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Under Kristihimmelfärdshelgen i år gick ett
stort LAN (Local Area Network, ett lokalt nätverk) vid namn Birdie av stapeln i Allianshallen
i Uppsala. Cirka 900 ungdomar var där, och politiska partier blev inbjudna för att debattera och
svara på frågor. Det är synd att bara 3 av 8 partier som är representerade i kommunfullmäktige
var på plats under debatten, eftersom det gavs
många perspektiv och inblickar som saknas i
politiken. På LAN:et fanns även representanter
från Uppsalas fritidsgårdar.
Både från ungdomarna och fritidsgårdspersonalen möttes politikerna av frågor som var helt
nya för mig och sannolikt för en överväldigande
majoritet av Uppsalapolitikerna, men som varit
ett problem för fritidsgårdarna och de spelintresserade ungdomar som vistas där. De två
största problemen som nämndes var 1) att
datautrustningen på många fritidsgårdar är väldigt föråldrad och inte räcker till för att spela
på, och 2) att fritidsgårdarnas datorer har sk.
"stängda portar" vilket innebär att det inte går
att koppla ihop datorerna med varandra och
spela mot varandra på den egna fritidsgården
eller med andra fritidsgårdar.
Föreningen som anordnar LAN:et har fått EUpengar för att köpa in bättre datorer och annan
spelutrustning för användning på fritidsgårdarna, men p.g.a. it-administrationen i kommunen
kan dessa inte användas för spel. Det är såklart
lovvärt att kommunen värnar it-säkerheten och
är försiktiga med det interna nätverket, men
det-ta är rimligtvis något som borde gå att ordna om man verkligen är intresserad och tar ungdomars fritidsintressen på allvar. I flera andra
kommuner (t.ex. Östhammar) har man löst detta
problem genom en separat internetanslutning på
fritidsgårdarna, som inte går via kommunens
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vanliga nät och därmed inte riskerar it-säkerheten.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga
barn- och ungdomsnämndens ordförande
följande:
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas
fritidsgårdar idag avseende antal datorer, deras
prestanda samt internetanslutningens kapacitet?
- Anser du att denna nivå är tillräcklig, eller
avser ni att göra något för att förbättra situationen?
- Tänker ni vidta några åtgärder för att möjliggöra öppna portar och bättre nätverksmöjligheter på fritidsgårdarnas datorer?
Kristin Lilieqvist (MP)
Svar
Fråga 1
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas fritidsgårdar idag avseende antal datorer, deras
prestanda samt internetanslutningens kapacitet?
Det finns ingen samlad information om
datorstatusen på fritidsgårdarna. Idag kan ungdomars tillgång till datorer se olika ut beroende
på hur den enskilda fritidsgården har prioriterat.
En del har satsat på datorer medan andra har
valt att ha prioritera andra saker.
Fråga 2
- Anser du att denna nivå är tillräcklig, eller
avser ni att göra något för att förbättra situationen?
Moderna datorspel är ofta prestanda-krävande
och det är därför sannolikt att den befintliga
datorparken inte i alla lägen lever upp till ungdomarnas förväntningar. Barn- och ungdomsnämnden detaljstyr inte vilka datorer som skall
finnas i skolorna eller på fritidsgårdarna vad avser exakt antal och prestanda. Vi detaljstyr inte
heller vilken verksamhet som skall prioriteras
på fritidsgårdarna. Det skall personalen på
fritidsgården göra i samverkan med ungdomarna som besöker gården. Jag har till exempel besökt en fritidsgård där ungdomarna själva byggt
sina datorer. Jag tror att ungdomarna kan det
här bättre än vi som sitter i nämnden. Nämn-

dens uppgift är att ge fritidsgårdarna förutsättningar att utveckla en bra verksamhet som
intresserar och engagerar besökarna.
Fråga 3
- Tänker ni vidta några åtgärder för att möjliggöra öppna portar och bättre nätverksmöjligheter på fritidsgårdarnas datorer?
Frågan om vilka portar som kan öppnas är en
säkerhetsbedömning som görs av säkerhetsansvarig på kommunledningskontoret. Vid förfrågningar att öppna portar för spel, bland annat för
att uppdatera spelen, har det bedömts kunna ha
skadlig inverkan på övrig verksamhets behov
genom att nätet blir sårbart för intrång och
attacker. Teknik och Service, som förvaltar
nätet, har därför inte kunnat tillmötesgå önskemålen.
Det är mycket möjligt att det bästa alternativet
är att fritidsgårdarnas spelande sker på separata
internetförbindelser som i Östhammarexemplet.
Dock skall man komma ihåg att även dessa
internetförbindelser är kommunala och att kravet att följa lagar och regler inte upphör därför
att typen av uppkoppling är en annan.
Jag anser att Uppsala kommun måste anpassa
sig till ungas livsstil om kommunen skall kunna
ha attraktiv verksamhet riktad till unga. God
tillgång till nätet uppfattas som en självklarhet
av unga, naturligtvis inom de lagar och regler
som gäller för kommunen. Uppsala kommun
behöver se över tillgången till datorer och nätet,
i första hand i skolorna men även inom fritidsverksamhet för att leva upp till de förväntningar
som finns på en modern kommun. Utifrån
denna uppfattning har jag fört dialog med ITansvariga inom vård och bildning under en
längre tid. Det har dock varit önskvärt att kommunfullmäktige har en antagen IT-policy innan
skolans och fritidsverksamhetens behov särskilt
ses över. IT-policyn antogs i augusti i år.
Arbetet fortsätter. Vi kommer till exempel att
arbeta för att ungdomar skall kunna använda
egna datorer inom kommunen om de så skulle
önska.
Uppsala den 23 oktober 2012
Cecilia Forss
Kommunalråd

