
Ordförandeförslag 
Ö Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-02 
Dnr 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

Sammanfattning 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal för 
stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-10-29 

riiuiaeia netuier 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-29 
Dnr KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 av Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av 
speldatorer för ungdomsverksamhet 

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 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. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen kunnat konstatera 
följande: 
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. 
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ö Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Liknande verksamheter drivs som privata företag och/eller med stort nätverk av samarbetspartners. 

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. 

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

J^ri-Olof Friman 
Kommundirektör 
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ljL^0^1/tajedettiÅmiwnA 2015 -03- 01 
KOMMUNSTYRELSEN 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Serviceenheten 

2015 -09- 0 1 

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 tor att koppla ihop dessa datorer i ett nätverk. Dessa skall ställas 
upp i någon ändamålsenlig lokal som kommunen tillhandahåller,antingen i egen regi elieratt 
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 att 
leda till mindre skadegörelse och problem i kommunen. 
Vidare så tror Sverigedemokraterna inte att del kommer att 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 
tor 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 alt 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 lor ovan nämnda aktivitet. 
Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar ändamålet. Dessa lokaler skall 
naturligtvis handikappanpassas. 

Sverigedemokraterna Österåker 


