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Svar på motion nr 23/2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av
speldatorer för ungdomsverksamhet
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, av Peter Wihlner (SD) föreslås att
Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa 20 st. speldatorer med tillhörande utrustning för att
kunna koppla ihop dessa i nätverk och visa matcher, m.m. på storbildsskärm/duk samt att
Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämpliga lokal för ovan nämnda aktivitet. Antingen
egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar för ändamålet. Dessa lokaler skall naturligtvis
handikappanpassas.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Motion nr 23/2015 anses besvarad dels med hänvisning till det av Kultur- och fritidsnämnden
2017-05-04, § 3:6, antagna PM i vilken det redogörs för syfte och mål med stimulerande verksamhet
för ungdomar baserad på modern, digital teknik och dels med hänvisning till införskaffande av en
s.k. Expo-mobil.
2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker inom Kommunstyrelsens budgetram.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "I samverkan med kommunens Barnoch ungdomsråd har vikten av trygghet, säkerhet och kompetens påtalats. En separat verksamhet
med digital utrustning för fritidssysselsättning riskerar att bli kostsam och resurskrävande. Att
erbjuda mer sporadiska aktiviteter främjar trovärdigheten och ger möjlighet att effektivisera
resurserna i samverkan med andra kommunala verksamheter." Kultur- och fritids förvaltningen
skriver vidare "Genom att samverka med skolnämnden i deras uppdrag får vi möjlighet att bygga en
kompetens och förtroendegivande verksamhet som flexibelt kan tillgodose flera behov inom både
skola och fritidsverksamhet. Genom att samverka över förvaltningsgränserna blir vi mer
resurseffektiva. Lösningen med Expo-trailer som arena för ett flertal aktiviteter ger möjligheten att
vara geografiskt flexibel, synliggöra specifika aktiviteter och event samt tilltala målgruppen."
Kultur- och fritidsnämnden har 2017-05-04, § 3:6, antagit ett PM innehållande syfte och mål med
stimulerande verksamhet för ungdomar baserad på modern, digital teknik utifrån uppdrag i budget
2016, KF 2015-11-23, § 8:3, punkt 23 "Förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för
stimulerande fritidsverksamhet för barn- och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet."
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Förvaltningens slutsatser
Lösningen med en s.k. Expo-mobil knyter samman önskemålen i motion nr 20/2015 - Starta ett
komtek, med önskemålen i motion 23/2015 - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.
En trailer ger också möjlighet att användas av andra enheter inom Österåkers kommun, t.ex.
samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivs- och utvecklingsenheten eller andra enheter om man vill
nå ut till medborgarna.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Kommunfullmäktige återremitterade (minoritetsåterremiss) ärendet 2016-03-14, § 2:5.
- Kommunfullmäktige bordlade ärendet (pga. tidsbrist) 2016-02-01, § 1:19.
- Kommunfullmäktige bordlade ärendet (pga. tidsbrist) 2015-12-14, § 9:40.
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-11-25, § 15:25.

Bilagor
Motion nr 23/2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.

[-Olof Friman
immundirektör
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Motion till kommunfullmäktige i Österåker.

Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.
Vi vill att Österåkers kommun införskaffar 20 st speldatorer med hörlurar, projektor med duk och
högtalaranläggning samt utrustning för att koppla ihop dessa datorer i ett nätverk. Dessa skall ställas
upp i någon ändamålsenlig lokal som kommunen tillhandahåller, antingen i egen regi eller att
kommunen hyr lämplig lokal.
Bakomliggande tanke är att ge de lite äldre ungdomarna ca 15 år och upp till ca 20 år en plats där
dom kan skapa ett eget lokalt E-sport lag och möta varandra i olika turneringar, både lokalt och
regionalt och förhoppningsvis även på riksplan samt träna ihop.
Tanken är att detta ställe skall vara öppet ganska sent på vardagar. På helger eller skollov så skall
det med hjälp av volontärer vara möjligt att hålla öppet dygnet runt i vissa fall då tanken är att
ungdomarna skall kunna turnera mot varandra i ett s.k. LAN-party.
Vid tävlingar så ska det finnas möjlighet att visa matchen på en skärm med hjälpa av projektor och
någon person/personer kommenterar matchen.
E-sport är den absolut snabbast växande sporten och den kommer att dra till sig alla former av
ungdomar även dom som är svåra att fånga upp med andra fritidsaktiviteter. Detta kommer också ati
leda till mindre skadegörelse och problem i kommunen.
Vidare så tror Sverigedemokraterna inte att del kommer alt bli några större problem att få tag på
sponsorer och att denna satsning kommer att ge eko ute i landet hos andra kommuner.
Den exakta utformningen för verksamheten får man diskutera fram, men denna motion ger grunden
för en utmärkt ungdomsverksamhet. Vi kan även vidareutveckla denna verksamhet/idé att gälla alla
kommuninvånare som är intresserade och vill prova på att spela samt lära sig mer.

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående
Att - Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa 20 st speldatorer med tillhörande utrustning
för att kunna koppla ihop dessa i nätverk och visa matcher, m.m. på storbildsskärm/duk.
Att - Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämplig lokal för ovan nämnda aktivitet.
Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar ändamålet. Dessa lokaler skall
naturligtvis handikappanpassas.
Sverigedemokraterna Österåker

