sekunder

Andra ansökningsomgången
• 51 miljoner euro 
• 3 400 utdelade checkar
• Ansökningsomgången startade den 4 april 2019
• Högst 510 checkar per land
• Minst 15 checkar per land
• Nära 10 000 ansökningar
• På 60 sekunder kom det in ansökningar till 97,5 

% av checkarna
• Italien, Spanien och Tyskland kom upp i 

maxantalet checkar på några sekunder

Karta över kommuner som fått checkar (första och 
andra ansökningsomgången)
Över hälften av kommunerna i t.ex. Bulgarien, Irland, 
Kroatien, Litauen, Portugal och Slovenien fick checkar i 
någon av de två första ansökningsomgångarna



WiFi4EU steg för steg

1- Registrering

3- Urval

2- Ansökan

4- Underskrift

5- Installation

Styrkande handlingar laddas upp/uppdateras

Principen ”först till kvarn” med jämn geografisk 
spridning gäller

De utvalda kommunera tillkännages

Avtalen med kommunerna ingås

Wifi-utrustningen installeras



1- Registrering

Registreringen sker i fyra steg på portalen



1- Registrering

Kommunerna kan ändra sina uppgifter inför den nya ansökningsomgången
(t.ex. ändra namnet på borgmästaren/kommunalrådet eller uppdatera kontaktuppgifterna).



1- Registrering

Två mejl hjälper kommunerna att gå vidare.



2- Ansökan

Av portalen framgår när ansökningsomgången startar. 
Registrerade kommuner får ett meddelande om datumet.

FAQ: 3.1 – 3.2



2- Ansökan

Efter ansökan

• När kommunerna har skickat in ansökan syns ett popup-fönster som bekräftar att 
ansökan har tagits emot och börjat behandlas.

• Kommunerna får sedan ett mejl om att ansökan har registrerats.

• I tredje ansökningsomgången kommer mejlet också att innehålla tidpunkten för 
ansökan

FAQ: 4.1



3- Urval

De utvalda kommunerna får ett mejl med en uppmaning att läsa och skriva under 
bidragsavtalet elektroniskt på portalen.



3- Urval

Reservlista: Kommunerna på reservlistan får meddelande om sin status och 
när ytterligare medel eventuellt blir tillgängliga.



4- Underskrift

• Kommunen och genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) ska 
skriva under bidragsavtalet.

• Kommunen ska se till att installationen är slutförd och att allt fungerar inom 18 
månader efter undertecknandet av bidragsavtalet.

FAQ: 5.1



4- Underskrift

Finansieringens omfattning

EU-kommissionen
• Kostnader för utrustning och installation (kapitalutgifter)
• Upp till 100 % av de totala projektkostnaderna
• Checkens värde: 15 000 euro per kommun

Kommuner
• Internetabonnemang (driftskostnader)
• Drift i minst tre år
• Ingen reklam eller användning av personuppgifter för 

kommersiella ändamål
• Nedladdningshastighet på minst 30Mpbs
• Gratis internet utan diskriminering av nätvärkets användare

FAQ: 5.2 – 5.3



5 - Installation

Kommunen ska se till att WiFi4EU-nätet fungerar inom 18 månader efter att Inea
undertecknat bidragsavtalet. Inea kontrollerar och bekräftar installationen med hjälp 
av fjärrövervakning

• Kommunen får påminnelser sex och tre månader före det sista datumet

För att installera wifi-nätet ska kommunen:

• hitta ett wifi-företag och upphandla installationen i enlighet med nationella 
upphandlingsregler 

• välja vilka offentliga platser som ska få trådlöst internet
• se till att WiFi4EU-initiativets visuella identitet tydligt framgår på de utvalda 

offentliga platserna
• avsluta valideringsprocessen på portalen (tillsammans med wifi-företaget)

Tidsramar för installationen

FAQ: 5.1 – 6.1



5 – Installation

Installation och betalning – steg på portalen

1. Wifi-företaget registrerar sig på portalen
• Företaget anger kontonummer (IBAN-nummer) och de områden där det kan 

tillhandahålla sina tjänster

2. Kommunen väljer vilket wifi-företag som ska utföra installationen

3. Wifi-företaget
a) anger IBAN-nummer (om det inte redan är gjort)
b) kopplar bankkontot till den aktuella kommunen
c) fyller i installationsrapporten för kommunen 
d) skickar in installationsrapporten (bankuppgifterna ska först vara validerade)

4. Kommunen godkänner eller avslår installationsrapporten

5. Inea kontrollerar med hjälp av fjärrövervakning att WiFi4EU-nätet fungerar
• Gör utbetalningen inom 60 dagar 
• Övervakar WiFi4EU-nätet i tre år



5 – Installation

2. Kommunen väljer vilket wifi-företag som ska utföra installationen



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3a. Wifi-företaget anger IBAN-nummer (om det inte redan är gjort)



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3b. Wifi-företaget kopplar bankkontot till den aktuella kommunen 
(bankuppgifterna har skickats iväg för validering)



Wifi-företaget registrerar sitt bankkonto på portalen och kopplar det till 
den kommun som beställt installationen

Inea kontrollerar att det angivna bankkontot överensstämmer med företagets 
konto med hjälp av ett färskt kontoutdrag eller liknande. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en

När kontot har kontrollerats får wifi-företaget ett mejl. Statusen syns också under 
”Bankkonto” på sidan ”Min registrering”.

Företaget får registrera flera bankkonton

Ett företag kan bara få betalt om det har valts av en kommun och fått sitt 
bankkonto validerat!

Var? 
Min registrering -> Bankkonto

5 – Installation

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3c. Wifi-företaget fyller i installationsrapporten för kommunen



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3d. Wifi-företaget skickar in installationsrapporten (bankuppgifterna 
ska först vara validerade)



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Kommunen godkänner eller avslår installationsrapporten

Med detta steg intygar kommunen att installationen är korrekt och att den 
uppfyller kraven i det bidragsavtal som den tecknade med INEA



4. Kommunen godkänner eller avslår installationsrapporten

Ett godkännande innebär att kommunen intygar att installationen är korrekt och 
uppfyller kraven i bidragsavtalet som kommunen undertecknat tillsammans med 
Inea

- Installationen ska vara slutförd och nätet ska tas i drift inom 18 månader efter 
undertecknandet av bidragsavtalet.

- Wifi-näten ska installeras i områden där det inte redan finns någon annan 
gratis uppkoppling.

- WiFi4EU-initiativets visuella identitet ska tydligt framgå på de offentliga 
platser som erbjuder WiFi4EU-nät.

- Nedladdningshastigheten ska vara minst 30Mbps. Anslutningsnätets hastighet 
ska vara minst lika hög som hos kommunens eget nät. Hastigheten på 30 Mbps
ska nås senast 18 månader efter att bidragsavtalet undertecknades. Se avsnitt 
6.2 i ansökningsomgångens beskrivning och bidragsavtalet (särskilt bilaga I). 

Wifi-företaget kan bara få betalt om kommunen har bekräftat installationen.

5 – Installation



Knappen som 
kommunen ska 
använda för att 
bekräfta blir 
tillgänglig först när 
wifi-företaget har 
skickat in sin 
installationsrappo
rt.

5 – Installation



När kommunen har bekräftat 
installationen får wifi-
företaget ett mejl. Inea
kontrollerar att nätet fungerar 
och uppfyller villkoren och 
betalar sedan företaget inom 
60 dagar. 

5 – Installation



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

5. Inea kontrollerar med hjälp av fjärrövervakning att WiFi4EU-nätet 
fungerar

o Programkoden ska vara korrekt installerad i infångstportalen.
o Minst tio användare ska ha anslutit sig till varje WiFi4EU-nät.
o WiFi4EU-initiativets visuella identitet visas på infångstportalen på rätt sätt

 Inea ser till att wifi-företaget får betalt
• Efter sju dagar utan fjärrkontroll upphör betalningsperioden på 60 dagar att gälla

 Övervakningen av WiFi4EU-nätet startar och pågår i tre år



5 – Installation

De tekniska kraven på utrustningen anges i avsnitt 6.2.2 i ansökningsomgångens 
beskrivning och i artikel I.2 i bilaga I till det bidragsavtal som undertecknas av 
kommunen och Inea.

FAQ: 9.X

Tekniska krav



5 – Installation

Kommunen ska se till att varje åtkomstpunkt:

 stöder samtidig dualbandsanvändning (2,4–5 GHz)
 har en stödcykel på över fem år
 har en medeltid mellan fel (mean time between failures, MTBF) på minst fem år
 styrs från ett särskilt och gemensamt centralt ställe för samtliga åtkomstpunkter

i varje WiFi4EU-nät
 stöder standarden IEEE 802.1x
 uppfyller standarden IEEE 802.11ac wave I
 stöder standarden IEEE 802.11r
 stöder standarden IEEE 802.11k
 stöder standarden IEEE 802.11v
 klarar minst 50 användare samtidigt utan att kvaliteten försämras
 har minst 2x2 Mimo
 uppfyller standarden hotspot 2.0 (certifieringsprogrammet Passpoint från Wi-Fi 

Alliance)

Tekniska krav



5 – Installation

Krav på avgifter, reklamfrihet och användning av uppgifter

1. Slutanvändarna ska få gratis tillgång till WiFi4EU-nätet (ingen betalning, reklam 
eller utnyttjande av personuppgifter för kommersiella ändamål).

2. Slutanvändarna ska få tillgång till nätet utan diskriminering, med förbehåll för 
att tillgången är underordnad behovet av ett smidigt fungerande nätverk och en 
rättvis kapacitetsfördelning mellan användarna vid hög belastning. 

3. Det är tillåtet att regelbundet använda uppgifter för statistik och analys för att 
marknadsföra, övervaka eller förbättra nätverken. Personuppgifter ska 
anonymiseras i enlighet med de relevanta särskilda reglerna för skydd av 
personuppgifter.



5 – Installation - SSID

• Gemensamt SSID i hela EU – ”WiFi4EU”

• En enda knapp för att logga in: Infångstportal och inget lösenord

• Möjlighet att lägga till ett SSID för kommunens interna bruk

• Möjlighet att lägga till ett SSID för säkra lokala uppkopplingar

• Ytterligare gemensamt SSID för en säker och smidig tillgång med en 
EU-omfattande autentiseringstjänst för WiFi-användarna

 Lättillgängliga och säkra offfentliga WiFi4EU-nät överallt

Fas 1:

Fas 2:

SSID-regler



5 – Installation

• Mål: Att erbjuda en säker och lättillgänglig 
lösning för wifi-autentisering i hela EU

• En analys av lösningarna på marknaden visade 
att det finns lösningar utan personuppgifter

• Upphandling planerad till andra kvartalet 
2019

• Helpdesk ska hjälpa kommunerna med 
omkonfigureringen

Gemensamt autentiseringssystem



Monitoring

Övervakningsregler

• WiFi4EU-näten övervakas i tre år
• Kommunerna ska ske till att WiFi4EU-näten fungerar i tre år.
• Kommunerna svarar för underhållet. Wifi4EU-näten får inte vara ur drift i mer än 

60 dagar per år.
• Kommunerna är skyldiga att omkonfigurera sina WiFi4EU-nät för att ansluta sig till 

det gemensamma autentiseringssystemet i fas 2

• Automatisk fjärrövervakning
• Ett visst antal användare ska koppla upp sig på WiFi4EU-näten varje dag.
• WiFi4EU-initiativets visuella identitet ska visas på infångstportalen på rätt sätt.
• Uppskattning av hastighet per användare och tidsfördröjning per WiFi4EU-nät.
• Inga personuppgifter får registreras

• Kommunerna ska få ett automatiskt meddelande efter sju dagar om WiFi4EU-
nätet inte fungerar eller inte uppfyller villkoren.

• Återkrav efter 60 dagar om WiFi4EU-nätet inte fungerar eller inte uppfyller 
villkoren.

• Inea får göra ytterligare kontroller (med fjärrövervakning eller på plats) under 
treårsperioden och återkräva betalningen om villkoren inte är uppfyllda



BCOs

EU-nätverk för bredbandskompetens

• Svara på frågor
• Ge utbildning och stöd
• Hjälpa kommunerna att förstå 

upphandlingsregler och 
förfaranden

• Samordna olika aktörer
• Främja WiFi4EU-initiativet och 

andra kompletterande initiativ



Frågor

Har du en fråga? Kontakta Europa direkt
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sv

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sv


Tack för att du tog 
dig tid!

35


	WiFi4EU 
	Vad är WiFi4EU?
	WiFi4EU
	WiFi4EU steg för steg
	1-	Registrering
	1-	Registrering
	1-	Registrering
	2-	Ansökan
	2-	Ansökan
	3-	Urval
	3-	Urval
	4-	Underskrift
	4-	Underskrift
	5 - Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	Slide Number 19
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation
	5 – Installation - SSID
	5 – Installation
	 Monitoring
	BCOs
	Frågor
	Tack för att du tog dig tid! 

