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Motion til l kommunfullmäktige i Österåker. 

Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet. 

Vi vil l att Österåkers kommun införskaffar 20 st speldatorer med hö rlurar, projektor med duk o ch 
högtalaranläggning samt utrustning för a tt koppla ihop dessa datorer i ett nätverk. Dessa skall ställas 
upp i någ on ändamålsenlig lokal som komm unen tillhandahåller, antingen i e gen regi eller att 
kommunen hyr läm plig lokal. 
Bakomliggande tanke är att ge de lite ä ldre ungdomarna ca 15 år och up p till ca 20 år en pl ats där 
dom kan skapa ett eget lokalt E-spo rt lag och möta va randra i ol ika turneringar, både lokalt och 
regionalt och förhoppningsvis även på ri ksplan samt träna iho p. 
Tanken är att detta ställe skall vara ö ppet ganska sent på var dagar. På helger eller skollov så skall 
det med hjälp a v volontärer vara mö jligt att hålla öppet dygnet runt i v issa fall då tanken är at t 
ungdomarna skall kunna turne ra mot var andra i et t s.k. LAN-party. 
Vid tävl ingar så ska det finnas möjlighet att visa m atchen på e n skärm m ed hjä lpa av projektor och 
någon person/personer kommenterar matchen. 
E-sport är den absolut snabbast växande sporten och den kommer att dra t ill sig alla former av 
ungdomar även dom som är svåra att fånga upp med andra f ritidsaktiviteter. Detta kommer också atl 
leda till min dre skadegörelse och problem i kom munen. 
Vidare så tror Sverigedemokraterna inte att det kom mer att bli nå gra större problem att få ta g på 
sponsorer och att denna satsning kommer att ge eko ute i lan det hos andra kommuner. 
Den exakta utfo rmningen för verksamheten får m an diskutera fram, men denna motion ger grunden 
för en utmärkt ungdomsverksamhet. Vi kan ä ven 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 hänv isning till ovanstående 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa 20 st speldatorer med tillhörande utrustning 
för att kunna koppla ihop dessa i nätv erk och visa mat cher, m.m. på storbildsskärm/duk. 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om alt upplåta lämplig lokal för ovan nämnda aktivitet. 
Antingen egen lämplig lo kal eller hy ra lämplig lokal som pas sar ändamålet. Dessa lokaler skall 
naturligtvis handikappanpassas. 

Sverigedemokraterna Österåker 

- Peter AVUj^ér 


