WiFi4EU – Frågor och svar
1. BAKGRUND
1.1 Vad är målet med initiativet WiFi4EU?
WiFi4EU riktar sig till invånare och besökare som får gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga
platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek och vårdcentraler. EU-kommissionen
kommer att dela ut checkar till utvalda kommuner, så att de kan anlita wifi-företag som installerar
surfzoner på de offentliga platserna.

1.2 Vem kan delta i WiFi4EU?
Initiativet är öppet för offentliga organ från EU-länderna, Norge och Island. Bara kommuner (eller
motsvarande lokal förvaltning) och kommunsammanslutningar kan delta. Listan över dem som kan
ansöka i den fjärde ansökningsomgången har tagits fram tillsammans med medlemsländerna och
finns här: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
En kommun kan bara få en check under initiativet. De kommuner som redan har fått en check i
tidigare ansökningsomgångar kan alltså inte söka på nytt, medan kommuner som sökt men inte fått
någon check kan försöka igen i senare ansökningsomgångar.

1.3 Hur mycket är WiFi4EU-checken värd?
Varje check är värd 15 000 euro.

2. REGISTRERING
2.1 Vilka kommuner och kommunsammanslutningar kan registrera sig? Hur
och när kan man registrera sig?
Alla kommuner eller kommunsammanslutningar som får söka (enligt listan i fråga 1.2) måste först
fylla i sina registreringsuppgifter på WiFi4EU-portalen (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Observera att kommunen måste använda ett EU Login-konto för registreringen. Läs mer om EU Login
.
Gå till WiFi4EU-portalens förstasida för att börja registreringen. Välj din kommun från
rullgardinsmenyn. Fyll i de efterfrågade uppgifterna om kommunen (land, kommun eller
kommunsammanslutning och adress).
Ange också kontaktuppgifter till den behöriga företrädaren (borgmästaren/kommunalrådet), dvs.
den person som är behörig att skriva under bidragsavtalet. Obs: Vi rekommenderar att BARA
borgmästaren/kommunalrådet har behörighet att skriva under bidragsavtalet och inte någon
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annan kommunföreträdare. Om borgmästaren/kommunalrådet ändå skulle vilja utse en annan
person för att skriva under bidragsavtalet (dvs. en ”bemyndigad person”) ska den personens
kontaktuppgifter också anges vid registreringen.
Observera att tillträdet till portalen alltid är kopplat till den person (och dennes mejladress) som
skapade EU Login-kontot vid registreringen och som därför anges som ”kontaktperson” på portalen.
Om kommunen utser en bemyndigad person som ska underteckna bidragsavtalet bör denna därför
vara densamma som kontaktpersonen (med den angivna mejladressen) för att underlätta
undertecknandet av avtalet.
Kommunsammanslutningar får registrera flera kommuner, men måste sedan skicka in en ansökan för
varje kommun. Kommunsammanslutningar kan inte få några checkar, utan varje check delas ut till en
enskild kommun.
Det är bara namnet på den registrerade kommunen som publiceras (se fråga 8.1 om dataskydd).
Vid registrering och ansökan behöver kommunerna inte bifoga någon teknisk plan eller
dokumentation om hur wifi-nätverket ska installeras. Det behövs inte heller någon preliminär
kostnadsbedömning (t.ex. offerter från wifi-företag).

2.2 Mitt wifi-företag vill delta. Hur och när registrerar vi oss? Hur ändrar vi
våra uppgifter?
Wifi-företagen uppmuntras att delta i WiFi4EU-initiativet. På WiFi4EU-portalen finns en lista med
registrerade wifi-företag. Kommuner som har fått en check kan leta i listan efter lokala wifi-företag
som de kan anlita för sin installation.
Wifi-företagen ska registrera sig på WiFi4EU-portalen för att visa sitt intresse. Gå till WiFi4EUportalens förstasida för att börja registreringen. Lämna uppgifter om det land och de regioner där
ditt företag är verksamt samt företagets kontakt- och bankuppgifter.
Registrera bara företaget EN GÅNG på portalen. Om du inte kommer åt eller kan ändra din
registrering kan du kontakta vår helpdesk.

Wifi-företagen kan registrera sig på WiFi4EU-portalen när som helst. De måste vara registrerade på
portalen om en utvald kommun anlitar dem för att installera ett wifi-nät, eftersom företagen sedan
måste lämna information om den utförda installationen.

2.3 Hur kan jag ändra eller uppdatera min kommuns registreringsuppgifter på
portalen?
Kommunerna kan när som helst ändra sina uppgifter på portalen utom under en pågående
ansökningsomgång och – för de utvalda kommunerna – tiden mellan deras och Ineas
undertecknande av bidragsavtalet. Du kan t.ex. uppdatera borgmästarens/kommunalrådets namn
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eller mejladress efter ett kommunalval eller en intern omorganisation eller ändra kontaktpersonens
namn eller adress, styrkande handlingar etc.
Den enda uppgift som inte kan ändras direkt är mejladressen till den person som först registrerade
kommunen på portalen, eftersom adressen är kopplad till kontaktpersonens EU Login. Du kan dock
begära att genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ändrar
kontaktpersonens mejladress. Gör så här:
1. Skicka ett mejl till HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu och skriv ”CONTACT PERSON UPDATE”
i ärenderaden.
2.
Uppge följande information:
▪ Kommun
▪ Land
▪ Den gamla kontaktpersonens mejladress såsom den visas på WiFi4EUportalen
▪ Den nya kontaktpersonens mejladress och för-och efternamn
Observera att adressen först måste registreras i EU Login. Läs mer om EU Login
Genom att skicka begäran bekräftar kommunen att uppgifterna i mejlet är riktiga och vid behov
kommer att användas vid all relevant korrespondens/uppföljning om WiFi4EU.
Hadea kommer att göra de begärda ändringarna och informera er när det är klart.

3. ANSÖKAN
3.1 Min kommun vill delta. Hur och när registrerar vi oss?
Kommunerna måste först registrera sig på WiFi4EU-portalen med hjälp av ett EU-Login-konto.
När ansökningsomgången har inletts kan kommunerna söka genom att klicka på ”Ansök om check”
på sidan ”Min ansökan”.

3.2 Vilka handlingar krävs?
För att kunna ansöka måste kommunerna först slutföra registreringen genom att ladda upp följande
styrkande handlingar:
1. Ett underskrivet och inskannat ”intyg om samtycke till ansökan” med en kopia av
borgmästarens/kommunalrådets id-kort eller pass.
2.
En
inskannad
utnämningshandling
eller
borgmästaren/kommunalrådet företräder kommunen.

annan

handling

som

visar

att

Om borgmästaren/kommunalrådet vill bemyndiga någon annan att skriva under bidragsavtalet ska
följande handlingar lämnas in senast innan avtalet undertecknas:
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– Formuläret om bemyndigad person, undertecknat av borgmästaren/kommunalrådet och
den bemyndigade personen.
– En kopia av den bemyndigade personens id-kort eller pass.
Intyget om samtycke och formuläret om bemyndigad person finns på alla officiella EU-språk på sidan
”Min registrering” på WiFi4EU-portalen.
Alla mallar till de styrkande handlingarna finns på Hadeas webbsida om WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en. När de har fyllts i
ska de laddas upp som separata filer i lämpligt format (pdf, png eller jpg) på samma sida.

3.3 Kan vi börja arbeta med wifi-nätet nu och lösa in checken senare om min
kommun blir utvald?
Enligt EU:s budgetförordning kan man inte bevilja bidrag retroaktivt till projekt som redan har
avslutats. Det betyder att kommuner som slutfört en installation innan bidragsavtalet undertecknas
inte kan få någon check.

4. URVAL OCH FÖRDELNING AV CHECKAR
4.1 Vem kan få en check?
Kommunerna väljs ut enligt principen ”först till kvarn” baserat på dagen och tiden för ansökan (dvs.
när de trycker på ansökningsknappen på portalen och INTE dagen och tiden för registreringen). Du
kan läsa mer om urvalsförfarandet i avsnitt 7 i ansökningsomgångens beskrivning.

4.2 Jag kan inte skriva under bidragsavtalet. Vad ska jag göra?
Bidragsavtalet kan i undantagsfall vara blockerat på grund av hur uppgifterna har registrerats på
portalen.
Om t.ex. borgmästaren/kommunalrådet har samma mejladress som kontaktpersonen, men det rör
sig om olika personer, går det kanske inte att skriva under avtalet. Den enklaste lösningen är att
ändra borgmästarens/kommunalrådets mejladress (se fråga 2.3). Borgmästaren/kommunalrådet kan
också ge kontaktpersonen tillstånd att skriva under bidragsavtalet.
Om du har tekniska problem kan du kontakta vår helpdesk. Beskriv problemet och bifoga skärmbilder
om det behövs.

4.3 Hur fungerar reservlistan?
Om ytterligare medel skulle bli tillgängliga för en viss ansökningsomgång kan en kommun som står på
reservlistan för den omgången fortfarande komma i fråga för ett bidragsavtal, förutsatt att listan
fortfarande är giltig.
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I praktiken betyder det att om någon från huvudlistan drar sig ur väljs en kommun från reservlistan
enligt principen ”först till kvarn” och en jämn geografisk fördelning (se urvalskriterierna i avsnitt 7 i
ansökningsomgångens beskrivning).
Alla på reservlistan underrättas via mejl i god tid, om det fortfarande finns tillgängliga budgetmedel
och en möjlighet att skriva under ett bidragsavtal.

4.4 Kan min kommun dra sig ur WiFi4EU-initiativet även efter att
bidragsavtalet har undertecknats?
Ja, det går bra att dra sig ur trots att bidragsavtalet har undertecknats. Kommunen måste dock
kontakta Hadea (HADEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) och bifoga ett officiellt brev med skälen till att
kommunen inte längre vill delta. Brevet ska vara undertecknat av borgmästaren/kommunalrådet.
Hadea handlägger brevet och informerar sedan kommunen.

5. GENOMFÖRANDE OCH DRIFT
(Se också avsnitt 9 för tekniska frågor)

5.1 Min kommun har fått en check och har undertecknat bidragsavtalet
tillsammans med EU-kommissionen (Inea). Vad ska vi göra nu?
Ni ska se till att installationen är slutförd och att allt fungerar inom 32 månader
(ansökningsomgångarna 1, 2 och 3) respektive 24 månader (ansökningsomgång 4) efter
undertecknandet av bidragsavtalet.
Först ska kommunen välja vilket wifi-företag som ska utföra arbetet. (Observera att det utvalda wififöretaget också måste registrera sig på portalen – se fråga 2.2).
Varje
kommun
väljer
själv
vilket
företag
som
ska
installera
Kommissionen/genomförandeorganet lägger sig inte i avtalet mellan de båda parterna.

wifi-nätet.

Kommunen väljer vilka offentliga platser som ska få trådlöst internet. Surfzonerna ska installeras i
områden där det inte redan finns någon annan gratis uppkoppling.
Kommunen måste själv stå för internetabonnemang och underhåll i minst tre år efter installationen.
Syftet är att invånarna och besökarna ska få tillgång till trådlöst internet av hög kvalitet helt gratis.
Kommunen ska också se till att WiFi4EU-initiativets visuella identitet tydligt framgår på de offentliga
platser som erbjuder WiFi4EU-nät. Du kan läsa mer om den visuella identiteten och WiFi4EU-
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symbolen på Hadeas webbsida om WiFi4EU: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connectingeurope-facility/wifi4eu_en.
I avsnitt 6.2 i ansökningsomgångens beskrivning hittar du mer information om de tekniska kraven för
initiativet.

5.2 Vad täcker checken?
Checken är ett engångsbelopp som ska täcka kostnaden för utrustning och installation av surfzoner
som uppfyller kraven i ansökningsomgångens beskrivning och i bilaga I till bidragsavtalet som ingåtts
med de utvalda kommunerna.
Utrustningen omfattar det som krävs för att installera WiFi4EU-nätet, t.ex. strömförsörjningsdon som
PoE-adaptrar och PoE-brytare eller utrustning för internetanslutning (t.ex. routrar, elkopplare och
brandväggar). Huvudsyftet med checkarna är dock åtkomstpunkterna. Det är också viktigt att
respektera minsta antal åtkomstpunkter (se också fråga 9.2).
Kommunerna kan också välja att hyra utrustningen med möjlighet att senare köpa den.
Kommunerna ska stå för uppkoppling (internetabonnemang), underhåll och drift i minst tre år.
Se också avsnitt 6 nedan för mer information om betalningar.

5.3 Vad täcks inte av checken?
Utrustning för att utöka anslutningsnätet till WiFi4EU-platsen från en annan plats täcks inte av
checken. Internetanslutningen ska redan finnas tillgänglig där wifi-nätet installeras. Kommunen ska
stå för anslutningens underhåll och drift i minst tre år.

5.4 Kan projektet vara mer omfattande än det som checken täcker? Går det
att koppla ihop flera offentliga platser?
Kommunerna får använda checken för att delvis finansiera ett dyrare projekt. Kostnader för
utrustning och installation som överstiger checkens värde omfattas i så fall av avtalet mellan wififöretaget och kommunen.
Det går att koppla samman olika platser i ett nätverk (en infångstportal) eller flera (olika
infångstportaler). Men om kostnaden för utrustning och installation överstiger checkens värde måste
utgifterna täckas av kommunen eller av någon annan finansieringskälla i landet.

5.5 Kan befintliga offentliga wifi-nätverk omfattas av WiFi4EU-initiativet?
Befintliga nätverk kan omfattas om de uppfyller villkoren och de tekniska specifikationerna i bilaga I
till bidragsavtalet. Syftet är att ha kvar de viktigaste aspekterna av WiFi4EU, t.ex. gratis tillgång utan
diskriminerande villkor och uppfyllande av varumärkeskraven.
De befintliga nätverken kan också ingå i initiativet utan checkar. Vi arbetar på att hitta lösningar på
de problem som eventuellt kan uppstå.
6

5.6 Vad menas med att WiFi4EU-nätverkens nedladdningshastighet måste
vara minst 30 Mbps?
WiFi4EU-nätverken ska ge alla slutanvändare trådlöst internet av hög kvalitet. Därför måste de
utvalda kommunerna uppfylla kraven i punkt I.3 i bidragsavtalet och välja det abonnemang som ger
snabbast internet i området och som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 30 Mbps.
Kommunen ska också se till att anslutningshastigheten är minst lika hög som hos kommunens eget
nät, om ett sådant finns.
För att kontrollera om kraven är uppfyllda kommer kommissionen i WiFi4EU-initiativets andra fas (se
fråga 9.4), som planeras starta 2020, att övervaka kraven på tjänstens kvalitet för alla
åtkomstpunkter i enlighet med artikel I.3 i mallen för bidragsavtalet. För varje nätverk måste alla
åtkomstpunkters sammanlagda hastighet vara minst 30 Mbps (minst 10 åtkomstpunkter).
Kommunerna uppmuntras att ge sina slutanvändare snabbast möjliga internet i enlighet med EUkommissionens uppkopplingsmål (skäl 2 i förordning (EU) 2017/1953).

5.7 Vad händer om vi inte kan garantera en nedladdningshastighet på
30 Mbps?
Enligt artikel I.3 i bilaga I till bidragsavtalet ska kommunen välja det abonnemang som ger snabbast
internet i området och som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 30 Mbps. Kommunen ska
också se till att anslutningsnätets hastighet är minst lika hög som hos kommunens eget nät, om ett
sådant finns. Kravet gäller alltså anslutningsnätet och inte för varje enskild användare. Hastigheten
på 30 Mbps ska nås senast 32 månader (ansökningsomgångarna 1, 2 och 3) respektive 24 månader
(ansökningsomgång 4) efter undertecknandet av bidragsavtalet. Tillfälliga försämringar av
hastigheten som beror på oförutsedda omständigheter accepteras, men kommer att övervakas och
rapporteras systematiskt. En lägre hastighet ska inte vara en konsekvens av minskad hastighet på
anslutningsnätet. Målet är inte bara att ha gratis trådlöst internet, det ska vara snabbt och effektivt
också.

5.8 Vad innebär fri tillgång?
Enligt skäl 4 i förordning (EU) 2017/1953 ska uppkopplingen vara kostnadsfri och tillhandahållas
”utan ersättning, vare sig det är genom direkt betalning eller annan typ av ersättning, t.ex. reklam
och tillhandahållande av personuppgifter för kommersiella ändamål” under de första tre åren.
Reklam på infångstportalen (dvs. kommunens webbsida som nyuppkopplade användare får upp) som
innebär en inkomstkälla för kommunen eller en skyldighet för slutanvändarna att köpa en produkt
eller tjänst för att få tillgång till nätverket kan alltså inte betraktas som ”kostnadsfri” tillgång enligt
förordningen.

5.9 Hur länge är WiFi4EU-checken giltig?
WiFi4EU-checken är giltig från det datum då genomförandeorganet skriver under avtalet till slutet av
genomförandeperioden.
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Genomförandeperioden var ursprungligen 18 månader men har förlängts två gånger för att lindra
coronapandemins effekter på installationen av WiFi4EU-nätverken och är nu 32 månader för
ansökningsomgångarna 1, 2 och 3, och 24 månader för ansökningsomgång 4. Alla tidsfrister för
genomförandet
finns
på
Hadeas
webbsida
om
WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en.
Sedan löper checken ut och wifi-företagen kan inte längre lösa in den.

5.10 Vad händer om WiFi4EU-nätet inte blir klart i tid?
Alla tidsfrister för genomförandet finns på Hadeas webbsida om WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en. När tidsfristen har löpt ut kan wifi-företaget inte längre lämna in sin
installationsrapport och kommunen kan inte heller godkänna den på WiFI4EU-portalen. Checken kan
inte betalas ut eftersom projektet inte slutfördes inom den genomförandeperiod som anges i
bidragsavtalet.
I enlighet med artikel II.25.4 i bidragsavtalet får kommunen och det anlitade wifi-företaget en första
formell underrättelse en månad i förväg med information om tidsfristen för att fullgöra avtalet och
slutföra installationen. Det betonas också att kommunen måste godkänna installationsrapporten före
tidsfristen för att checken ska betalas ut. Efter tidsfristen skickas en andra formell underrättelse för
att informera kommunen och wifi-företaget om att WiFi4EU-checken inte längre är giltig och inte
kommer att betalas ut.
Om kommunen eller wifi-företaget inte har fått någon underrättelse bör man genast informera
WiFi4EU-teamet genom ett mejl till HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11 Har WiFi4EU-nätverken några särskilda säkerhetsfunktioner?
Vissa säkerhetsfunktioner kommer att ingå i de tekniska specifikationerna för utrustningen och
beskrivas i bidragsavtalet, särskilt i bilaga I. Kommunerna kommer dock att ansvara för den lokala
driften av nätverken och ska därmed fastställa säkerhetsinställningarna i enlighet med EU:s och
landets lagstiftning.
I inledningsfasen behöver de offentliga surfzonerna inte vara krypterade, men i den andra fasen
kommer det att finnas en gemensam autentiseringsplattform med ytterligare säkerhetsfunktioner för
slutanvändarnas uppkoppling. Plattformen kommer också att underlätta problemfri roaming mellan
surfzoner i olika områden.

5.12 Hur lång tid har kommunerna på sig att välja wifi-företag?
Kommunerna har 32 månader (ansökningsomgångarna 1, 2 och 3) respektive 24 månader
(ansökningsomgång 4) på sig att genomföra projektet i enlighet med bidragsavtalet. Observera att
det inte finns någon deadline för att välja wifi-företag inom 32-månadersperioden
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(ansökningsomgångarna 1, 2 och 3) respektive 24-månadersperioden (ansökningsomgång 4). Vi
rekommenderar dock att kommunerna gör sitt val på WiFi4EU-portalen så fort som möjligt för att bli
klara i tid.

6. BETALNING
6.1 Hur kan checken lösas in, dvs. hur får wifi-företaget sin betalning?
För att wifi-företaget ska kunna lösa in checken på 15 000 euro från EU-kommissionen ska företaget
göra följande (i rätt ordning):
1. Registrera sig på WiFi4EU-portalen.
2. Anlitas av en kommun på portalen.
3. Lägga in ett eller flera bankkonton på WiFi4EU-portalen (under ”Bankkonto” på sidan ”Min
registrering”) med alla relevanta uppgifter och styrkande handlingar. Kontot måste sedan
kopplas till en kommun innan det kan valideras (se punkt 4).
4. Koppla ett av sina registrerade bankkonton till en kommun för betalning via portalen (Min
installation > Bankkonto > Välj bankkonto). Först då kan kommissionen validera bankkontot.
5. Få sina bankuppgifter bekräftade av kommissionen på portalen (se också frågorna 6.5 och
6.6).
6. Lämna in en installationsrapport (i enlighet med artikel 4 i bidragsavtalet) som ska godkännas
av både kommunen och EU-kommissionen på portalen.

6.2 Täcker checken även momsen?
Checken är ett engångsbelopp som ska täcka genomförandet av initiativet. Hadea undersöker inte
om de faktiska utgifterna (inklusive moms) är bidragsberättigande. Som framgår av fråga 6.3 står
kommunerna själva för alla kostnader som överstiger 15 000 euro (oavsett om momsen är inkluderad
eller inte).

6.3 Vad händer om installationen kostar mer eller mindre än 15 000 euro?
Enligt artikel 4 i beskrivningen av WiFi4EU-ansökningsomgången delas varje check ut i form av ett
engångsbelopp på 15 000 euro. Eventuella återstående belopp täcks inte av checken. Pengar som
inte används ska inte skickas tillbaka till EU-kommissionen.

6.4 Får kommunen sprida installationsuppdraget på flera wifi-företag och
begära att checken delas upp på flera?
Nej. Checken täcker bara inköp av utrustning och installation av åtkomstpunkterna. Pengarna betalas
ut till det wifi-företag som kommunen har anlitat för installationen. Det anlitade wifi-företaget kan
dock utkontraktera eller delegera vissa uppgifter till andra företag. I så fall är det kommunens ansvar
att se till att det fungerar, med tanke på att betalningen bara görs till det företag som kommunen
valde från början.
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6.5 Hur valideras wifi-företagets bankkonto?
Ett wifi-företag som har blivit utvalt av en kommun ska
1) fylla i uppgifterna för det konto som det vill att betalningen ska skickas till (under
”Bankkonto” på sidan ”Min registrering” på WiFi4EU-portalen – se också fråga 6.6)
2) bifoga relevanta styrkande handlingar
3) på portalen koppla det bankkonto som betalningen ska sättas in på till den kommun som
det utför installationen för (se också fråga 6.1 punkt 4).
De angivna bankuppgifterna och de styrkande handlingarna valideras sedan genom kommissionens
olika kontroller, men först efter att wifi-företaget på portalen har kopplat önskat bankkonto för
betalning till den kommun som det utför installationen för. Valideringen inleds först när wififöretaget har angett ett specifikt bankkonto för minst en kommun. Wifi-företaget får mejl om
valideringen så fort som alla kontroller har godkänts. Om det behövs ytterligare upplysningar för att
slutföra valideringen kontaktas wifi-företaget via mejl. Wifi-företaget kan också se aktuell status på
sidan ”Min registrering” på portalen.

6.6 Vilka bankkontouppgifter behövs och hur fyller man i dem på WiFi4EUportalen?
Följande uppgifter ska anges under ”Bankkonto” på sidan ”Min registrering” på WiFi4EU-portalen:
•

•

•
•
•

Kontobeteckning: Namnet på kontot. Det kan vara, men är inte nödvändigtvis,
kontoinnehavarens namn (det kan t.ex. vara ett gemensamt konto eller ett konto som
öppnats i ett särskilt syfte). Det namn som ska anges på portalen är kontobeteckningen som
man normalt hittar på kontoutdrag eller andra bankhandlingar.
Iban: Iban-nummer (internationellt bankkontonummer) är ett kontonummer som är
formaterat i enlighet med internationella standarder för att hjälpa bankerna att göra
överföringar mellan länder.
Bankens namn: Här avses slutbanken, dvs. den bank där kontoinnehavaren har kontot.
BIC/Swift-kod: Bankerna får (mot betalning) en BIC-kod (företagsidentifieringskod ) från
Swift (bankernas internationella telekomnätverk).
Land: Landet där kontot finns.

Följande uppgifter ska anges under ”Uppgifter om kontoinnehavaren” på sidan ”Min registrering” på
WiFi4EU-portalen:
•

Gata – gatunummer – ort – land: Avser kontoinnehavarens adress som den har uppgetts för
banken.

6.7 Hur får wifi-företaget betalningen?
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För att wifi-företaget ska kunna få sina pengar ska bankuppgifterna först vara validerade på portalen
(se frågorna 6.1 och 6.5). Efter valideringen sker följande:
1. Wifi-företaget skickar installationsrapporten till kommunen för godkännande via WiFi4EUportalen.
2. Kommunen godkänner installationsrapporten på portalen genom att bekräfta att alla angivna
åtkomstpunkter verkligen finns och att de har placerats i enlighet med de angivna GPSkoordinaterna.
3. När kommunen har godkänt installationsrapporten har genomförandeorganet 60 dagar på
sig att
a) kontrollera att wifi-installationen uppfyller villkoren i artikel 4.2 i bidragsavtalet (t.ex. att
nätverket fungerar och att WiFi4EU-symbolen visas korrekt)
b) bekräfta att informationen i installationsrapporten på portalen är korrekt och tillförlitlig
c) göra utbetalningen.
Hadea kan varken bekräfta rapporten eller göra någon utbetalning förrän alla villkor i artikel 4.2 i
bidragsavtalet är uppfyllda. Det går inte heller att betala ut några pengar förrän programkoden har
installerats korrekt. Du hittar en installationsvägledning och en html-mall på Hadeas webbsida om
WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori00_0.pdf.

6.8
Ska
wifi-företaget
skicka
en
faktura
kommissionen/genomförandeorganet eller kommunen?

till

EU-

Wifi-företaget ska fakturera kommunen direkt. Kommissionen (Hadea) lägger sig inte i avtalet mellan
de båda parterna och behöver inte få några kopior på fakturorna. Tänk på att wifi-företagen och
kommunerna måste följa nationella finansiella regler vid faktureringen. Kommunerna kan kontakta
sin nationella behöriga myndighet för att få mer information om upphandlingsregler, avtal och/eller
redovisning.
Kom också ihåg att kommunerna ska spara alla styrkande originalhandlingar som bevis på att de har
genomfört projektet. Handlingarna ska sparas i minst tre år från datumet för slutbetalningen. Vid
eventuella revisioner, överklaganden, tvister eller skadeståndsanspråk ska handlingarna sparas till
ärendena har avslutats.

6.9 Kan wifi-företaget ändra installationsrapporten efter att den har lämnats
in till kommunen?
Wifi-företaget lämnar in installationsrapporten när installationen är klar. Genom att lämna in
rapporten intygar wifi-företaget att installationen är fullständig och uppfyller de tekniska kraven i
bilaga I till mallen för bidragsavtalet. Om installationsrapporten lämnas in för tidigt bör wififöretaget be kommunen att avslå den. Om kommunen inte redan har bekräftat rapporten skickas
den då tillbaka till wifi-företaget för ändring.
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När wifi-företaget har lämnat in installationsrapporten får kommunen ett mejl med en uppmaning
att kontrollera företagets uppgifter och bekräfta att installationen är klar och uppfyller de tekniska
kraven i bilaga I till mallen för bidragsavtalet.
Kommunen kan avslå installationsrapporten. Wifi-företaget får då ett mejl med en motivering. Om
rapporten avslås kan wifi-företaget ändra den och lämna in den på nytt.
När rapporten väl är godkänd av kommunen kan den inte längre ändras. Vid ändringar ska
kommunen eller wifi-företaget kontakta Hadea (HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu) som kan föra in
ändringarna på WiFi4EU-portalen.
Wifi-företagets installationsrapport, som kommunen har godkänt, behövs för att kommissionen ska
kunna kontrollera att bestämmelserna i mallen för bidragsavtalet har följts. Om allt stämmer betalar
kommissionen checken inom 60 dagar.

6.10 Får en kommun byta wifi-företag under genomförandeperioden
(32 månader för ansökningsomgångarna 1, 2 och 3 respektive 24 månader för
ansökningsomgång 4)?
Ja, bidragsmottagaren (kommunen) får välja ett annat wifi-företag. Kommunen måste dock se till att
det nya företaget hinner installera wifi-nätet före slutet av genomförandeperioden, som börjar löpa
då Inea har skrivit under avtalet (32 månader för ansökningsomgångarna 1, 2 och 3 respektive
24 månader för ansökningsomgång 4). En eventuell ändring måste under alla omständigheter göras
innan kommunen godkänner installationsrapporten på portalen (se fråga 6.7). Kommunen kan se
wifi-företagets uppgifter och ändra sitt ursprungliga val i fliken ”Min check” genom att klicka på ”Se
närmare uppgifter” för företaget.

7. WIFI4EU-PORTALEN
7.1 Jag kan inte logga in på WiFi4EU-portalen. Vad ska jag göra?
Om en person inte längre kommer in på WiFi4EU-portalen (dvs. saknar EU Login-uppgifterna från den
ursprungliga registreringen), bör kommunen kontakta Hadea via mejl. Läs hur man gör i fråga 2.3.
Om du har tekniska problem kan du kontakta vår helpdesk och beskriva problemet.

8. DATASKYDD
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8.1 Hur skyddas mina personuppgifter?
På WiFi4EU-portalen – i enlighet med EU-reglerna (särskilt förordning (EU) 2018/1725) – samlar vi
bara in de personuppgifter som behövs för att delta i WiFi4EU och för EU-kommissionens eller
genomförandeorganets handläggning. Uppgifterna sparas inte om det inte behövs för kontroll och
revision.
Kommissionen eller genomförandeorganet kan komma att vidarebefordra uppgifterna till andra EUinstitutioner och EU-organ, medlemsländer eller EU-avdelningar som ansvarar för kontroller eller
inspektioner enligt EU-lagstiftningen (t.ex. revisionsrätten, Olaf och EU-ombudsmannen).
Läs mer i reglerna för skydd av personuppgifter på WiFi4EU-portalens förstasida.
I den första fasen ansvarar varje kommun och deras internetleverantör för registrering och
autentisering av användarna och därmed också eventuell insamling av personuppgifter. I det här
skedet måste varje surfzon uppfylla regler för skydd av personuppgifter och gällande nationella lagar
och EU-lagar, särskilt förordning (EU) 2018/1725.
Tack vare den gemensamma autentiseringsplattformen i den andra fasen behöver användarna bara
registrera sig en gång och kan sedan använda de olika WiFi4EU-surfzonerna utan att behöva ange
sina uppgifter på nytt.

9. TEKNISKA FRÅGOR
9.1 Vad är ”domännamnet” enligt definitionen i artikel 4.1 i bidragsavtalet?
Domännamnet är WiFi4EU-nätverkets webbadress (URL) för infångstportalen. Observera att det är
fråga om webbplatsen där infångstportalen finns och inte den webbplats som användarna
omdirigeras till efter att ha loggat in. Det är kommunen som väljer domännamn.

9.2 Åtkomstpunkter
9.2.1 Vilka är de tekniska kraven på åtkomstpunkterna?
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 kommissionen.
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
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•
•
•
•
•
•

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).

9.2.2 Hur många åtkomstpunkter måste minst installeras inom- och utomhus?
Det minsta antalet åtkomstpunkter (som också anges i avsnitt 6.2.2 i ansökningsomgångens
beskrivning och artikel I.2 i bilaga I till bidragsavtalet) är följande:
Minsta antal åtkomstpunkter utomhus

Minsta antal åtkomstpunkter inomhus

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Kan vi minska minsta antal åtkomstpunkter (och med ett nedsatt belopp av
checken)?
Nej, det går inte. Antalet åtkomstpunkter fastställs i artikel I.2 i bilaga I till bidragsavtalet. Det går inte
att göra något undantag, eftersom initiativet inte tillåter delvis finansiering eller delvis uppfyllande av
villkoren. Åtkomstpunkterna kan dock täcka flera områden även om de inte är fysiskt nära varandra
eller sammankopplade. Dessutom kan mer än en åtkomstpunkt installeras på en bestämd plats (t.ex.
för att förstärka wifi-signalen).

9.2.4 Hur många nätverk bör jag installera? Är det meningsfullt med flera nätverk i samma
kommun?
Ett nätverk kan omfatta alla åtkomstpunkter, oavsett internetleverantör eller åtkomstpunktens IPadress. Det är i princip tillåtet att ha flera nätverk men bara om man kan motivera det med att man
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behöver flera infångstportaler (en för varje nätverk), t.ex. ett nätverk för det lokala museet och ett
annat nätverk för alla andra åtkomstpunkter (kommunhuset, gågatan, parken osv.).
Det finns alltså inget som hindrar ett wifi-företag från att installera flera nätverk och dela upp minsta
antal åtkomstpunkter mellan dem, men vi rekommenderar starkt att man installerar så få nätverk
som möjligt av följande skäl:
1. Nätverk med få åtkomstpunkter brukar bara fånga in väldigt få uppkopplingar per vecka, vilket
automatiskt leder till att WiFi4EU:s övervakningssystem skickar ut varningar.
2. Alla Wifi4EU-nät som installeras måste anslutas till olika infångstportaler.
3. Flera nätverk – och därmed flera infångstportaler – innebär ökade drifts- och underhållskostnader.
4. Om det finns flera nätverk måste WiFi4EU:s övervakningssystem kontrollera varje anmält nätverk
för sig innan pengarna betalas ut. Med andra ord: Hadea gör ingen utbetalning för checken innan det
har konstaterats att varje anmält nätverk uppfyller de tekniska minimikraven enligt artikel 4.2 i
bidragsavtalet (t.ex. visuell identitet och minsta antal uppkopplade slutanvändare).
Men om det är viktigt för kommunen att kunna erbjuda sina digitala tjänster på olika landningssidor
(infångstportaler) kan det ändå vara meningsfullt att installera flera nätverk (dvs. dela upp minsta
antalet åtkomstpunkter på olika nätverk). Exempel: Kommunen har dels ett nätverk med
åtkomstpunkter i sitt kommunhus/andra offentliga byggnader som erbjuder lokalborna eförvaltningstjänster, dels ett nätverk med åtkomstpunkter i turistbyrån/andra besöksmål som riktar
sig till besökare utifrån.

9.2.5 Kan man ha fler än en åtkomstpunkt på varje plats?
Ja. I bidragsavtalet finns inga begränsningar för hur åtkomstpunkterna fördelas. Kommunerna
bestämmer själva hur de anser att åtkomstpunkterna bäst kan tjäna användarna.

9.2.6 Omfattas uppgraderingen av befintliga åtkomstpunkter av WiFi4EU-checken?
Ja, checken kan användas för att finansiera uppgraderingen av ett befintligt offentligt wifi-nät, under
förutsättning att uppgraderingen medför att nätet uppfyller villkoren i ansökningsomgångens
beskrivning (dvs. de tekniska kraven för WiFi4EU). Det minsta antalet åtkomstpunkter omfattar både
installationen av nya åtkomstpunkter och uppgraderingen av de som redan finns.

9.3 Service Set Identifier (SSID)
9.3.1 Vad ska nätverket kallas (SSID)?
WiFi4EU-nätets SSID ska anges i enlighet med artikel I.5 i bilaga I till bidragsavtalet. Det betyder att
kommunen ska se till att de åtkomstpunkter som finansierats med en WiFi4EU-check som standard
bara sänder ”WiFi4EU” som sitt SSID. När användarna kopplar upp sig ska de alltså se ”WiFi4EU” som
SSID på sin dator eller mobiltelefon.
WiFi4EU-nätets beteckning är däremot det namn (t.ex. ”Kommunhuset”) som kommunen ger sitt
WiFi4EU-nätverk för att identifiera det på WiFi4EU-portalen vid kommunikationen med Hadea och
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för att skilja det från eventuella andra lokala nätverk. Den här beteckningen används alltså bara i
interna rapporter och är normalt inte synlig för allmänheten.

9.3.2 Kan vi använda ett annat SSID än WiFi4EU?
Utöver WiFi4EU-SSID:et (baserat på ett öppet nätverk och en öppen infångstportal) är det också
möjligt att sända
– ett SSID för kommunens interna bruk, t.ex. för administrationen i kommunhuset eller kommunala
biblioteket eller för ett projekt om smarta städer
och/eller
– ett SSID för en säker autentiseringstjänst för WiFi4EU-användarna i den första fasen av WiFi4EU
(t.ex. ”WiFi4EU – Secure”).
Observera att en gemensam säker autentiseringsplattform för alla WiFi4EU-nätverk kommer att
upprättas i den andra genomförandefasen (se också fråga 9.4). Ett lokalt SSID som garanterar en
säker autentiseringstjänst i den första fasen (som i fallet ovan) kan därför antingen tas bort i den
andra fasen eller fortsätta att sändas parallellt.
Extra SSID:n får under inga omständigheter påverka kvaliteten på den service som erbjuds
allmänheten. Kommunen ska också på ett lämpligt sätt skilja sådana SSID:n från det öppna WiFi4EUSSID:et.
Du kan läsa mer i artikel I.5 i bilaga I till bidragsavtalet.

9.3.3 Är kommunen skyldig att sända ett SSID med en öppen infångstportal utan
användaridentifiering?
Syftet med WiFi4EU-initiativet är att ge lättast möjliga tillgång till gratis wifi-nät på offentliga platser.
Vi anser därför att man bör välja det enklaste sättet att logga in på, dvs. genom att i princip bara
klicka på en knapp. Om den nationella lagstiftningen kräver att kommunen ska införa andra
registrerings- eller autentiseringsförfaranden kan man göra det genom att t.ex. begära ytterligare
uppgifter om användaren. Om det inte finns några sådana krav bör kommunerna använda metoden
med ett enda klick.

9.4 Vem är ansvarig för autentiseringen av användarna?
I initiativets första fas är kommunerna ansvariga för att autentisera, godkänna och redovisa
användarna. I den andra fasen kommer det att finnas ett gemensamt autentiseringssystem på EUnivå. Kommunerna kommer att behöva omkonfigurera och ansluta sitt WiFi4EU-nät till systemet.
Autentiseringen och redovisningen av användarna kommer även i fortsättningen att vara
kommunernas ansvar. Du kan läsa mer om de två faserna i bilaga I till bidragsavtalet.

9.5 Krävs Passpoint-certifiering?
Enligt bilaga I till bidragsavtalet ska den WiFi4EU-utrustning som ska installeras med checken uppfylla
standarden hotspot 2.0. Certifieringsprogrammet Passpoint krävs för att säkra att utrustningen är
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driftskompatibel med andra tillverkare och med det gemensamma autentiseringssystem som
kommissionen kommer att erbjuda i WiFi4EU-initiativets andra fas.

9.6 Finns det en lista över utrustning som uppfyller kraven för WiFi4EU?
Här hittar du en lista över den publicerade wi-fi Passpoint®-utrustningen:
• https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• Välj filtret ”Passpoint” under ”Show advanced filters > Access > Passpoint®”.

9.7 Har WiFi4EU-initiativet en infångstportalserver?
I artikel I.5.1 i bilaga I till bidragsavtalet finns en lista över de krav som ska uppfyllas för
infångstportalen i den första fasen. Det finns ingen centraliserad infångstportalserver. I den andra
fasen kommer kommissionen att erbjuda ett säkert autentiseringssystem. Kommunerna behöver
omkonfigurera sina nätverk för att kunna ansluta sig till det. Men de måste också fortsätta att
erbjuda en infångstportal. Se också fråga 9.4.

9.8 Kommer det säkra autentiserings- och övervakningssystemet i initiativets
andra fas att kräva att användarna ska identifiera sig på något sätt (t.ex. med
ett telefonnummer)?
I den andra fasen införs ett gemensamt registrerings- och autentiseringssystem som garanterar en
enkel inloggning och snabb tillgång till digitala tjänster. Vi har för närvarande ingen ytterligare
information om det tekniska genomförandet av systemet.

9.9 Får man begränsa trafiken på ett WiFi4EU-nät, t.ex. genom data- eller
tidsgränser per användare för att undvika överbelastning eller genom att helt
förbjuda vissa tjänster, innehåll och webbplatser av säkerhetsskäl?
Lokala myndigheter som erbjuder gratis internet via lokala trådlösa nät inom WiFi4EU-initiativet är
skyldiga att säkra öppen tillgång till internet enligt förordning (EU) 2015/2120, oavsett om de
tillhandahåller tjänsten själva eller anlitar en kommersiell mellanhand.
Enligt artikel 3.3 i förordning (EU) 2015/2120 ska leverantörer av internetanslutningstjänster
principiellt behandla all trafik likvärdigt, utan diskriminering, begränsningar eller störningar, oavsett
vem som är sändare eller mottagare, vilket innehåll användarna tar del av eller distribuerar, vilka
applikationer eller tjänster som används eller tillhandahålls eller vilken terminalutrustning som
används.
Så länge ovanstående principer följs får man begränsa användarens datamängd eller
uppkopplingstid, om detta är nödvändigt för att få nätet att fungera smidigt och rättvist fördela
kapaciteten mellan användarna vid hög belastning (punkt I.4 i bilaga I till bidragsavtalet med
kommunerna).
Dessutom är rimliga* trafikstyrningsåtgärder tillåtna. Enligt artikel 3.3 får man dessutom tillämpa
andra trafikstyrningsåtgärder om det är nödvändigt för att bland annat
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– bevara robustheten och säkerheten i nätet, tjänster som tillhandahålls via det nätet och
slutanvändarnas terminalutrustning
– förhindra en nära förestående överbelastning av nätet eller lindra effekterna av exceptionell eller
tillfällig överbelastning av nätet, under förutsättning att likvärdiga kategorier av trafik behandlas
likvärdigt. Du kan läsa mer om hur förordningen ska tillämpas i de riktlinjer för genomförandet som
tagits fram av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).
När det gäller lokala trådlösa nät inom WiFi4EU-initiativet måste man dessutom uppfylla en rad
form- och tjänstekvalitetskrav. Överbelastningen får t.ex. inte bero på att man inte uppfyller
hastighetskraven för en bra internetupplevelse (avsnitt l.3).
* Dvs. åtgärderna ska vara öppna, icke-diskriminerande och proportionella och grundas på objektivt
sett skilda krav på tjänstens kvalitet för specifika kategorier av trafik (inte på kommersiella
överväganden). Åtgärderna får inte övervaka det specifika innehållet och får inte tillämpas längre än
nödvändigt.

9.10 Kan WiFi4EU-nätverket stängas några timmar på natten?
WiFi4EU-nätverken ska ge i stort sett obegränsad tillgång till internet och vara i drift i minst tre år
efter att Hadea bekräftat installationen. Det kommer att kontrolleras med hjälp av automatisk
fjärrövervakning. Nätverken får bara ligga tillfälligt nere i undantagsfall och avbrottet får inte vara
längre än de exceptionella omständigheter som orsakade det. Hadea kan begära in handlingar som
styrker de exceptionella omständigheter som ligger till grund för beslutet att stänga nätverket.

10. ÖVRIGT
10.1 Vad är WiFi4EU-forumet? Hur gör jag för att gå med?
I WiFi4EU-initiativets forum kan kommuner och wifi-företag utbyta information om initiativet.
Genom bloggar, diskussionsgrupper och nyhets- och informationsutbyte ska forumet främja en
dialog och ge deltagarna möjlighet att utbyta goda lösningar och erfarenheter. Tanken är också att
bredda kommunikationen om WiFi4EU.
Du är varmt välkommen att gå med i forumet: https://futurium.ec.europa.eu/sv/wifi4eu-community

10.2 Hur påverkas de brittiska ansökningarna av brexit?
Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien (avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen) trädde i kraft
den 1 februari 2020. Tänk på att hänvisningarna i avtalet (särskilt artiklarna 127.6, 137 och 138) till
fysiska eller juridiska personer som bor eller har sitt säte i ett EU-land ska förstås som att de
inkluderar fysiska eller juridiska personer som bor eller har sitt säte i Storbritannien. Brittiska
medborgare och enheter har därför kunnat delta i alla fyra WiFi4EU-ansökningsomgångar.
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Dessutom fortsätter brittiska sökande och bidragsmottagare att vara berättigade till EU-bidrag under
hela bidragsperioden (även efter övergångsperiodens slut) om det gäller bidrag för att genomföra
EU:s budget för 2014–2020 och om de gällande reglerna följs, t.ex. I fråga om vilka utgifter som är
bidragsberättigande. Detta gäller befintliga bidrag och pågående förfaranden, även om det
budgetmässiga och/eller rättsliga åtagandet om åtagandebemyndiganden enligt budgeten för 2014–
2020 ingås efter den 31 december 2020.

10.3 Finns det något ”officiellt certifierat” konsult- eller installationsföretag
som vi ska anlita för att hjälpa oss att förbereda vår ansökan och genomföra
projektet?
Nej. EU-kommissionen/genomförandeorganet varken utser eller rekommenderar något enskilt
konsult- eller wifi-företag inom WiFi4EU-initiativet. Därför ska du vara försiktig om du har blivit
kontaktad av eller sett annonser från företag som hävdar att de är ”officiellt certifierade” eller
”officiellt utsedda” för detta ändamål och använder WiFi4EU-symbolen och/eller EU-flaggan.
Vi ber dig också att anmäla sådana fall till vår helpdesk så att kommissionen kan vidta åtgärder för att
stoppa den vilseledande informationen. EU-kommissionen/genomförandeorganet förbehåller sig
rätten att återkalla registreringen för alla wifi-företag som gör sig skyldiga till sådan illojal
konkurrens.
Wifi-företagen kan registrera sig på WiFi4EU-portalen när som helst. Uppgifterna om företagen på
portalen lämnas dock bara i informationssyfte och ska inte ses som något formellt godkännande av
företaget eller deras tjänster.
Det är varje kommuns ansvar att välja det wifi-företag som ska installera WiFi4EU-surfzoner i enlighet
med lokala standardförfaranden (regler för offentlig upphandling).

10.4 Finns det några riktlinjer för offentliga upphandlingar som påverkas av
coronapandemin?
Kommunerna och wifi-företagen måste följa nationella faktureringsregler. Under coronakrisen kan
dock den normala tidsåtgången för en offentlig upphandling vara för lång så att de upphandlande
myndigheterna inte kan möta brådskande deadlines, t.ex. kommuner som vill skynda på avtalet med
sitt wifi-företag.
Det finns tidigare exempel på extraordinära förenklingsåtgärder i nödsituationer.
I samband med asylkrisen 2015 till exempel antog EU-kommissionen riktlinjer för brådskande
upphandling med anvisningar om när en direkt tilldelning är berättigad (läs riktlinjerna).
De nationella upphandlingsmyndigheterna kan ge råd om hur man kan tillämpa de här riktlinjerna i
det egna landet. Hitta din nationella kontaktpunkt
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10.5 Kommer installationstiden att förlängas för WIFi4EU-mottagarna i
ansökningsomgångarna 1, 2, 3 och 4 med tanke på coronapandemin?
Coronapandemin har drabbat tusentals kommuner i Europa hårt. Vi är medvetna om att de strikta
isoleringsåtgärderna i flera länder bromsar eller till och med blockerar installationen av WiFi4EUnätverken. Med tanke på den stora osäkerheten beslutade EU-kommissionen först att förlänga
installationsperioden för WiFi4EU-mottagarna i ansökningsomgångarna 1, 2 och 3 med åtta månader,
och sedan att förlänga installationsperioden för WIFi4EU-mottagarna i alla ansökningsomgångar med
ytterligare sex månader, så att alla berörda kommuner ska hinna slutföra sina projekt. Den
ursprungliga 18-månadersperioden för att slutföra installationen av WiFi4EU-nätverket och försäkra
att det fungerar har således förlängts med ytterligare 14 månader för ansökningsomgångarna 1, 2
and 3 (totalt 32 månader) respektive 6 månader för ansökningsomgång 4 (totalt 24 månader).

10.6 Varför är ett wifi-företags antal anslutna användare/enheter inte
detsamma som det antal som framgår av WiFi4EU:s övervakningssystem?
WiFi4EU:s system för fjärrövervakning kan bara räkna de användare/enheter som har genomfört hela
anslutningsprocessen på den lokala portalen, inklusive nedladdning av programkoden, den korrekta
visningen av WiFi4EU-bannern på enheten och överföringen av uppgifter från programkoden tillbaka
till WiFi4EU-övervakningsservrarna (som motsvarar en dataöverföring på cirka 70 kB). Om processen
avbryts kan WiFi4EU-systemet inte räkna med användaren/enheten i statistiken. Därför bör alla
anslutningar till åtkomstpunkterna på mindre än 70 kB automatiskt räknas bort.

10.7 Räknas samma användare två gånger om han eller hon kopplar upp sig
en annan dag?
WiFi4EU:s övervakningssystem räknar användarna via programkoden i infångstportalen. En
användare som inte visas i infångstportalen räknas därför inte.
För att se till att dagliga användare räknas rekommenderar vi att ställa in ”Automatisk
återuppkoppling” på mindre än tolv timmar.

10.8 Varför får jag fortfarande varningar om att infångstportalen inte
uppfyller kraven trots att jag får ett positivt resultat i självtestet?
Ett lyckat självtest betyder inte nödvändigtvis att alla användare som går in på infångstportalen ser
WiFi4EU:s logotyp och banner på ett korrekt sätt. Det betyder bara att den enhet som testet utfördes
på
uppfyller
kraven.
Varje använd enhet kan ha olika skärmstorlekar med olika upplösningar eller inställningar för att visa
innehåll. Programkoden kontrollerar att alla kriterierna i vägledningen är uppfyllda på grundval av
den aktuella enhetens upplösning och/eller inställningar. Därför kan självtestet inte helt garantera att
infångstportalen
fungerar
som
planerat
för
alla
anslutna
enheter.
Vi uppmanar wifi-företagen och kommunerna att testa programkoden på olika enheter (datorer och
mobiler i stående eller liggande format).
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10.9 Hur ska jag göra det självtest som beskrivs i installationsvägledningen?
Självtestläget kan aktiveras medan man tar fram den lokala portalen. Testet bör göras på olika
enheter med olika skärminställningar (små, stora, stående och liggande format) för att kontrollera att
den visuella identiteten visas korrekt. Du måste också vara uppkopplad direkt mot WiFi4EU-nätet när
du kör testet.
Var uppmärksam på de olika inställningarna, analysera valideringsresultatet och korrigera
infångstportalens utformning enligt beskrivningen i installationsvägledningen
(https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf).
Observera särskilt avsnitt 5.6 om den visuella identitetens storlek och position.
Glöm inte heller att avaktivera självtestläget när du är klar för att säkra den löpande
dataöverföringen via programkoden till kommissionens/genomförandeorganets system för
fjärrövervakning (se avsnitt 6.4 i installationsvägledningen).
10.10 Samlar programkoden i infångstportalen in personuppgifter från de användare som kopplar
upp sig på ett WiFi4EU-nät?
Nej. Programkoden i infångstportalen samlar inte in några personuppgifter från användarna. Den
används bara för att räkna antalet användare av ett WiFi4EU-nät.
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