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Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlners (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa speldatorer, 
utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för verksamheten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Bifalla motion nr 23/2015 "Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet" med hänvisning 
till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016, planåren 2017 - 2018, till KF, innebärande en särskild 
satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för 
barn och ungdomar. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktige 2015-09-14 väcktes motionen "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" som presenterar en alternativ mötesplats för ungdomar i ålder 15 - 20 år och 
tar tillvara det stora intresset för dataspel, LAN och E-sport. Motionärerna vill att kommunen ska 
införskaffa speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för 
verksamheten. Möjlighet skall även ges till att visa matcher m.m. på storbildsskärm/duk. 
Motionen beskriver verksamheten med möjligheter till helg-, lov, och nattöppet. 

Investeringar i lokal och teknisk utrustning hamnar under Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-14, § 2:5, återremitterades ärendet till 
Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss med motiveringen 1. Precisering av lokalfrågan, 2. 
Finansiering — personal, investering och 3. Garanti för att detta inte drabbar dagens 
fritidsverksamhet. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen kunnat konstatera 
följande: 
Det finns tre lokaler tillgängliga, två i Söraskolan och en under Bergasalen. 
Finansieringen sker inom befintlig ram för 2016 och beaktas i budget för 2017. 
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En ungdomsverksamhet med öppet på lov, nätter och helger behöver vuxen tillsyn som kan 
säkerställa trygg och säker miljö. 
En LAN/E-sport verksamhet kräver datorer med hög prestanda som behöver uppgraderas 
regelbundet. Höga krav ställs även på lokal och el. 
Dessa datorer kräver support, även nattetid och på helger. 
När kommunen tillhandahåller datorer behöver kommunen även tillhandahålla spel och behöver 
således beakta åldersrekommendationer på dessa samt målsmans åsikter. 
Liknande verksamheter drivs som privata företag och/eller med stort nätverk av samarbetspartners. 

Österåkers kommuns ambition är att befintlig inom verksamhetsområdet inte ska påverkas negativit. 

Investering 
Lokal 
150 000/år plus kostnad för handikappanpassning och uppåt. 
Utrustning 
400 000 och uppåt i anskaffning 
Personal 
450 000 för en heltid 
El 
Verksamhetens sammantagna nätverk kräver stor anpassning av elförsörjning. 

Underhållsdrift 
Beroende på utformningen av verksamhet. 
Man kan behöva räkna med hela anskaffningskostnaden för utrustning vartannat år. 
Kontinuerlig support. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts anser Kommunstyrelsens kontor att synpunkterna i 
samband med återremissen har besvarats. 

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

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

/Peter loreme 
/ Kansfichef 
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