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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

29 OKT 2012

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?
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