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ocksåsamhället förändrasIntl transtormcrlnuon ochsystemen normernaav
utvärderingarna samhället mostsom

Efter års vårarbete kommitté upphör med detta slutbetänkandenärmare tre som
frågornagärning. Men betyder inte detta lösta eller avslutade.Du ärvet attsom

Vårt vårtarbete har varit hoppas skasnarast starten en process som genomsyra
samhälle för all framtid. människor chansenDenna handlar attprocess om ge unga

aktivt medverka i det berör människor nämligen skapandetatt mest,som unga av
vår framtid.

Vårt arbete började i januari 1995 i blygsam skala och har tiden utveck-överen
såväl gånglats alla plan, kvalitativt kvantitativt. kommit iVi har undersom resans

kontakt med oräkneligt antal ungdomar och har kunnat bolla idéerett vuxna som
från.med och hämta inspiration och kunskap l takt med detta har kunnat utveckla

vårtmycket brett kontaktnät, vilket har i arbete och förhoppningsvisett gagnat oss
dem vi har etablerat relationerna med. Det tack alla dessa underbaraäven ärsom vare

frånmänniskor vårthar träffat vi har kunnat utveckla arbete de inledningsvissom
ganska smala perspektiven till Samti-det mycket breda fält vi inom.rörsom nu oss

någotdigt har vi känt har kunnat tillbaka i form tankar, värderingar ochatt ge av
inspiration. IT-rådVi den klara uppfattningen haftden roll Ungdomens harär attav

frågornaregeringsorgan i informationssamhällets eller glokalsamhälletssom om --
utveckling både efterfrågadungdomsperspektiv, har varit uppskattad ochett runtur

frågori landet. Vi hoppas därför Du i Ditt ämbete verkar för dessa iävenatt attom
fårfortsättningen tydligt fokus i regeringens arbete.ett

Framtidsfrågoma mycket aktuella i dagsläget, osäkerhetberoende den ochär
många vårtveksamhet införkänner omställningen samhället. Saker och ting isom av

omgivning förändras i rasande takt och inget sig riktigt likt. faktumDettaären
många människors tankar. tydligare politiskaSom Du efterlyserupptar vetunga

visioner människor kan ställning för eller vill politi-Dagensta emot. attsom unga
kerna tydligt ska redovisa hur utvecklingen framtiden.och Det harman ser

årenunder de varit för Därförmycket kriser och ekonomiska saneringar.senaste av
har det mycket viktiga budskapet framtiden kommit bort. dags ändraDet är attom
detta. Det dags andas optimism framtidstro.och Vi hoppas Du vad Duär göratt att
kan för detta ska bli år.verkli och synligt. val Vi övertygadeDet är nästa äratt om

många ocksåmänniskor skulle uppskatta kundedet valet handlaatt tronunga om om
positiv framtid och inte bara dagens problem. Framtiden resultatär etten om av

dagens beslut och dagens icke-beslut.
slutbetänkandeDetta försöker förtydliga den för framtiden vi lade igrund som

MEGA-BYTE SOU 1996: 8 .Visionenl l glokalsamhället vi beskrev iom som
MEGA-BYTE således vidhållerligger fast, vilket bl.a. innebär inte kanatt att man

frånbryta IT samhällsutvecklingen Således utgåri sin helhet. detta betän-ävenut



från hållbart högstframtida ekologiskt samhälle, där ITkande visionen ärett enom
innehåller elleristället antal förslag,naturlig del livet. betänkandeDetta ett merav

Videnna framtidsvision.mindre stimulerar utvecklingenkonkreta, vi avsom anser
sigkan komma i rullning ochhar försökt identifiera snöbollama växa storaatt som

Målet genomförbara och dessutomtill varit förslagen ska lätthela klot. har att vara
förslåochförsökt identifiera kämproblemenskalbara. kan vi harMan säga att
låstvi däremot inte detgenomförbara dessa. storlek harlösningar Insatsemas -

Nyckeln till MEGA-B YTET,viset förslagen skalbara. Slutbetänkandetsär namn,
anspelar detta.

Även områdenområdengångdenna täcker förslagen stora som anser vara-
informationssamhälletjämlik utvecklingväsentliga för jämställd och etturaven

få till Dig och till Kommu-ungdomsperspektiv. Därför förslagen direkt riktadeär av
något hellerväl inte Dignikationsdepartementet Du hade väntat annatmen

hänvisninggjort särskildtydliggöra har vi i sammanfattningenFör dettaatt en
därför Duregeringskollegor berörs. V1 hoppastill och de Dina attvar somen av av

såvåra viktigt skerhjälpa sprida tankar till dem. Vi detvill med är atttror attattoss
framtidsbyggeeftersom jämlikt och jämställteftersom framtiden berör alla och ettoss

kräver alla delaktiga.äratt

påoch Dettill alla harTack, för denna tid och tack ErInes, stöttat trott oss.som oss
vårt meningsfullt och roligtNi gjort arbete stimulerande,harär som

framtidenises
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övergårVi befinner mitt i brytningstid. Industrisamhället i informations-oss en
ocksåsamhället. transformeringenMed samhället förändras systemen,av normerna

och värderingarna.
Sett till alla omständigheter blir samhälletkonsekvenserna omställningenav av

För handlar det vissa jobb försvinner för aldrigstora. att attgemene man om mer
återkomma, heltkraven kunskap och kompetens drastiskt höjs,att attom om man

såplötsligt tvingas hantera verktyg kallat därför omgivningen kräver.ITatt ett nytt att
genomgår måstefinns därförProcessen Dessvärre det inget val.Viär smärtsam. ta

någotkommando utvecklingen och vända den till positivt. Sverige har godaöver
framståendeförutsättningar kunna sig gällande globalt IT-nation. Attgöraatt som en

stimulera den svenska IT-branschens utveckling ökad tillväxt ochär ett steg mot
framgångsrika område,sysselsättning. Genom bli inom detta känneteck-att nya som

gårglobal tillväxt, kan för industrijobb dagligenkompensera destornas av en som
förlorade i Sverige och den svenska välfärden för framtiden.trygga

tekniken möjliggör bedriva företagande.Den arbeta och Desätt attnya nya
företag inte till sig förändringarna och den teknik möjliggör den,tarsom somsom

förmårinte utvecklingen till produktivitetsökningar tillväxt,och lämnasomsätta
obönhörligen bakom historiens skrotupplag. endast med livgivandeDet är en

småmylla företag Sverige kan försäkras tillväxt, arbetstillfällen och framtidsin-ettav
riktat näringsliv. Alltfler människor väljer bli önskanentreprenörer attattunga av om
få också går få.förverkliga idé skäl anställning inte Klimatetatt atten men av som en

måsteför mindre företagende och för nyetableringar därför förbättras i Sverige. Det
från småföretagandegäller hela attityder och entreprenörskap, till devägen gentemot

små måsteekonomiska och juridiska möjligheterna för företags tillväxt. Statens roll
från frågorskifta via näringspolitik framförallt befatta sig med de företagensatt stora

och via arbetsmarknadspolitiken den enskilda arbetstagaren, till helhjärtat arbetaatt
små vårmed för fortsattautveckla de och mellanstora företag grundenutgöratt som

ocksåtillväxt. upprätthållaMan bör undvika den skillnad mellan enskildaatt
näringsidkare och arbetstagare i dag i praktiken ofta inte existerar.som

frågainte enbart konkurrenskraft ochAtt IT stärka landetsärsatsa atten om
påverkar vårtdärmed förutsättningar för jobb skapas. samhälle ochITattge nya

så.omvärlden mycket Om vi inte notis den utveckling sker lärän tar nya,mer om som
avgrundsdjupa klyftor framkantskapas i samhället vi ligger kan ITmen om
användas för ökajärnlikheten i samhället. kan möjligheterRätt ITanväntatt ge nya
för demokratisk delaktighet vi försöker visai samhället. Genom olika sätt,att som
på tillgångi detta slutbetänkande, stimulera bred till i samhället kan viIT tryggaen

infonnationssamhället blir för alla, vilket bra för Sverige. Visamhälle äratt ett menar
tillgång spelplanenjämlik till IT och Sveriges möjligheter sig gällandegöraatt att

såledesi det globala infonnationssamhället intimt sammankopplade. handlarDetär
både förrättviseaspekter och skapa ekonomiska förutsättningar. Grundenattom om

jämlik utveckling jämlikt lärande i samhället.läggs stimuleraatt etten genom
måsteEftersom framtidens samhälle det kraftfulla verktyget ITgenomsyras av nu

tillgångaktivt sörja för jämlik till IT.en
förmåganI infonnationssamhället ställs krav flexibilitet och att senya



helheter. Arbetsinstruktioner kan inte utfärdas förr eftersom arbetssituationensom
ställer krav flexibla lösningar. viktiga inte längre besittaunika och Det är att en

förmågan information vidmängd detaljkunskaper. viktigaDet är äga omsättaatt att
varje givet tillfälle till relevant kunskap. Grunden för möjligheten kunnaatt anpassa

vårsig otidsenliga skolatill de villkoren läggs i skolan detta kräver attnya men
förändras. fokus för förändringsarbetet i skolan ska lärandet och i det arbetetI ärvara

förändras ochIT oumbärli verktyg. Att skolan förändras, pedagogikenett attatt
fåanvändningen verktyg fart avgörande för dagens skaIT ärtar att unga enav som

tillgångjämlik till framtidens infonnationssamhälle.
låterOm hänsyn till de ekologiska systemvillkoren och dem denutgöratar

långsiktiga målfonnuleringen uthålligaekologisktför samhällets vision detom
delmålsamhället för sarnhällsplaneringen. Viblir det lättare ställa attatt menarupp

informationstekniken bidra tillkan hjälpa i detta arbete. IT kan rätt använtoss
minskade effektivare energianvändning, effektivare resursanvändningtransporter, osv.

uthålligt detAllt detta möjliggör utveckling till ekologiskt samhälleetten men
bygger flitig användning miljövänlig teknik detta samhälleIT. Det ären av som

vi i MEGA-BYTE SOU 1996: 181 kallade glokalsarnhället.som
ändarnåls-informationssarnhället fram behovetI takt med ökarväxeratt en ny,av

jämlik bred-enlig infrastruktur form väl utbyggt bredbandsnät. Eftersomett enav
fårbandstillgång förutsättning för fullt informationssamhälle viutvecklatär etten

gårdagensinte jämställa bredband och IT-utveckling med infrastruktur vägnätsom
eller järnväg. uppmärksammar de perspektiv IT-utveck-Det angelägetär att man
lingen makt, ekonomi, jämlikhet och miljö. handlar stärkaDetrör attsom om
Sveriges konkurrenskraft förse företag och organisationer med godattgenom

lågöverföringskapacitet sörja för jämliktill kostnad. Det handlar atten om en
tillgång såväl handlarför medborgarna rättvisegrund demokratisk grund. Detsom

digitala framförmed väl utbyggt bredbandsnät stimulera deatt transporternaettom
fysiska infrastrukturde milj öhänseende. Sammantaget bredband ettettur ger som

på.mycket samhällsvärde den infrastruktur industrisamhället vilarstörre än som
IT-områdetpolitisk ledning utvecklingen kan kombine-Det behövs somen av av

våra politiker intemed marknadens ansträngningar. märkligt ledandeDet är attras
förefaller expansiva och dynamiskaintresserade delta i den mycketattvara av

förhållningssättområdet drabbautveckling sker inom kommerIT. Detta attsom
ocksåpolitiken minskat inflytande samhällsutvecklingen landetövergenom men

IT-områdetförlorade ochmöjligheter till marknadsandelar och tillväxtgenom
våradärmed färre jobb. i älva verket inte särskilt mycket krävsDet är som avnya

politiker för IT-utvecklingen i landet;ettatt ta grepp om engagemang,
långtbranschprioriteringar och symbolhandlingar räcker för näringsliv ochatt

medborgare utstakad politisk till utveckling ochska kunna kurs lederse en som
tillväxt visionemaoch kan ställning till. Det dags tydliggöraärta attsom man om
framtidens infonnationssamhälle.

har chansen låt denVi taoss-



Nedan följer skiss beståndsdelardetta slutbetänkandes och förslag.överen
områdenBetänkandet täcker de inom vilka vi behoven aktivtatt ettmenar av age-

rande för stimulera utveckling i riktning och motverka utveck-är störst rättatt en en
ling i fel Våra utgår frånriktning. förslag visionen glokalsamhället viom som
presenterade i MEGA-BYTE SOU 1996: 181.

Vi långtregeringen bör ha aktiv roll i denna utveckling, föratt attanser en mer
kunna driva påverka gården och samtidigt kunna den Detöverstyr.att yttersta
målet för denna utveckling för demokratiskt informationssamhälle iär ettoss me-
ningen jämlikt och jämställt. Om detta handlar förstadet kapitlet Politik för
infonnationssamhället. uppnå målFör kunna detta fyraatt yttersta presenterar

samhällsmålövergripande sakornråden, tillgång,inom fyra viktiga näringsliv och
arbetsmarknad, utbildning och miljö. Betänkandet avslutas diskussionmed en om

pengafråganden eviga efterlämnandet slags eftersom Ungdo-samt ett testamente,av
IT-råds uppdrag med detta betänkande slutfört.ärmens

Som kommitté har vi under Kommunikationsdepartementet. Dettasorterat
framgår inte särskilt tydligt läser detta betänkande, anledningenden enklanär man av

Kommunikationsdepartementet mångainte frågorhanterar särskilt de viatt av som
angelägna i denna utveckling 0m.Vi vill därför räkna allaatt taanser vara nu grepp

de regeringsmedlemmar direkt berörs förslagen i detta betänkande ochupp som av
pågåendeden utvecklingen. denna listaFör ytterligareärytterst ett argumentav oss

för regeringen bör mycket aktiv i utvecklingen framtidens samhälle.att vara mer av

Göran Persson Ines Uusmann Marita Ulvskog
ÃsbrinkThage G Peterson Erik Anders Sundström

ÖstrosLaila Freivalds Thomas Leif Pagrotsky
Hjelm-WallénLena Carl Tham örgenAnderss0nJ

Pierre Schori Ylva Johansson Leif Blomberg
ÅhnbergBjöm Sydow Annika LindhAnnavon

Margot Wallström Margareta Winberg
Maj-Inger Klingvall Ulrika Messing

Vi hoppas Ni, ärade regeringsmedlemmar, vill del detta betänkande och Nita attav
ska finna det läsvärt det skrivet för Er.är-



tillgångJämlik nn
inforrnationssamhället.

WilmålFÖ Ilolmilrslag
ÖkaInitiera särskilt medborgarnasatt TillgångtillITföralla.
inflytandei samhälletochprogrampaketför

I delalctighetideutveckling svenskIT-av
demokratiskabransch. processerna

förslag
närområdetsoffentligaIT-utrusta rum.Hull FÖTSHIQI|medelAvsättmer formerforSkapanyaför lärandeav Forshg.. inflytande delaktighetochomvärlden. ungdomsrefe-Inrättamedelfor IT-mötesplatseriAvsätt ennya

regeringentillnärområdet. rensgruppFörslag lokalaochutveckladeRiktamedeltillungdomarmedliten
ungdomsråden.tillgångtill ITochtillungdomarSe IT-använd-över DirektdemoloatiskaSkapaområden.socialtutsattaningeni Regerings-
inilytandeforalokalkansliet. l nivå

förslag lförslag
utbyggnadenbredbandtillStimulera av ..kommittéfor- FDISHIQUtred hemmen.för denmen nya IT-användningsammankoppling StimuleraUppmuntra avuppgifter.tidens ungdomsorganisa-närområdeni lokalanätverk. bland

tionernal Anslåpolitiska
protokolldokumentoch--Furswg Internet

offentligaErbjudITP-utbildningde1 försärskildafemSkapa
"""m° efterföljandepolitisk

debatt.I
förslag

initiativtill nationellfolkbild-Ta en
ningskapanj.

iFolkbildningskarnpanjenbörrymmasen
helhetmedandra
tillgångsprojelct.

FäSHR
Öka i integration-användningenlTav
sarbetet.

åtgärder invandrartätaRikta till
statsdelar.kommunereller

förslag
förreglerochminiminormKlarare

funktionshindradestillrätt
IT-hjälpmedel.

fårtill IT hjälpmedel inteBidrag som
tillendastenklafallbegränsas av

funktionshinder.
medeltill forskning ITTillskjut ommer

formänniskormedhandikapp.
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Ett dynamiskt näringsliv och en
dynamisk arbetsmarknad

Delmål Mail Delmål
En tillgångökad till reformeringEn Endynamiskarbetsmark-av
kompetentochriskvilligt regelverken. nad.
kapital.

finn finn finn
forumSkapa för Utredhurtrygghets-och Försöksverksamhetmöten där

mellan och socialförsäkrningssyste- fårarbetslösafritt väljaentreprenörer
finansiärer kanomfattaalla. ochkombineramen

utbildningar.L
| Ifinn

Skapa centraltett
produktrådhosAlmi Förenkladeklarationen Taframochspridgoda
for tillväxtbran- försmåföretagare. exempel formernya nya
scher. förskottsinbetal-Slopa förförmedling arbete.av
Produktrådetbörha ningen preliminärskattav

ledamöter. förstaåretföryngre
åldersvisAlmibör enmansforetag.

redovisadetutbetalade lstödet.
FÖR!

Införegenanstâllning
prov.

finn
Utredskattregleroch
nivåerför undvikaatt
företagsflykt.

BMI
Granskamyndigheternas
skriftsspråk.

ll



förutsättningar för skolan iSkapa
framtidens samhälle

DelmålDelmålnulmálnolmil
ÖppnaÖka förskolantillgången Förnyelselärarhögskolan tillITiKvalitetssäkring avav
samhälletmedskolornaskolorna
kompetenscentrum

FifthfinnBluman;
FörsöksverksamhetmedolikaInitiativtillsvenskaNet ñllämpaFörsöksverksanrhetmed
kompetenscentrumpedagogiskametoderipersonligutvecklingsplan Days.

utbildningenlärareAvskaffa Geavskrivningsrättförtimplanen av
Fonbildalärarutbildareitillgång IT-utrustningElevers till IToch som
alternativapedagogiskatill skolor,ämnesövergripande donerasett

studielån metoderochiGesärsklida tillarbeteskrivsini
IT-användninginköp datorer.läroplanen av
InförobligatoriskITaAllaeleverskahaErsättbetygenmed

tillgång professuri IT-tilldator,Internet Inrättaskriftligaomdömen
pedagogikochUtvecklaalternativa e-post.egen

formerforantagningtill
högskolorna
Kompetensutvecklalärare
ochskolledare
Utredläraresformella
ansvar
Förinentreprenörskapeti
skolarbetet.

livorurinamlo mål

utvecklingtillGlokalsamluälletEn
uthålligadetekologiskt samhället-

DelmålIlolmålIlilllil Mimi
miljöanpassadÖvergång satsning forskning Enökad till EnEnutvecklingoch En en

utvecklingmedITexempelföruthålliginfrastruktur. och godaanvändning IT för somav
hjälpmedel.tydliggörasambandenminska attatt transporter

IT miljö.mellan ochochenergiuttag.

Hulltilllfinnfinn
EffektiviseradetStimuleraforskningenVerkaför snabb,Stimulerainteraktiv en

biståndetsvenskasambandenmellankraftfullochrisktäckan-distanskommunikation. etturom
miljöperspektiv,IT-uvecklingenochbredbandsutbygg-Utveckladistansarbete de

miljön.och-centralerz nad.
LyftframochspridgodaprofessionellaSkapa
exempel.samfund.virtuella

ll
FÖISIIIman;

Främja IT-baseratutveckling-Stimulera ett
samarbetemellanelektroniskenav Östersjöre-ungdomarihandel
gionen.
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ungdomens
oPcnuarrauan utgång

IOSIIIIIIGIIM

förslag förslag
Omställningenfrån Ungdomsstyrelsenbören
industrisamhälletill bedriva utvecklingsar-ett ett
informationssamhällebör betemedinriktning
kunnaskeinom ungdomarsperspektivramen
förstatsbudgeten. lT-användningoch

utvecklingenavI
informationssamhället.

finn
Finansieringenbör
kunnaskegenomen
infrasuukturväxling.

BMI
Utredmöjligheternaför

infrastrukturväxling.en

IT-rårlom ungdomens
januariDen 19 1995 bemyndigade regeringen statsministern rådtillkallaatt ett -

IT-rådUngdomens med uppgift samla och förmedla kunskap hur barn ochatt om-
ungdomar kan utnyttja modern informationsteknik i skolan fritiden. Rådetoch har

tvåsedan vid tillfällen fått förlängt uppdrag, den 31 augusti 1995 och den 19 decem-
ber 1996. Uppgiftemas komplexitet har ökat tiden och i sista tilläggsdirektivenöver
dir. 1996: 105, bilaga lades tyngdpunkten huvudornråden.vid fyra Dessa har varitse

och diskutera visioner för framtidens informationssamhälle,att presentera-
föreslå hur alla, jämlika villkor, skall kunna lära sig draatt att nytta av-

informationsteknikens möjligheter,
lyfta fram goda exempel IT-användning och IT-satsningar för barn ochatt-

ungdomar,
bygga kunskaps- erfarenhetsdatabasoch IT-projekt och IT-att upp en om-

satsningar.
IT-rådUngdomens har statlig medelåldernkommitté haft den lägsta isom

Rådetvärlden. har sedan den januari bestått19 1995 ledamöterna Helejna Larssonav
ÅsaWinzell,ordförande, Johan Strid, Erik Löwendahl, Sara Andersson t.o.m.

9701 14, Wiktor Södersten fr.o.m. 97021 1, Malin Rönnmark fr.o.m. 97021 1 och
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IT-utveclrling TÖI illllllnya

befinner mm l hrvtnlnnsmtoss en
övergårindustrisamhälle l Inllmatlinssalnliällcl.

ocksånu tnnstomorlnuon samnällnt lirändns ochsystemenav munerna
väruorlnuam påsamhället mursom

Revolutioneller evolution Därom kan teoretikerna tvista. För gemene man
handlar det mycket jordnära ting vissa jobb försvinner förattom attmer som

aldrig återkomma, kraven kunskap och kompetens drastiskt höjs,attmer som som
helt plötsligt tvingas hantera verktyg kallatatt IT därför omgiv-att ett nyttman att

ningen så kräver. genomgårProcessen vi Dessvärre finnsär det ingetsmärtsam. val
vi i Sverige framtiden någoni ska ha välfärd månaävenom att om.
Sverige nation har mycket liten hemmarnarknad och därförärsom extremt

beroende Det vi råderär ordnar jobben. Det ingenexporten. exportenav genom
tvekan det ekonomisk tillväxtär vi kan finnaatt arbets-vägom genom utsom en ur
lösheten. Problemet bara den ståttstorindustriär för de exportinkom-att storasom

och givit medborgare jobb marknadsandelar,stema med bl.a. myckettappaross nu en
ungdomsarbetslöshet följd. Lösningen för dessastor industriföretag är attsom

förlägga tillverkning utomlands och/eller lägga tillverkningsprocessemaatt ut
entreprenad. iKvar Sverige blir förhoppningsvis företagens forskning och utveckling.
Dessa funktioner kräver högkompetent personal mångasärskilt jobb.utan att ge
Säkert kommer våra exportbranscher,största skogs- och ocksåmassaindustrin, ien av
framtiden inkomster till landet behållaom kan den i landetstora detta lärge men

Äveninte rendera i mångasärskilt jobb. statliga AssiDomän har klargjort attnya
några masstillverkningsanläggningar inte kommer byggas i Sverige. Iställetnya att
byggs de anläggningarna i Sydostasien. En svensk exportsuccé, telekom-nya annan
företaget Ericsson, övergår till bli renodlat kunskapsföretag. Man sigatt ett görnu av
med kretskortstillverkning och förmåntill för forskning och utveckling. Iannat
spåren följer nedläggningar tillverkande fabriker. Vart vi vänder i Sverigeänav oss

vi utveckling.ser samma
Liksom Sverige utvecklades till industrisamhällenär krävs det nyska-ettnu

pande. Det gäller hitta möjligheter till utkomst inom för detatt nya ramen nya
samhällsparadigm fram. Dessa möjligheterväxer handlar i utsträckningsom stornya

IT och där har Sverige goda möjligheter sig internationellt gällande.göraattom
Morgondagens jobb formas i huvudet dagens ungdomar. En förutsättning för att

nåSverige framgångska lT-ornrådet, och därmed skapas möjligheter för jobb inya
bransch, emellertid regeringenär hjälper plantorna globalt. Denatt växaen ny att -
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Visatsningar.generellainriktad ärför närvarandenäringspolitikensvenska är
IT-bran-branschutvecklagällerdettill dettveksamma närär rätt attatt somen ny

satsning-branschorienteraistället böravseenderegeringen i dettaschen. Vi attmenar
särskildabör skapapådrivande aktiv aktör. Manochoch rollenta ensomarna

utveck-stimuleraunderlätta ocholikaIT-branschen ochför sättprogrampaket
IT-branschen kommersatsningsamband mednyetableringama Iochlingen en

aktualitet börfrågan tyngd ochFörriskkapitalprivatbehovet attatt stort. gevaraav
förförutsättningarnadiskuterafrågan dagordningen ochregeringen därför ta upp

bör iföreträdare. Statenriskkapitaletsmed det svenskariskkapitalaktivtett mer
framföralltochförpåta katalysatorsig rollensammanhanget kunna processensom

det skersker ochviktigt dettamycketkapital.idéer och Det attmäkla mellan är att
står spelvår framtida välfärdsnabbt. Det är som

IT-utvecklingen. Dettadet gällerposition istark EuropaSverige har nären
anpassning tillfråga IT-mognad ochIfår bekräftat amerikanerna.faktum omavman
statistiken,toppskiktet iSverige i det absolutaliggermediernade interaktivanya
inte harSverige änDettavad och hurUSA, mäter.dvs. efter trots att meroavsett man

IT-penetrationsgrad ochhöginvånare. Sverige har relativtnio miljoner sett en
uppfattasanvändning och InternetITinställning till ochföretagssvenska somav

flerutveckling ochdennadriva attgäller uppmuntraprogressiv i USA. Det att nu
IT-nation.potential vi harutnyttjar denfaktiskttill att somta steget, att se

lärbestående vi baraför evigtförsprång självfallet inteVårt attär ossmen om-
matematik:bestå enkellänge. Dettaganska attdet kan det ärdra genomnytta av

mycketoerhörtdetutvecklingstakt krävsbibehållaförsprång högochskaffa sig ett en
järnetmedansmida ärDärför gäller detför hinna ikapp.efterföljandede attattav

europeiskadeutvecklingenmed avvaktafortsätter ärOm vi storasnartattvarmt.
i kappFrankrike inte baraTyskland ochStorbritannien,marknaderna oss mensom
svenska IT-sig. Denhar börjatockså orosmolnenförbi. Faktum är tornaatt upp
och 19981997övrigalångsammare i Europa, motmarknaden än procentväxer sex

74/97. DetSwedenComputerEuropaåtta förrespektive nio restenprocent av
investerasig fördå allvar bestämmertyska företagen ettdag dekommer atten

intevidå SverigeVad kanutveckling. sättamark i denna emotantal miljarder om
viför dagensframtiden ochkatastrof förhandlar nu Det smärre omungavore en

IT-området blomstrandetillutvecklingspotential vi hardeninte lyckas omsätta en
framtiden.jobb förbransch kansvensk genererasom

företagamerikanskaStoratestmarknad.brai dagSverige är ansett somensom
fullska-marknad iprodukterSverigeväljer iSun Microsystems testaatt enen ny

somAllavista, CNNIntemetvärldensitt gebit iGiganter inomlaboratoriemiljö.lig
förhållandevis starkadenAnledningen bl.a.Sverige.sig iYahoo placerar äroch

adoptions-tidigadenskaffat sigfolket harsvenskaSverige och detposition genom
framtidsorienteradeavpassade ochvältill Intemetkulturenförmågan tekniken, deav

inställningen,kunskapsnivån, flexibladenhögaföretagskulturema, denlevnads- och
det bredaprioriteringarna ochde politiskainfrastrukturen,utveckladeden genom-

snabbt ochgår utvecklingensammanhangi dessaallmänheten. Menslaget hos man
vilatmånga sammanhangalltförhar iSverigeråd gamla lagrar.inte vilahar att

omvärldenLåt det misstagetinte näralldeles för länge. göragamla lagrar nu,omoss
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framståendesitt intresse förvisar Sverige IT-nation.som en
gärdsgårdsserienOm vi inte ska förpassas till i detta globala utvecklingsspel

måste vårt försprångvi utnyttja nu.V1 aldrig ikan komma kapp marknadsledande
upprätthåller avstånd behålla vårttidenUSA de hela sitt till de övriga vi kanmen- -

avstånd tvåtill övriga europeiska medtävlare. V1 innankanske har ellerett oss
de europeiska hemmamarknaderna vaknar allvar. gäller till viDetstora att attse

älva vaknar ungdomar har kräva det.Dagens rätt attnu.
måste fråga.V1 tillIT näringspolitisk Staten i form regering ochgöra en av
måsteriksdag börja initiativ till premiera denna gällermarknad. Detta att attnya

skaffa sig andelar marknader, inte befintliga. Därför bör staten uppmuntranya
såsom hårdvara-utveckling inom alla olika former IT-industri, mjuk- ochen av

utveckling inom elektronisk handel, den mediaindusuin ochnya programvaru-
långsiktigtindustrin. Vi övertygade det fördelaktigtär äratt att satsaom mer

denna framtidsindustn den traditionella tillverkningsindustrin och detän är
småföretagen på.utvecklingen vi bör fokusera de jobben tillkommerDet därärav nya

nedåtkurvan förmedan arbetstillfällen i storindustrin pekar och ligger stilla i den
offentliga sektorn. understöds statistikDetta AMS DN 25/ l 1. De globalaav

såutvecklingstendensema måstetydliga det omöjligt misstolka dem:är att attvara
tillverkningsindustrin tillbakagång i västvärlden medan IT-industrinär är
kraftig frammarsch. Att inte hänsyn till detta bakgrund Sveriges i dagta mot av

måsteläge i sammanhanget försumlighet, snuddgynnsamma anses som grov
sådan.

Om i dag skulle IT-industrin traditionellsättsatsaman samma som
industri skulle fler jobb förkunna skapas Man talargaranterat nya samma pengar. om

alltihop nollsummespel; det försvinner arbeten inom traditionella sektoreräratt ett
och det tillkommer inom IT-branschen till hela bildennär ärt.ex.nya men man ser

så.läget oförändrat. försvinnerDet dock komplicerat Jobben detär än görmer som
de strukturella förändringarna och dessa kommer aldrig tillbaka. den mycketUtanav

hållerstarka expansionen i IT-branschen skulle vi därför minusspel. V1tala ettom
vårtställa samhälle till fas inget vi välja därföroch detta kan bort,äratt attom en ny

påverkar så måsteomvärlden starkt. Om vi ska bryta nollsumrnespelet vi satsaoss
mycket omfattande kunskapslyft det regeringen genomför. V1änett mer som nu

måste sprida kunskapen -tillvad denna samhällsomstälhiing egentligen innebärom
måsteallmänhet, till politiker, till företagsledare och vi människor attsporra-

tillskansa sig relevant kunskap för framtiden. relevanta kunskapen förDen mest
måsteframtiden den handlar vi skapa alla och allaär sättatt nytt-som om

områden. frågaDetta egentligen komma till insikt.är atten om
gäller det därför EgentligenNu sadla borde arbetarrörelsen deatt om. vara som

såfrämst drev kravet omställningen samhället. har länge rörelsen funnitsDenav
få hårda dåligaarbetat för bort de och jobben. Med IT-utvecklingens hjälpatt tunga,

har detta kunnat ske. Emellertid verkar inte ha varit förberedd situationennu man
och konsekvenserna, varför uppvaknandet välfärdssamhällets blevTömrosasörrmur

stårbryskt helt plötsligt mängder med människor arbeten, de arbetenutan som man-
så länge kämpat för bli till befogatmed. Vad ska sig Det kännsatt atttaav man nu
tala arbetarrörelsens paradox.om en
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iêiäuszâissiátgâssf-vi "i,s;n:;i-ransa;.å syfte utvecklaRegeringen bör initiativ till särskilt programpaket ita ett attå -
för framtida tillväxt sysselsättning.svensk IT-bransch och

fråga stärka landets konkurrenskraft ochAtt IT inte enbartär attsatsa en om
påverkar vårt ochdärmed förutsättningar för jobb skapas. samhälleITattge nya

så. notis utveckling sker läromvärlden mycket Om vi inte denän tar som nya,mer om
framkantavgrundsdjupa klyftor skapas i samhället vi ligger kan ITmen om

kan möjligheteranvändas för ökajärnlikheten i samhället. Rätt ITanväntatt nyage
försöker visaför demokratisk delaktighet i samhället. Genom olika visätt,att som

tillgång i samhället kan vii detta slutbetänkande, stimulera bred till IT tryggaen
för Sverige. V1informationssamhället blir samhälle för alla, vilket braäratt ett menar

tillgång sig gällande spelplanenjämlik till IT och Sveriges möjligheter göraatt att
såledesi det globala informationssamhället intimt sarnmankopplade. handlarDetär

både förutsättningar. Grunden förrättviseaspekter och skapa ekonomiskaattom om
jämlik utveckling läggs stimulera jämlikt lärande i samhället.att etten genom

utbildningssystem ochömsesidiga beroendet mellan väl fungerandeDet ett
såvälsocial välfärd för individ samhälle uppenbart. alla IDet är överensär om.som

måletövergår fullfj kunskapssamhälle dettakt med samhället till ädrat äratt ett om
gårlivslånga ocksålärandet högt prioriterat. Om detta Däremotär överens.man

måstemålet målet uppnåsförverkligas. ska kunnameningarna isär hur ska För attom
måstelivslångt börja hos indivi-hela samhället inställt lärandeettvara men man

måsteden för individen roligt lära.och det attvara
årenmåste från barn börjar skolanVi de tidiga stimulera kunskapssökande. När

förflyter i dede nyfikna och förväntansfulla. takt med tiden i skolan händerIär att
något deflesta fall den ursprungliga nyfikenheten och de höga förväntningarnamed -

treåringarförsvinner. videoapparaten fullständigt naturlig och alldelesFör dagens är
långt Sexåringarsjälvklar. e-postkonton med hjälpligger inte efter. harDatorn vars

åldrar surfar dagligende kommunicerar med släkt och Barn i alla Internet.vänner.
förströelse finnsbarn och ungdomar vid information, kunskap ochDagens är attvana

förnekarhämta överallt i omgivningen. Vad blir reaktionen den skolaatt som
tillgång givnabamen till alla de olika kunskaps- och inspirationskällor de ser som

därför det utmärktFramtidens samhälle kommer IT äratt ettatt genomsyras av
oöverskådlig i utbildningen,verktyg med potential. IT bör ha ett stort utrymmeen

inte minst därför användas till lärandet roligare och därmed bidraIT kan göraattatt
livslånga slå tvåför flugor i smäll:till lägga grund det lärandet. Man kan häratt en en

vårbehöver nationalekonomiskt perspektiv öka kunskap och kompetens, inteettur
IT-området,minst roligare bör därföroch IT i sig kan det lära. Detgöra att somses

våranationalekonomisk angelägenhet skolor med IT.utrustaatten
sig gällande iOm vi ska kunna alla grundläggande möjlighet görasattge samma

måsteframtida samhälle där självklar färdighet vigoda IT-kunskaper ärett utrusta
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våra skolor förnyaoch pedagogiken. Gör vi inte detta kommer vi klyft-späatt
mångabildningen sociala offer följd.men som

lära omvärldennn av
Vi har mycket lära omvärlden det gäller utveckla och nyskapa. I IT-näratt attav

måstevärlden förebilden tveklöst bli USA. Det mycket inte bra med detär ärsom
också mångaamerikanska finns få. frågardet impulser sigMansystemet attmen

sådanvarför inte svenskt riskkapital investerar i marknad medmer en en enorm
tillväxt- frågaroch utvecklingskurva IT-industrin sig varför inte deMansom

frånsvenska företagen för förkonkurrens omvärlden medelär öppna ett attmer som
frågarskärpa sina sinnen Man sig varför inte svenska företag aktivt stödjer

framåt frågaravknoppningar bevisligendetta leder hela marknaden sigMannär
varför inte svenskt näringsliv sinnat och aktivtvarandra delgerär öppet gentemotmer
varandra information och kunskap, i synnerhet inom IT-branschen medier Mannya
frågar sig varför inte den svenska regeringen stimulerar framväxtsvensk IT-industris

ståendemed alla till buds stårmedel tillväxt och full sysselsättning högst dennär
politiska dagordningen

Exportrådet,Sveriges TekniskaAttachéer, in SwedenAgency ISA,Invest
hårt fåHandelskammaren mfl. organisationer förarbetar Sveriges politiker ochatt

det svenska näringslivet för vad händer i omvärlden ochöppna ögonenatt som
särskilt i USA. De förstnämnda organisationerna till finansie-början helttre var en
rade fått övergåMed tiden har allt del verksamheten tillstörrestaten. attav en av
finansieras med privata medel. betyder inomDetta personalen dessa organisatio-att

måste fråntid den egentliga verksamheten för istället uppdragsgi-ta attner nu ragga
gårUtvecklingen dåligai fel riktning och det insikt driver denär statensvare. som

därhän.
förIstället krympa Sveriges TekniskaAttachéers anslag borde regeringenatt t.ex.

såöka dem, vidare och aktiv omvärldsbevakning kunde Detän äga äratt en mer rum.
synnerligen billig investering behållaför Sveriges konkurrenskraft. Som det äratten

i fårdag dock istället känslan Sveriges funktionTekniskaAttachéersattman av
ifrågasätts frånregeringen. När attachéema omvärlden det sällanärrapporterarav

lyssnar till deras långsam mångabudskap, vilket leder till reaktionstid ochman
förlorade möjligheter. Vi svenska toppolitiker bör värdera denna kunskapattmenar
högre och försöka tid för lära sig omvärldsutvecklingen. Dettaavsätta attmer mer av
bör fåske plats för ska kunna insupa atmosfären föroch känslagärna att man en
helheten.

Sveriges bestårTekniskaAttachéer i dag uteslutande civilingenjörer trots attav
såde arbetar med mycket bredare fält de traditionellt tekniska. Kanske dettaän är

återrapporteringen får såanledningen till varför ljumt börmottagande. Manett
utveckla attachéverksamheten till bli allsidigt uppbyggdöverväga att att en mer

omvärldsbevakningsfunktion för Sveriges räkning. behöverDet skjutas till mer
och det behöver rekryteras samhällsvetare, humanister och ekonomerpengar men

framförallt behövs det ungdomligt nytänkande.ett
Genom Sveriges TekniskaAttachéers, Exportrådets och ISA:s verksamhet har

Sverige god grund för inta aktiv hårda,och aggressiv roll i denatten en mer
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låt denkonkurrensutsatta omvärlden. Vi har chansen taoss-

IT-råus förslagungdomens
för lära omvärldenytterligare medel kunnaRegeringen bör avsätta att av

Exportrådetbedrivs Sveriges TekniskaAttachéer,verksamhetden som avgenom
och in Sweden Agency.Invest

tillväxt och syssel-främja jämlik utveckling,Vi aktiv lT-politik, förbehöver atten
USApersonligheter. Istarka viljor ochsättning. detta ska lyckas behövsFör att

Alframföralltåterkommer betydelse Bill Clinton ochständigt till den enormaman
och medvetentidigt aktiv, intresseradGore har haft för utvecklingen. Gore omvar

ochrad symbolhandlingarbörjade fart. Clinton gjordeden utveckling togta ensom
ifrågan in fantasibeloppvaritpolicybeslut. har intemängd Det attom pumpaen

liteClinton-administrationen förutvecklingen satsatatt pengar.snarare anser man-
gått utveckling tillforskning ochtillskjutits har främst tillPengar samtsom

också ochförsvaretIndirektundervisningssystemet. har satsatspengar som
roll iregeringenstill del. Emellertid harkommit IT-utvecklingenrymdprogrammen

stått förharfacilitator och Manhuvudsak varit, och är, att tonen.att angeagera
skolan ochfört aktörerför visionema. Sedan harplanerna och t.ex.samman somman

aktiv ochständigtrealisera de politiska planerna. Mannäringslivet för äratt nya
från Vita Huset,Bakgrundsmaterialetstriduttalanden kommer idekret och ström.en
meningarutvecklingen, inleds medinställningen tillvilket hel delsäger somen om

the printingbiggest change humanhe the communications since"T Internet in
självaregeringen Ifrångår hitta den svenskamotsvarande uttalandeVar attpress.
medjämförelseexistera iså IT-politiken inte kanverket den svenskadet sägasär att

såsymbolhandlingarna, de äramerikanska. policybesluten,den Var ärär somvar
fart utvecklingenviktiga för att

till IT-inställningmarknadsliberalhaSveriges regering verkar t.o.m. en mer
låterfrånhåller utvecklingen ochsig helt enkelt bortautvecklingen USA:s;än man

frånpolitik. Erfarenheternatecken aktivmarknaden allt. intesköta Detta är en
i IT-utvecklingenspråk: positiva inblandningregeringensUSA talar sitt tydliga ger

lågkonjunkturen.hjulen. USA undkom denbränsle och fartsätter senasteextra
Även hålla igång förklarasmånga lågavlönade bidrog till hjulenjobbende attom

sammanhangIT-industrin. dessa harockså satsningarna Idetta till del medstor
målmedvetna satsningarbetydande rollamerikanska regeringen haftden genomen

rymdindustrinvärlden, ochden akademiskaIT-relaterad utveckling inom t.ex.
från satsningar har sedermeraIT-kunskapen dessaförsvarsindustrin. upparbetadeDen

Erfarenheternaprivata näringslivet.samhället och till detkunnat spridas till det civila
aktiva roll. Markna-således fart krävs regeringensför utvecklingen skavisar att taatt

från politiskaincitament denutvecklingen. krävsden leder hand Detinte egen
jämlikhetsproblematikenaldrig lösamarknaden kommermakten.Vad viktigare är, att

ochblir klyftornautvecklingen skerbehäftad utvecklingen och störremed nusom
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för går.varje dag Tänker regeringen tillmedverka klyftornastörre att cemente-som
Så kvarstårras länge det passiva beteendet det i alla fall det sker.är som

denFör svenska regeringen verkar detsamma infrastruktur.IT Detta ärvara som
väl i och för sig korrekt denna infrastruktur betydelsemen om nya ges samma som
dagens järnvägeller vi illa Det angeläget uppmärk-vägnät är ärute. extremt att man

maktperspektiveti utvecklingen. Skulle IT prioriteringsammar man ge samma som
gång järnvägen i industrialismens såbarndom, skulle vi mycketman en gav vara en

god bit långMen dit verkar för närvarande oändligt vandra.väg. vägen ITattvara
fåkan inte förbli måste ocksåenbart kommunikationspolitik bli näringspolitik,IT-

arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, socialpolitik, ungdomspolitik osv.
När Sverige skulle EU-fråganmed i EU särskild istatusgav man en

departementsvärlden för kraftmed kunna leda och samordna verksamheternaatt
riktade EU-medlemskapet. Vi hade särskild EU-politik. När väl medlemskapetmot en

klart och regeringsmedlemmar regeringstjoch väl sig mentaltänstemän anpassatvar
EU-frågomaoch intellektuellt lades alla departementen fickoch detut genomsyra

dagliga arbetet.
ansågDen fråganuvarande regeringen emellertid inte IT för särskiltatt ettvar en

departement, skulle frånalla departements arbete redan början,utan genomsyra som
naturlig råderdel. Detta mycket den okunskap vad dennasägeren om som om

utveckling egentligen innebär. frågan.Man valde snuttiñera Självklart intekan ITatt
något arbete alls människorna och samhället mentalt ochärutan attgenomsyra

intellektuellt medvetna vad denna utveckling innebär.om
Se istället såg påIT EU dock med den skillnadensättsamma som man -

någotinteIT kan nej till. Kraftsarnla och samordna. Utbilda ochär sägaatt satsa.man
Stimulera Ståoch för planerna och visionema. Vi detta kräveruppmuntra. attanser
statsministems starka bör därförMan skapaöverväga attengagemang. noga en
särskild på StatsrådsberedningenIT- med rejäla befogenheter direkt undergrupp

Östersjörådet,statsminstem, likt under tid för visa regeringen tillmäter IT-att atten
utvecklingen mycket betydelse, IT-frågomaparallellt med förs instor atten
departementen. räcker inte IT-rådDet med eller kommitté Ungdomensen annan som
eller IT-kommissionen. Den samordnande rollen Kommunikationsdepartementeti
dag har inte tillfyllest. lägga IT-frågoma påAtt huvudansvaret förär Kommunika-
tionsdepartementet hade förlagt industrirevolutionen Jordbruksde-är som om man
partementet.

IT-ráusungdomens förslag
särskildEn IT- med rejäla befogenheter uppgifteroch kraft-attgrupp som

samla, samordna, utbilda, stimulera, stå för planerna ochsatsa, uppmuntra samt
visionema bör skapas förläggas Statsrådsberedningen,och i direkt under statsrni-
nistem.
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Billtydligt.ViktenIT-utvecklingenförsprång beträffande ärmentalaUSA:s av

kan knappastsymbolhandlingarinitiativ ochpolitiskaoch Al GoresClintons
pågår de dennaochutvecklingenmycket medvetnaöverskattas. De är anarsomom

konstaterarpotentialen. Manekonomiskaframförallt denpotential attutvecklings -
gång iinvesteradesfederalaförhållandevis blygsammade pengar som ensummor

långt mycketstimulerade störresomARPANETInternetembryon till dagens summor
alltså skapatillbidrogfederalafrån akademin. Deindustrin och storatt enpengarna

på. explosion, konstaterartjänade Internetsmarknad, vilket allaväxandeoch snabbt
antaletdramatisk ökningjobb ochekonomisk tillväxt,har genererat avenman,

IT-utvecklingen,satsningarfortsattaföretag. Genomhögteknologiskanystartade
ledarskap,informationsteknlogiskaUSA:sinfrastrukturella, stärksinte minst den

marknadsmöjligheter. För-flerjobb ochfler ännuvilket ännu nyanyagenererar
synnerligenspeed beskriverloseahead andbehållssprånget devisen get never-

utvecklingen.förhållandet tillochinställningenväl
initiativoch jämtständigtamerikanska regeringendenintressanta tarDet är att

medin massvisskjutadettaIT-utvecklingen ochdrivatill utan att pengar.att
imed samhällsnyttankapitaletdet privataföraförIstället verkar enatt sammanman

ochtill ledainitiativenGenomalla styramixtur atttaatt ser mangagnas av.som
behåller kontrollenpolitikområden och överständigt inutvecklingen. Man mutar nya

den.samtidigtutvecklingen sporrarsom man
Iställetgår densvenska politiken vägen.denfår känslanlätt motsattaMan attav

tillområden sig tillbakadrarpolitikinitiativ till ettför paratt ta mannyany
demförarbetsmarknadspolitik ochnäringspolitik,traditionellkärnornråden som -

passivtintarsocialpolitik. övrigttvå Iförstnämndadeinte omfattas enmanavsom -
utsträckningipolitikenekonomiskadenroll. gällerförvaltande Detta storäven som

industrialismenvälstånd underbyggdesgår förvalta detförsökaatt upput som
Politikensområden.frånvälståndskapaprogressivt försökaföristället nytt nyaatt

aktiv ochälva;politikernasåledes till del ärmaktlöshet beror progres-stor man
politikområden i besittning, ärständigtochutvecklingenkan ledasiv ta mannyaman

sist-ständigt. Dethandlingsrummetpolitiskaminskas detkonservativpassiv och
riktigadetkunna göra,nyliberala elementvissa sägasnämnda skulle att attvaraav

docki sammanhangetironiskamarknaden. Det äröverlåta så möjligtmycket som
marknadsliberalaiavgörande detheltregeringspolitikenden aktivaatt varaanses

regeringenoch Göragitatormåste inspiratör,finnasRegeringenUSA. mentor.som
politikendockkräverfinansieringen. Dettaskötaså marknadendet kommer attatt

bli proaktiv.går från reaktiv till attatt vara
uppkoppladeskolor skaamerikanskasamtligaförklaratharBill Clinton att vara

intedetta kom-betvivlaanledningår finns ingen2000. Detföre attInternet attmot
symbolhandlingardär ochviljan finns omsättaden tydligalyckas; vet attatt manmer

heltillskjutergångheller dennahandlar inteverklighet. Dettill att massaenmanom
sammanföra krafter.föristället verkar attutan manpengar,

försökeroch sedankostnader direkträknas allaSverige däremot,I ut man
råd.intevi harofta ochblirResultatetstatsbudgeten.in dem iplacera ett samma:

ifrån Vadosslåta skenaråd utvecklingenfråga visig harIstället bör attomman
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kommer det kosta långaSverige land i det perspektivet utvecklingenNär haratt som
ifrånsprungit dåvad spelar det för roll vilka reformer i dag förgörs attoss, som

kortsiktigt till arbetsmarknadsstatistiken pensionsnivåemaeller Om vi intesnygga
med kraft kommer vi den tiden tvingas allt flernärmaste svenskaratt attagerar nu se

långtidsarbetslösa strukturella orsaker. Klyftorna i landet kommer öka ochattav en
uppståsvensk fattigdom igen för vissa påtagligden högst redan i dag.är Dagensatt

ungdomar fåkommer inte fådet lättare jobb och risken blir överhängandeatt att att
hel generation. Det lär kännas det dags för dagens maktgenerationnärtappar ären att

uppbära rådpension.Vi har inte frånsprungnabli utvecklingen och därföratt av
måste vi helt enkelt När nysatsningar bör självfallet funderagörssatsa övernu. man

områdenvilka har framgångsrikapotential utvecklas till och i Sveriges fallatt ärsom
deñntivt sådant område.IT Satsningama utifrånbör helhetssyn medett göras en
början i skolan.

Som tidigare behöver inte alla satsningama frånkomma statskassan.sagts
måsteRegeringen emellertid tillskjuta del fåinledningsvis för hjulenatt atten pengar

börja och ackompanjemang till de lika nödvändiga symbolhandlingarna.snurra som
Amerikanska Post- telestyrelsen, FCC, sänkte kostnaderna för bruk lokalaav

telenät $och överskottet,operatörers 2,1 miljarder, utbildning i IT-använd-satsas
ning i skoloma. påDetta exempel hur kan omfördelaär I Sveriges fallett man pengar.
pekar tendensen hållet.det motsatta

I regeringens skrivelse 1997/98: 19 till riksdagen utvecklingenom av
informationssamhället uttrycker sin tillfredsställelse såSverige haröver attman en

hög penetrations datorer i skolan fråntill skillnad detrots att staten,pass av
flesta andra europeiska inte har subventionerat datorinköpen. Mellan radernastater,
kan således någraläsa för ändamåldetta inte Omär vänta.ut att attman nya pengar

sådet det statskassan får anspråkär är väl tai desätter gränsernaattnu som man
stårövri medel Låttill buds. företagen avdrag för utrustninggörat.ex.ga som som

skänks till skolan. Förvisso innebär detta kostnad föräven den tordestatenen men
mycket lägre. Det finns säkert Såavsevärt andra alternativ. länge ingentingävenvara

kommer emellertid de skillnadernagörs mellan skolor och mellan kommunerstora att
bestå och detta driver ytterligare klyftbildningen.

då frågaMan kan sig hur läget i de svenska skolorna hade varit destatenom
facto hade subventionerat datorinköpen Det hade knappast varit i alla fall.sämre
Regeringsföreträdare har vid olika tillfällen angivit förklaring till inteattsom man
subventionerat skolans datorinköp såmarknaden ändras låsasnabbt, vill inteatt man
sig vid viss teknik, vill inte misstaget med Compis-datomgöra 1980-en man om
talet. Men har ska central upphandling Man kan likavälgörasagt att statenvem en
anslå bidrag till varje kommun själva förfoga Det hur helstett över. äratt som
ofrånkomligt skolorna liksom i dagstaten köper in datorer. Kanske ska heltatt man

i datorer i skolan eftersom låsariskerar sig vid fel teknikstrunta attman
Det behövs politisk ledning utvecklingen IT-området kan kombine-en av av som

med marknadens ansträngningar. våraDet märkligt ledande politiker inteär attras
förefaller intresserade delta i den mycket expansiva och dynamiskaattvara av
utveckling inom områdetsker förhållningssättIT. Detta kommer drabbaattsom
politiken minskat inflytande ocksåsamhällsutvecklingen landetövergenom men
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IT-området ochtillväxtmarknadsandelar ochmöjligheter tillförloradegenom
vårakrävsverket inte särskilt mycketi älvajobb. Detdärmed färre är avsomnya

i landet;IT-utvecklingenpolitiker för ettatt ta engagemang,grepp om
långt näringsliv ochförsymbolhandlingar räckerochbranschprioriteringar att

ochtill utvecklingpolitisk lederutstakad kurskunnamedborgare ska somse en
visionernatydliggöratill. dagsställning Detkan ärtillväxt och attta omsom man

informationssanrhälle.framtidens

nvtänuningPolitisk
inforrnationssamhället har ställtsituation.i märklig FramväxtenVi befinner avoss en

harkonservativakonservativa och deblivit deprogressiva harända. Debegrepp
framåt ochengageradedrivsIT-utvecklingen ochprogressiva.blivit de styrs av

måluppnå och ständigt gränserna.tiden villheladriftiga testanyasompersoner
progressiva. Bill Gatesde ärför dessaKarakteristiskt ärär ytterstatt enpersoner

IT-utvecklingens helainsettsådan sällanPolitikerna harherre. sättsamma
konservativa.depotential. Politikerna är

hafthaft. De harvarit de harkonservativaTraditionellt har de pengar,som
haft. Medvarit de inteprogressiva harutvecklingen i sin hand. Demakt och som

dediametralt; detförhållande snabbt förändrats ärIT-utvecklingen har detta nu
depolitikerna,konservativa,medan de ärharBill Gates,progressiva, somsomsom

sinIT-utvecklingen med helakontrollinte harinte överhar. Det ärmansom
utvecklingspotential.enorma

dåtidens samhälle. Arbetarrö-reaktionarbetarrörelse uppstodSvensk ensom
Dåtidenssvårstoppad.sådan oerhörtdenprogressiv kraft ochrelsen varsomvar en

välfärdssamhället kunde byggas.svenskadet modernafick vika ochkonservativa ge
med densymboliserasstarkastkraftensvenska konservativai denDet dagär som
framstårarbetarrörelsensvenskaIT-utvecklingen Denkraftprogressiva utgör.som

kraftens frammarsch.progressivaförsöker bromsa denmotkraft somsom en
ohållbart. IT-politik tordebåde offensivFörhållandet besynnerligt och Enär

då handlarregering, utvecklingensocialdemokratiskframstå självklar för omensom
inte isvensk välfärd. Attsamtidigttillgång jämlika villkor ochalla tryggaatt ge

framförallt dem intesikt drabbautveckling kommerdennabräschen för att som
kunskap ochsig alltid.välsituerade klarar Deväl förspänt. Deredan har det vet att

välmående. sigMarknaden inriktarfortsattnyckeln tillinbegripet IT,kompetens, är
ingår inte jämlikavkastning och därimedkommersialiserasdet kan störstasom

tillverk-för traditionell svensksentimentalt vurmandetillgång litelikatill IT, ettsom
politiska initiativ. IT-svenskar krävsomfatta allaIT-utvecklingenningsindustri. Ska

fråganbaraånga tillta hur helst. Detochkommer ärutvecklingen att omsom
framtidvill Sverigesfå och vimöjlighet deltavill alla ska etttryggaattatt somom

jämställt och jämlikt.i meningensamhälledemokratiskt
nödvändig förtillgång Sverige den breddtill IT ijämlik ärEn ensomger

exportindustrisvenskför stark,framgångsrik grund läggsIT-industri. En somen ny
klyftor motverkashotandeinformationssamhälletssamtidigtjobbkan somge nya
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förbättrade möjligheter till demokratiskt deltagande. Sammantaget bordet.ex.genom
framstå oemotståndli kombination. väcka den progressiva kraften idetta Attsom en g

utmaning socialdemokratisk regering.politiken torde rejäl förvara en en

Varför Sverigeska ITsatsa
finns mängd olika anledningar till varför vi i Sverige skaDet sammantaget satsaen

kraftigt IT:
får lT-industrin.IT näringspolitik. Världens handel allt fokus Detär större

hårdvara, innehåll, kommunikation, distribution,handlar mjukvara, handel,om
automatisering, planering, osv.

blomstrande näringspolitik och Sverige behöver exportf-En god exportger en-
ramgångar för klara jobben. närvarande handlar det i utsträckningFöratt stor ettom

försvinner inollsummespel det jobb i änden tillkommer andra. Kvarena men nya-
har emellertid andel arbetslösa, jobb strukturomvandlingen harstor sopatvarsen

måsteminskabort. För denna andel ska bryta nollsummespeletatt att satsagenom
områden. sådant område.givetIT är nyttettnya

småföretagen arbetstillfallesutvecklingenDe jobben tillkommer i medannya-
stillastående Småföretag-för storindustrin negativ och för den offentliga sektorn.är

minimerasutveckling hämmas mellanhändemas kostnader. Dessa kan med ettens av
aktivt och omfattande bruk elektronisk handel.av

pågår IT-kapprustning i världen. Alla försöker profilera sigDet västländeren-
området och alla vill ha andel den allt IT-kakan. Sverige har emellertidstörreen av

framstå-goda förutsättningar sig gällande. Vi redan i dag relativtkunna göra äratt en
ende IT-nation och vi har alla möjligheter kunna gällande,göra änatt attoss mer
specialisera IT-industri.oss

Grunden för det framtida samhället och kompetens. storhe-kunskap Dessaär-
livslångaspringer det lärandet. det roligare lära. Vi kanRätt ITanvänt görter attur

ocksåsåledes nå mål,använda verktyget för högre innefattar kunskaperIT att ett som
IT.om

Än så tillgångenIT-samhället utvecklas i rasande fart. länge till IT mycketär-
går.ojämnt fördelad. Klyftorna ökar för varje dag Genom massivt ITatt satsasom

tilltagande klyftbildningen fler lär sigkan motverka den och i takt med att att
fårbemästra IT verktyg den växande IT-industrin urval kompetens,störreettsom av

vilket stärker möjligheterna utveckla konkurrenskraftiga verksamheter.att
Med samhälle bygger bred IT-användning kan utvecklingenett som av-

fortgå. användningsområdensamhällets funktioner Vi kan utveckla och kannya
utnyttja effektivare. rationaliseringsvinsterInternet och Detta ocht.ex. mer ger nya
möjligheter för utveckling demokratin och den offentliga sektorns verksarnhe-t.ex. av

efterfrågan från ocksåEn stark hemmamarknad med hög samhället stärker denter. en
ocksåsvenska IT-industrins kort, den globala marknaden.

har chansen låt denW taoss-

25



MI arbeta IIIBII IIWGGKHIIQ illlllll
Regeringskansliet
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IT-rådUngdomens har under sin verksamma tid följt IT-utvecklingen i
Regeringskansliet. fortfarandeNär bokslut kan bara konstatera detgör attnu
finns väldigt mycket övrigt önska beträffande denna utveckling.att

Det med tydlig rädsla motvilligt anställda möjlighetär atten som man ger
använda inledde bruket kommunikationsmedel medverktyget IT. Man ITav som

låta fåomvärlden 15 departement möjlighet användaatt att e-postgenom personer per
har förvisso samtliga anställda möjlighet bruketInternet. I dag denna äröver men

behäftat med diverse administrativa hinder, imaginära eller har inteMan ännu
lyckats problematiken offentlighetsprincipen bralösa ochrunt ettatt e-posten

dag all ska registreras och helst skrivasIsätt. e-post ut oavsettman papper,anser
bådediarieföras offentlig handling liknasden ska eller Men kane-postom som

vid skriftligt dokument ska diarieföras och telefonsamtal och eftersomett ettsom
inte alla telefonsamtal diarieför banden inte hellerspelar in och bör göraman man

det beträffande den karaktären.e-post av
Regeringskansliet surfa justI dag kan alla anställda Internet och det är

någrasurfa kan. kan inte ladda filer applikations- ellerMan ärman ner som av
vilket utesluter möjligheten Ekosprogramkaraktär, lyssna Dagenst.ex. att t.ex.

statsrådennågotsändningar, blev Man kan inte använda sigettsom av varse. vare
ellerTelnet. kan inte välja modernt istället förFTP Man detett e-postprogram

uråldriga någonsiningen har hört talas och begränsare-postsystem som om som
möjligheten skicka och filer.att ta emot

Alltfler kommittéer inom Regeringskansliet skaffar sigoch arbetsgrupper
eftersom i praktiskt omöjligthemsidor. Men det dag förlägga dessaär att

möjligtRegeringskansliets tvingas utanför. Förvisso det teoretisktärservrar man
byråkratiskalägga hemsida Information Rosenbad innan allaatt upp en men

kvarnar alla livrädda jurister har sitt har i regel kommitténs eller arbetsgrup-och sagt
sigarbete slutet.närmatpens

fårSka följa reglementet till punkt och pricka inte använda diskettman man en
utifrån någon såledeskommer i Regeringskansliets datorer. Disketter tillärsom av

för frakta information inom slutet kallas Regeringskansliet. Det äratt ett system som
självfallet helt onödigt eftersom det finns nätverk möjliggör överföringett som av

således avskaffasintern information. Disketter borde konsekvens helt ochsom en
hållet inom Regeringskansliet.

fåtalRegeringskansliet försökerbäraDet sitter inom säkerhetsansvarigaett som
ocksåhela denna IT-börda sina axlar. Problemhanteringen blir därefter. Att

förhållningssätt så någotförändra oerhörd tid länge IT betraktastar en som som
återkommerkatten har släpat in. Ständigt och jämt det riskenärargument attsom av

dataintrång hålla hårdaför förvirus eller risken tvingas de restriktic-av som man
bakgrunden känns det märkligt företag och andraMot den organisa-att storanema.

mångationer har betydligt fler hemligheter Regeringskansliet kanväma änattsom
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i sin kommunikation och samtidigt sinaanvända IT alla tänkbara sätt uppmuntra
så. i bristfälliga säkerhetslösningar eller i riskanställda Problemen sitter integöraatt

konservativaför virusinvasioner problemen sitter i huvudet de ansvariga,-
i Regeringskansliet.tjänstemännen

så beträffandebeklagansvärt det svenska Regeringskansliet hämmatDet ärär att
regeringen ska kunna fart IT-användningen i landet börIT-användningen. Om

går fråga framsynt ochtill Regeringskansliet i bräschen i öppenattse om enman
inställning till möjligheter förenkla och förbättra arbetsorganisationen. DettaIT:s att

fåfrån låta möjligheter tillgäller allt de anställda fritt bruka Internets alla attatt
distansarbetsmöj ligheter. Istället ligger efter de flestaoch stöttauppmuntra man

på gamla mossigaoffentliga institutioners IT-mognad. Vad beror detta Beror det
Regeringskansliet beror regeringensjuristers starka ställning i eller det egna

bristfälliga kunskaper och dess användningITom

II-råus förslagungdomens
Regeringskansliet i syfteRegeringen IT-användningen ibör översnarast attse

användning.stimulera ökad och breddaden

Komminéväsenuet för informationutveckling och
mångaIT-råd komn1ittéväsendet.Vi harUngdomens del det svenskaär enen av

frågorår kommittéer.hundra gammal tradition i Sverige utreda i Det ärattav reger-
få frågoringens departementssfären specifika belysta, eller begravna.sätt att utom

många förändrats i med utvecklingenEmellertid har karaktären kommittéer takt att
IT-rådfrågorhar lagt bordet. Ungdomens bra exempeloch annorlunda är ettnya

annorlunda karaktär.kommitté meden en
gåttVårt samhällsfenomenuppdrag i drag belysahar ut att ett nyttgrova ur

särskilt följd härav har vi bl.a. haft uppgift verkaperspektiv. Somett attsomen
utåtriktat. utåtriktat får allt fler kommittéer inskrivet i sina direktiv.Detta verkaatt

kommitténs bl.a. villtolkar denna skrivning regeringen med uppdragVi attsom
frågaoch medvetandegöra allmänheten viss eller viss tendens. Attinformera om en en

utåtriktat sammanfaller ofta med har utreda fenomen,verka att att ett nyttnog man
vilket i dagsläget oftast inbegriper IT.

Frågan går påuppgifter utveckla fenomen, demgöraär ut att nyaom som
såväl regering omvärld ska bedrivasbegripli och sedan sprida kunskapen tillga som

kommitté äri regel ganskaden traditionella kommittéformen tillsättainom Att en en
ska direktiven helaomfattande och laddad procedur. Först genomman processa

vilket dessvärreRegeringskansliet. Sedan ska ordförande och ledamöter,utseman
istället för kompetensmässi Häreftertenderar bli avgjort politiska grunderatt ga.

slåss sakkunniga hela tenderartjänstemännen platserna och Detska experter.somom
såfrånbli energi organisationen. Närtämligen utdraget ochatt ta enen massa

IT-råds remissinstanserkommitté slag lägger betänkandeUngdomens ett reagerarav
tycker sig för utredningsbe-betänkandet inte följer de ettatt normer som man se

tänkande handlingsförlamning i remisshanteringen följd. För motverkamed attsom
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detta förlopp blir det allt vanligare departementen istället inom-att utser en
någotdepartemental vill belyst. handlingssättarbetsgrupp snabbt ha Dettanär man

utifrånperspektivet gårdock förlorat.gör att
byråkrati,detta sammanfaller med bromsande faktorer begränsadeNär stramsom

ständigt sökamöjligheter använda verktyg IT och behovatt att externasom av
lösningar situationer inte finns vettig beredskap för inom Regeringskansliet,som

gårså försämras för blir mycket energiförutsättningarna arbetet. Resultatet att
förlorad i värmeutveckling den ständiga friktionen, varför slutproduktenren av
definitivt blir sämre.

två antingenVi därför välja mellan alternativ för framtiden:börattmenar man
kommittéfomien samtidigt försöker ändrakan försöka luckraman upp som man

ocksåattityder till kommittéväsendet, eller försöker finnaomvärldens man nya
IT-råds slag. V1former för utvecklings- och informationskampanjer Ungdomensav

få frågor rejältvill i detta rekommendera regeringen till dessasammanhang attatt se
belysta.

IT-råus förslagungdomens
kommittéformen i syfteRegeringen bör initiativ till utreda attta att nytt

finna arbetsformer för tidens uppgifter.dennya nya
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Övergripande mål:

tillgångIälllml Ii"

informationssamhället

befinner mm I hmnlnustmoss en
ivemårIneestrlsamnället I Intermauonssamnället.

led eclsåmustermerinuen samhället lärämlras ochsystemenav normerna
lärarna utsamhället munersom

utvecklingeninformationssamhället sker med rasande fart med deav en
kommersiella intressena pådrivare.främsta Genom teknisk utveckling ochsom

hårdareallt konkurrens har priserna sjunkit. Fler företag och fler privatpersoner har
skaffat tillgångsig till den tekniken, i alla fall fysiskt. En undersökningnya som
Skop har pågjort uppdrag Dagens IT 22/10 visar 36 svenskarnaatt procentav av

tillgånghar till Internet. åldersgruppenInom år18 till 34 motsvarande siffra 50är
Det finns dock vissa avi gsidor med detprocent. sker. Bland andra LO harsom nu

uppmärksammat marknaden någotinte har intresse sörja för jämlikatt attav en
tillgång. Skop-mätningen ocksåvisar mycket riktigt de släpar efter iatt grupper som
utvecklingen låginkomsttagareäldreär och de användersamt att personer som
Internet oftast långär med utbildning,män, höginkomsttagare ochpersoner
storstadsboende.

I takt med utvecklingen fram ökar klyftorna i samhället.att Man har längerusar
talat faran för utvecklingen infomationssamhället leder tillatt informations-om ettav
och kunskapsmässigt A- och B-lag. Men det inte faran i detta vi ska diskutera.är nu
Uppdelningen har blivit realitet. Massmedieforskaren Lennart Weibull viden
Göteborgs universitet presenterade för tid sedan undersökning precisen en som som
Skop-mätningen visar klyftorna mellan högutbildade lågutbildadeoch frågaiatt om
tillgång till IT ökar. Vidare det inte tillgångenbaraär ocksåskiljer använd-utansom

Hårdragetningen. använder de välutbildade IT för informera sig och öka sinatt mer
lågutbildadekunskap medan de underhållning.använder IT för Tendensen ligger helt

i linje med vad kan sig marknadskraftemavänta när allena ska sprida tillgångenman
till IT.

Att ställer sig utanför händelseförloppet djuptstaten oroväckande.är Om vi vill
framtidens samhälle ska demokratiskt i meningen jämliktatt måsteoch jämställtvara

för tillgång bådetill IT, fysisk ochstaten ta ett mental, sprids tillatt medbor-ansvar
gällerHär det förse skolor, offentliga och människans närområdeatt medgarna. rum

IT-utrustning. Här gäller det på olika stimulera människansätt skaffa sigatt IT-att
utrustning till hemmet. Här gäller det visa IT:s användningsområden så fleratt att
blir förtrogna med verktyget och börjar använda det till underhållning.baraänmer
Här gäller det aktivt använda iIT det integrationsbefrärnjandeatt arbetet. Det är
dessa kansätt motverka inneboendeIT:s maktpotential endast kommerattman ett
fåtal till del. I detta sammanhang vi utvecklingen skolor till kompetens-tror att av
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brautbildningssystemet, sättkapitlet ärför iredogörs att tryggaettcentrum, omsom
till del.tillgång allmänhetenkommersåväl mentalfysiskatt som

inte detsammajämlik emellertidtillgången blirtill ITsäkerställa ärAtt somatt
mångaAlltför i dagensinformationssamhället.tillgångfår tilljämlikmänniskoratt

socialasegregation ochbl.a.betingatnågot utanförskap,slagssamhälle lider avav
informationssamhälletillutvecklingMålet samhälletsföretniska klyftor.och ett

mening. I dettasin bredastetillgång samhället itillmåste jämlikborga föratt envara
minskaförkan användasmåste hur ITfunderaarbetemycket angelägna över att

demokratiska delaktigheten.och denöka inflytandetutanförskapet attgenom
samhällsutveck-målövergripande försåledesIT-rådUngdomens ettattmenar

delmålenvilket byggerinformationssamhället,tillgång tilljämliklingen ska vara
öka medborgarnasmental ochochtillgång för alla fysisktill IT attomom --

demokratiskadelaktighet i demedborgarnassamhället ochinflytande i processerna.

Delmål:

Tillgång för allalill
ochsjälvklarhettillgång för ärtill IThainformationssamhället ska äriallaAtt oss en

för iglokalsamhället vi redogörden visionutgångspunktema ide viktiga omen av
tilldetVem skaVad kostarorealistiskt:många sig dettaMEGA-BYTE. För ter se

tillgång för allaså medskeratt menas
tillgångfår tilltill allakostadet kommerVisst, det attär attattsant, sepengar

någravår enklameningdock enligtfinnstid. Detdärför kommer detochIT att grepp
Åtgärderna lågai sammanhangetmedförigångallvarför sättaattatt ta processen.

effekt.goddesamtidigtkostnader ger ensom
till allmänför blirITsvårtmånga kan detFör attatt ansvararse vem somvara

Är individernaellerorganisationernamarknaden, kommunerna,tillgång. det staten,
därförsamhälle ochför jämliktfråga sörjaälvaVi detta är ettattatt omenmenar

stå vid sidanföredraverkar dockStatenförangelägenhetsjälvklar attstaten. om.en
kommunerna,marknaden,utsträckning tillöverlåter i mycketförsörj ningenMan stor

blygsam.sammanhangetrollen iden ärindividerna medanochorganisationerna egna
och skärsvårt detvårt Vi harsamhälle. ärIT-klyftan iSamtidigt ökar att tro att ren

passiviteten.sig bakommaktpotential döljergigantiskaokunnighet IT:s somom
dimridånsig bakomfrågan döljerekonomiskKanske det denär som

tillgång till IT-samtliga ska hamål för samhälletStaten bör attange som
aldrigtillgång kan docktill ITbåde mentalt. Attfysiskt ochutrustning, varage

huvudbibliotek. Allde-några i kommunensin datorerenbartdetsamma sättaattsom
mycketoch därtillavstånd bibliotekentillolikamänniskor mycketharles uppenbart

också mycketfrån detdettabiblioteken. Bortsett ärvistasolika tradition attav
hänvisad tillochIT-utrustning hemmahamellan ettskillnader attatt varastora

På kort siktsåledes hemmen.måste IT-utrustaMålet lång siktbibliotek. attvara
uppnånärområde. Föri människorsoffentliga IT-utrustasmåste fler attdock rum

utifrån för IT-principerregeringen arbetatillgång börmålet till ITjämlik treom
ibehandlasskolmiljöematillgången till iITnärområdettillgång observerai att
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kapitlet utbildning. IT-tillgångenDessa öka i befintligal offentligaär attom rum,
2 stimulera framväxt offentliga IT-mötesplatser och 3 stimulera bred-att attav
bandsutbyggnad till hemmen.

l befintliga finurliga rum
Blekinge utvecklar IT-samhälle tillgångi full skala, där rik till IT ska gälla förett
alla. I Ronneby kommun har huvudbibliotek liksom biblioteksfrlialema IT-utrustats
med moderna datorer och snabba uppkopplingar. Resultaten satsningarna har inteav
låtit på årsig: fördubbladesvänta antalet besök till folkbiblioteket ochett
utlåningsfrekvensen ökade 60med börDetta intäkt för kraftigprocent. tas attsom en
utbyggnad i bibliotekenIT revitaliserar hela biblioteksverksarnheten. Närav man
dessutom, i Ronneby, erbjuder brett utbildningsutbud i IT-användning görsettsom
biblioteket till naturlig mötesplats för människan i samhällsförändringen.en

Regeringen har via Utbildningsdepartementet drivit IT-utrustandet biblio-av
teken erbjuda kommunernas bibliotek två megabits fast uppkopplingattgenom en

stårSunet. Staten för driftskostnaderna två åren.de första Initiativet bramot är men .
det mycket olyckligt tillåterinteär skolorna ansluta sig till dennaatt attman upp-
koppling. Detta underlättar inte ökade kontaktytor mellan skolorna och biblioteken,
vilket borde självklar strategi i utvecklingen informationssamhället. Därtillvara en av

detta ineffektivt utnyttjande dåär bandbredden, bibliotekens begränsade antalett av
datorer använder uppkopplingen. således vårFörslaget enligt mening illaärensamma

också frångenomtänkt och har mycket kritik kommunerna.mött
Utöver IT-utrusta biblioteken bör regeringen initiativ till sprida IT tillatt ta att

fler offentliga till platser där människan gårdarvistas. Fritids- och ungdoms börrum,
tillgångha rik till för offentligtIT bruk, liksom arbetsförmedlingarna, de lokala

skattekontoren, försäkringskassan, postkontoren, vårdcentralema, sjukhusen,
vårdhemmen, jämvägsstationema och varför inte lågsystembolagen Till relativten
kostnad skulle IT-utrusta de offentliga nåmiljöerna mängder medattman genom
människor.

IT-råusungdomens förslag
Regeringen bör initiativ närornrådetstill offentligaIT-utrustata att rum.-

närmrâuotIT-mtosnlatsor i
MEGA-BYTE föreslogI skulle stimulera framväxtenregeringen IT-stugoriatt av

bostadsområdena. Idén har gångna åretunder sigdet starkare. Svängsta iIväxt än
Blekinge har sedan tid tillbaka etablerat s.k. IT-värdshus. Projektet harettman en
utvecklats till veritabel åldrar, frånsuccé besökare i år.och lockar alla 10 till 75en
Verksamheten har utvecklats till mittpunkt i det gamlabli brukssarnhället. Iatt en

fungerade IT-värdshuset mindre ungdomsgårdeller densomras mer som en men
positiva effekten vandaliseringen i samhället minskade radikalt.att

Värdshusets verksamhet drivs två fårALU-anställda handledareav som en

33



nivåerIT-utbildningar olika tillerbjudererfarenhet. IT-värdshusetbetydelsefull
Undervarit fullbokade sedanlåga och kurserna harmycket kostnader starten.

miljönden dynamiskaidéer resultatföds mängder medkurserna ett somsom avnya
fångaformer för allauppstår skapagenerationerna Nästamöts. ärnär attsteg att upp

näringsverksamheter Somleda tilldessa idéer kan startas.attt.ex. nyasomnya
skaffar sig allt fler datorer tillverksamhetytterligare effekt IT-värdshusetsaven

hemmen.
Blekinge,informationssamhället i IT-för utvecklingenideella föreningenDen av

frånbidragframgångarna ochfasta i SvängstaBlekinge, har tagit ettgenom
byggas itio IT-världshusKommunikationsdepartementet kommer tätorteratt uppnu

i syfteIT-värdshus mycket braVi idénutanför centralortema. är attatt ommenar
samhället. Idén kantillgången minska IT-klyftoma itill och därmedsprida IT

verksamhetkantill handla IT-mötesplatseremellertid utvecklas att vara en nyom som
skolor, föreningar,i befintliga strukturerlokaler eller verksamheti särskilda somny

utveckling särskildamedel förRegeringen börFolkets Park och datortek. avsätta av
når ungdomarhand riktas till projektMedlen bör i förstaIT-mötesplatser. somsom

områdentillgång i socialti hemrniljön och till ungdomarhar liten till IT utsatta
utanför centralorten.

ioch drivas ungdomar,utvecklas ungdomarIT-mötesplatser bör gämaavav
verksamhetkommunalform organisationer,med det lokala samhället isamarbete av

utbild-särskildaverksamhet börför IT-mötesplatsemasoch näringsliv. Inom ramen
drivas.nings- arbetslöshetsprojekt kunnaoch

II-råds förslagungdomens
närornrådena.IT-mötesplatser imedel för utvecklaRegeringen bör avsätta att

når litenhartill projekt ungdomari första hand riktasMedlen bör somsom
områden utanföri socialttillgång hemmiljön och till ungdomartill IT i utsatta

centralorten.

tillgånginnehåll lör tillmammansBredband och
håll bostadsområden bredband. ViPå medinitiativ sinakommunala utrustas

tillgång tillför jämlik IT. Förstbredbandsutbyggnad avgörandeär näratt enmenar en
hushållenlåga allvarbredband till kostnader kommermedhemmen har utrustats

Förvissoroll fylla.aktivt IT-bruk. Här harstimuleras till attstatenatt ett menaren
ingå i hyran ibredband sikt ska kommaallt fler organisationer väntanattatt men

Goda exempelstimulera utvecklingen. ochblir verklighet bör regeringendettaatt
från lyftas fram. Regeringen bör vidareAraby i Växjö börerfarenheter finns t.ex.som

in bredband i fastighe-fastighetsbolag drarräntesubventioner tillöverväga att somge
ingåPå i svensk byggnonn.sikt bör bredbandtema.

till hemmen bör regeringenParallellt med bredbandsutbyggnad uppmuntra
närornråden i lokala nätverk. Dessatill kopplalokala initiativ syftar att sammansom

mellan människornärområdesnätverk plattform för ökade kontakterkan fungera som
närområdesnätverken kanlokala politiker. Genommellan medborgare ochoch
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allehanda tjänster och utbildningar erbjudas, information kan spridas och integratio-
påskyndas.kan Intressanta projekt detta slag de lokala nätverken iärnen av

stockholmsstadsdelama Aspudden, @spnät, och Skarpnäck.
stimulering bredbandsutbyggnad till hemmen och uppkomstenav av

närornrådesnätverk torde det hushållenlockande för skaffagörasammantaget attmer
sig datorer. Det mycket vikti den höga ändåär kostnad det innebäratt attsom
skaffa sig dator känns motiverad. Att kunna erbjuda innehållmeningsfullt äretten
därför avgörande.

IT-råtlsungdomens förslag
Regeringen bör stimulera utbyggnad bredband till hemmenav genom

peka goda exempel och erfarenheteratt övervägasamt attgenom
räntesubventioner för bredbandsutbyggnad.
Regeringen bör lokala initiativ syftar till kopplauppmuntra attsom

närområden i lokala nätverk.samman

tillgångenllnn mentala lill
Hitintills har vi fokuserat tillgångenden fysiska till finnsIT. Den dock en annan,
lika viktig, sida tillgångsbegreppet och det tillgångenden mentala till IT.är Iav
MEGA-BYTE redogjorde vårvi för utgå frånhur bör individens intressensyn man
vid IT -utbildningar därifrånoch stimulera informations- och kunskapssökandeett
med hjälp IT IT-utbildning behöver inte ha IT fokus, byggautanav en som snarare-

IT främsta hjälpmedel uppnåför kunskaper. påpekadeSom vi i dettaattsom nya
kapitels inledning riskerar hamna i situation fåtaldär de högutbildadeatt etten - -
använder förIT stärka sin kunskap medan det flertalet använder förITatt stora
underhållning. Det informations- och kunskapsmässiga A- och B-laget befästs
därmed alldeles så tillgångväl jämlik fysisk till inteIT denna kombi-oavsett en om

tillgång.med mentalneras
Vi fysisk tillgång måstetill IT förenas med utbildning i IT-använd-attanser en
Innehålletning. individens använding verktyget. fysiska tillgångenavgör Den tillav

måste finnasIT i människans närområde måsteoch utbildning i IT-sättsamma
närområdet.användning i Utbildning såledesbör erbjudas i de befintliga offent-ges

liga IT-mötesplatsema närområdesnätverk.och via Vi det ärattrummen, anser nu
hög tid bred front erbjuda hela svenska befolkningen relevant utbildningatt om

användningsmöjIT:s ligheter och innebörden informationssamhällets utveckling.av
Det dags skapa folklig mobilisering,är generellt dåkunskapslyft. Först kanatt etten
vi reellatala möjligheter för jämlik utveckling. Detta till också förom en vore gagn
näringslivets omställning till IT-intensiv verksamhet.

Il-råus

l
ungdomens förslag

Regeringen bör sörja för lT-utbildning erbjuds allmänheten del iatt som en
IT-verksarnheten i de offentliga rummen.
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IT-Iiunsltanslvnet
väckastradition börfolkbildning.tradition DennaunikSverige har nytt.aven

möjlighet utbildabefolkningSverigeshelahjälp kanfolkbildningens attMed geman
satsningdylikförutsättningar. EninformationssamhälletsiIT-användning ochsig i

Folkbildningssatsningen börsamhället.lärandeskapa detförsta mot attett stegvore
för därmedgenerationsöverskridandestimulera till mötenochgenerell attvara

generellai Svängsta. DennaIT-värdshusetde viddynamiska effekterstimulera som
inforrnationskampanj ochlandsomfattandeföregåsfolkbildningssatsning bör av en

Folkbildnings-och förebilder.exempelrad godauppvisandemedkompletteras av en
Målet förpågående Kunskapslyftet.detförenas medmycket välsatsningen kan nu

IT-kunskapengenerelladen högstabefolkning ska haSverigesbörsatsningen attvara
världen.i

bör tillsammansmobilisering. Manfolkligainitiativ till dennaRegeringen bör ta
näringslivetfackföreningsrörelsen,ungdomsorganisationema,med folkbildningen,

medparaply. sambandnationellt Ikampanj underutarbetaoch kommunerna etten
för utbildninga-lokala baserkanetablerasIT-mötesplatser utgörasatsningen bör som

olikakan vidareSatsningenoffentligamed andratillsammans rymmarum.ma
närområdesnätverken kanföreslagnaprägel. Deeller nationellprojekt med lokal ovan

integrationförprojektmedan andralokal karaktärprojektexempel t.ex.avvara
anslutning tillInitiativ isåväl nationella.lokalademokrati kanoch somsomvara

skolor börochbredbandsutrusta hemförsatsningen uppmuntras.atttas
skänkakommermöjligheterIT-kunskapslyft visar IT:snationelltEtt attsom

egendom.bliinnehåll för skabehövs ITmeningsfullhet och detden att mansvarsom
förmånligatillerbjuda IT-paketdatorföretagantallärbrevSom stortposten ettett

skolboksexempelpågår. blirsatsningen Detdetpriser under ett gottett sam-att
går i och stakarPolitikenkrafterna.kommersiella tätenpolitiken och demellanspel

förvinster alla;fall blir resultatetefter. dettaMarknaden följer Iriktningen.ut
nation, läggerför Sverigevilket brai landet,IT-kunskapen ärökar generellt ensom

får tjäna slanttillgång marknaden dessutomtill ochjämlik ITförbra grund enen
slagkunskapslyft dettalärIT-utrustning. Härtillförsäljning ett nyagenereraavav

dennaEffekternaverktyg.medförs i arbetetmänniskoridéer nyttnär ett avsamman
siabaradynamik kan om.

It-råus förslagungdomens
IT-folkbildningskampanj tillsam-nationellinitiativ tillbörRegeringen ta en

fackföreningsrörelsen,ungdomsorganisationema,folkbildningen,medmans
generations-generell ochböroch kommunernanäringslivet uppmuntrasom vara

överskridande möten.
också syftarprojektdäri helhetFolkbildningskampanjen bör somenrymmas

ingår.närområdesnätverkoch lokalaIT-mötesplatserutvecklatill att

36



tillgångföl iämliklT-stöllsnecitikt

IT for integration
såväl i vissanå tillgång fysisk mental, krävs detjämlik tillvi ska IT,För att somen

åtgärdsförslag skissadeåtgärder generella vifall särskilt riktade deutöver ovan.
två områden: åtgärder främja integra-försatsningar framföralltspeciellaDessa rör att

åtgärder funktionshindrade.tion och för
många Invandrargrupper leveravseende samhälle.Sverige iär segregeratett

invandrarbakgrund harfrån människor medskilda det omgivande samhället och
svårt gäller i utsträckningplats arbetsmarknaden. Dettamycket storatt t.ex.

enkeltgenerationens invandrare. heltmänniskor ofta andra Det ärärunga som
också accelererande IT-utveck-ställs utanföroacceptabelt invandrargruppemaatt en

etablerade samhället och deling. redan befintliga klyftan mellan detDen
Så småningom lär det kommaökar istället för minskar.marginaliserade engrupperna

utjinte för skillnadernareaktion ämnas.ett attstaten tar ansvarom
utsträckning i integrationsarbetet.inte används ibesynnerligt ITDet störreär att

ochkoppla människorverktyg för utbyta erfarenheter,IT utmärktär attett samman
och utbildnings-nå många samtidigt med informations-för kunna människoratt

iviktig egenskap ITinsatser. i sammanhanget mycketUtöver detta har IT annanen -
hudfärg ellersig ingen skillnad människorgör ursprung.g.a.

tillKommunikationsdepanementet bidragregeringenFörvisso har gettgenom
syftar tillmångkulturella http://www.dds.se/dms, projektDen salongen attett som

integrationrasism och för ochfrämlingsfientlighet ochanvända IT verktyg motsom
mångkulturalitet. bördetta inte räcker. IT verktygVi dock att genomsyrasommenar

böråtgärder kommande Integrationsmyndighetenintegrationsbefrärnjande och den
dels stimulera IT-projektdärför verktyg i integrationsarbetet ochdels använda IT som

för IT-använd-vidare särskiltbland invandrargrupper. Regeringen bör avsätta pengar
användas till riktadening särskilda bör kunnai integrationsarbetet. Denna pott

åtgärder eller stadsdelar.i invandrartäta kommunert.ex.

lI-råus förslagungdomens
i integrationsarbetetRegeringen initiativ till ökad användning ITbör ta en av

bland invandrargrupper.och stimulera IT-proj ekt
åtgärderriktade till invandrartäta kommunerRegeringen bör medel föravsätta

eller stadsdelar.

för funktionshindradeIT
fårtillgångMed tillhjälpmedel för funktonshindrade ITutmärktIT är ett personer.

samhället. Medsig gällande imed funktionshinder möjligheter göraattnyapersoner
förvärvsarbeta och delta ifunktionshindrade kommunicera, studera,hjälp kanITav

många risk förfall minska densamhället jämlika villkor. IT kan i avsevärtmer
för handikappadefunktionshinder upphov till. sörjaisolering vissa Att attgersom

frågafår tillgång i samhälle där alla hartill jämlikhetIT är ettytterst en ompersoner
framförallt bamför handikappadelika värde. Därför bör staten ta att personer,ansvar
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får tillgångoch ungdomar, lättare till IT hjälpmedel.som
Under vissa förutsättningar kan i dag dator hjälpmedel vid studierman en som

många svårt fårörelsehindrad. i alltför fall det mycketMenär ärt.ex. attom man en
dator klassad hjälpmedel fast det uppenbart skulle minska de handikapp-ävensom
ande effekterna funktionshinder.ettav

Som det finns det flera problem måste med:vi itutaser som man
svårbegripliga.Reglerna Ofta beror det vilket landsting eller vilkenär t.0.m.-

kommun tillhör vad har till och hur de regler finns tolkas. Dettarättman man som
problem tämligen generellt för alla hjälpmedel.är sorters

åtminstone så.Landstingen och kommunerna saknar framställs detpengar,-
Emellertid verkar det problemet oklarheten vilken instans skastörsta övervara som

förbetala älpmedlen. Resultatet blir söker hjälpmedel frambollasatt personer som
och tillbaka mellan olika instanser. En pojke medAspergers syndrom enkelt uttryckt

lindrigare form få råd.autism kunde inte dator för hans skola inte hart.ex. atten av
Ofta särskildakrävs anpassningar IT-baserade hjälpmedel. saknasDetav-

lämplig och eftersom marknaden begränsad sker idag inte tillräckligärprogramvara
hårdvarautveckling. Bristande kunskap inte alltid används hjälpmedelgör att ny som

behovet finns. bra exempel detta digitalaEtt kameror.ärtrots att

fåDet tydliga fallet där redan kan dator klassad hjälpmedelmest man nu en som
för rörelsehindrade studerar. Det för barn med autismär värre t.ex.synes vara som

e1lerAspergers syndrom. särskilt problematiskt eftersomDetta dennaär grupp
handikappade ofta väldigt mycket hjälpta dator. Dator och nätkoppling kanär av en
dels hjälpa dem läsa och skriva och dels minska risken för isolering medpersoneratt

svårareautism har generellt i människor.andra kontakten med andraän
ofta form såledesIT, i dator, kan det hjälpmedel underlättar förav en vara som en

den funktionshindrade människan villkor icke funktions-att agera samma som
alltsåhindrade. kan minska förIT handikappet. Priset denna bakgrundatt mot

erbjuda funktionshindrade lågtdator hjälpmedel vi ipersoner en som anser vara
förhållande uppnås, såvältill de mycket positiva effekter för funktions-densom
hindrade individen för samhället. princip alla handikappI bör har ettsom som som
skulle kunna minskas med IT-utrustning hjälpmedelanpassad garanteradesom vara
denna kosmad.utan egen

Genom använda hjälpmedel kan till funktions-IT samhället slut ävenatt som se
tillgång någothindrade föristället belastning. Det ettpersoner som en en om vore

tillgångjämlik till informationssamhället.stort steg mot en

IT-råds förslagungdomens
Regeringen bör verka för klarare regler införandet miniminonnoch av en

fåbeträffande för funktionshindrade IT-utrustningrätten attpersoner som
hjälpmedel.

Regeringen bör initiativ till bidrag för IT hjälpmedel inte begränsasta att som
till enkla fall rörelsehinder, omfatta alla handikappade,utansom grupper av som

förståndshandikapp,med autism, MED/DAMP och dyslexi.t.ex. personer
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utveckling inomRegeringen tillskjuta medel till forskning ochbör mer
snabbt skaområdet för människor med handikapp. för hjälpmedelIT Detta att nya

för fulla potential ska kunna utnyttjasbli allmänt tillgängliga och IT:skunna att
funktionshinder.minska handikappande effekten olikaför denatt av

Delmål."

üKa samhället 00hmedborgarnas inflytande i
UBHHEHBI i IE IIBIIIIIKMUSKE processerna

vårformerna förtill infonnationssamhälle medförSamhällets utveckling ett att
Kommunikation avgörande roll i demokratisktkommunikation förändras. har etten

måste demokratin föränd-kommunikationen förändras därförI takt medsystem. att
fårför människor nätuppkoppling blir de inteeller baraMen attras, anpassas. en

öka demokra-automatik i demokratiska Vill detmed engagerade den processen. man
måste initiativ till Om initiativet uteblir kantiska deltagandet självt det.systemet ta

uppstå utlöpare, politi-situation vilken kommunikationen mellan demokratinsien
återspeglas i minskatkerna, och dess bas, folket, blir mindre och mindre. Detta

därmed blivaldeltagande politikerförakt. Demokratin och politiken riskeraroch att
omfattande privilegierade. York omvaldesspel för galleriet, endast de I Newett

använde sin möjlighetnyligen borgmästaren. Endast 30 de röstberättigadeprocent av
påverka socialt30 inte tillhör Yorkspolitiken. Vi dessa Newatt vet att procent

Är ocksåframtid vi ska till mötesbefolkning. det denna demokratiskautsatta
två dåliga fårmåste alternativ; vivi välja mellanDet känns stundtals som om

minskatvälja urholkning demokratinmellan utveckling ettmot genomen en av
risk förvaldeltagande utveckling direktdemokrati, medoch mentonneter-moten

ovanstående altema-demokratins introducerande. Finns det inga bra alternativ Kan
måsteframstå vitiv vilket har Oavsett vilketbra, beroende synsätt tasom man

färre.krafttag till omfatta fler och inteför revitalisera den demokratiskaatt processen
tillgång inforrnationssamhället.betydelse för jämlik tillavgörandeDet är av en

Fil inflytandeHW kanaler
Såväl organisationer bör introduceraregering och kommuner partier och nät-som

Låtutfrågningar deltaoch diskussioner allmänheten kanbaserade t.ex.som
kanfå politiska diskussioner via Detmöjlighet delta iskolklasser nätet. ettatt vara

får möjlighet uttryckasäkerställa icke-röstberättigade ungdomarsätt även attattatt
realtid ochåsikter. kommunalpolitiska debatter isina Sänd riksdags- och över nätet

låt allmänheten möjlighet det sägs.att reagera som
allmänhetenkommunala där möjlighet förIntroducera virtuella möten, attges

Hållpåverka kommunalpolitiska nämndmöten därdirekt kommunens utveckling.
Låt sarnrnanträda ungdoms-fritidsnämndenmänniskor berörs vistas. t.ex. ensom

frågor berörgård frivilliga remissinstanser ioch ungdomar möjlighet att somvarage
politiskaorganisera deltagandet i de virtuelladem. Uppmuntra skolan mötena.att
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Ungdomar vill framtiden Framtiden hör ungdomarna till och den världärse an.
måstei dag bygger. Därför politiskadet samtalet inriktatsom man vara mer

framtiden politiska visioner: måletoch vi och vad för resanär väg ärvart
Dagens retoriska saltomortaler bortre bådeeller Kalmarmodeller ärparenteserom

mångaobegripliga främmande föroch människor. Ungdomar engagerade,ärunga
åsikter,ungdomar har tankar och idéer, förändra.ungdomar vill Denna inneboende

kraft lär dock inte komma till såuttryck den traditionella partipolitiken längegenom
denna inte kan tydliga visioner för framtiden kan ställning till. Det ärtage som man
hög tid föra in föreslårungdomars visioner i de politiska därförochatt attrummen
regeringen instiftar ungdomsreferensgrupp efterTony Blairs modell för med-en
borgarreferensgrupper till regeringen. ungdomsreferenDenna bör baserassgrupp

således beståstatistiskt urval ungdomssverige och vanliga ungdomarett av av som
tillfrågas efteroch byts viss tidsperiod. Regeringen bör efterutsom en samma

ungdomsrådsverksamhetkriterier stimulera utveckling den i dag finns i delav som en
kommuner.

Vi föreslog i MEGA-BYTE regeringen bör stimulera nätbaseradeatt
Åtgärdendirektdemokratiska nivå.inflytandefora lokal i kombination med

skapandet kanaler för inflytande de politiska ochöver störreav nya processerna en
tyngdpunkt det visionära samtalet kan den medicin behövs för vändaattvara som
ungdomars ointresse för den etablerade partipolitiken.

Ungdomens H -rans forslag

Regeringen bör initiativ till skapandet kanaler och former syftarta av nya som
till öka medborgarnas inflytande och delaktighet i den demokratiskaöver proces-
sen.

Regeringen bör tillsätta ungdomsreferens baserad statistiskt urvalen grupp
och med regelbunden genomströmning stimulera utvecklandetsamtav personer av

ungdomsrådlokala efter kriterier.samma
Regeringen bör initiativ till nätbaserade direktdemokratiska inflytandeforata

nivå.lokal

föl ungdomars demokratiska delaktighet
Demokratin vårai samhället vad vi den till.Vill vi ungdomar skaär gör att engagera

måste ocksåsig i den politiska gårvi till ungdomarna. Det inteprocessen anpassa oss
ungdomar slaviskt ska sig efter de spelregler spelregleratt tro att anpassa vuxnas -

inte reflekterar samhällets utveckling.som
Dagens ungdomsorganisationer viktiga för ungdomars medverkan iär extremt

det politiska samtalet och politiskaden utvecklingen, i synnerhet de denutgörsom
enda kanalen in till den politiska makten för därförungdomar. Just det viktigtär att

får tillgångungdomsorganisationema till tekniken för effektivare kunnasättatt ett
På ocksådenna kanal. sikt bör andra kanaler för ungdomarsöppnasvara engage-

vid sidan de etablerade organisationerna, exempelvis det sättmang, av som
skisserades i dettaIT arbete utmärkt verktyg. Parallellt med dennaär ettovan.
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utveckling bör regeringen redan i dag krafttag för understödja användning ITta att av
bland dagens ungdomsorganisationer. Mängder med ungdomar sigrör nätet men
ungdomsorganisationema har inte i form IT-hj älpmedel för denattresurser av

nivånlokala efterfrågan, delta i samtalet och driva utvecklingen. Det gällermöta
ungdomars tankar och erfarenheter och till dessa spridsmöta ochatt attse reageras

på, för öka dåungdomars delaktighet. gäller befinnaMen det sig däratt ytterst att
ungdomar befinner Dåsig och detta allt oftare gäller det ungdo-är nätet. mötaatt

deras villkor och det allt oftare med verktyg. låtaIT Genomär att t.ex.mar som
ungdomsorganisationer förekomma värdar för de tidigare föreslagna IT-mötes-som
platserna kan regeringen låtabidra till utvecklingen. Ett aktivitets-sätt ärannat att

utgå ocksåstöd för ocksåvirtuella Man kan slags förskottmöten. överväga ett
framtida bidrag till ungdomsorganisationer skaffar IT-utrustning.som

politiska måste anslåsDen det gäller den nationellanätet, oavsettprocessen
eller lokala politiken. Genom särskild lag gjorde riksdagen det möjligt förläggaatten
informationstj Rixlex Internet. Det dags denna speciallagänsten utökas tillär att

också omfatta kommunalpolitiska dokument. Det via ungdomarär nätetatt som
snabbt, enkelt och sina villkor kan del de politiska besluten och delta itaegna av
den politiska debatten. måsteDen politiska diskussionen spridas utanför

tillåtassammanträdesrummen och vädras i det allmänna Med hjälp ITatt rummet. av
kan frågorpolitiska anslåsoch beslut enkelt förenasoch med forum för allmänhetens
diskussion och eftertanke. kanFormen med fördel användas i skolornas undervisning
och torde öka ungdomars intresse för den politiska omgivningen. Härtill svarar
metoden omvärldens krav snabba, politiska reaktionstider samtidigtmotupp som
den svenska traditionen studiecirkelsdemokrati bibehållas.kanav

Informationssamhället ställer och vårannorlunda krav demokrati. Detnya
bästa dessa krav använda densättet tidens utmärkandemöta äratt att mestnya
verktyg, för också behållaIT, de delar det gamla demokratiskaatt systemetav som
är om.Vi vill väl alla denvärt demokratiska delaktighetenvärna ska ökaatt att
istället för minska och delaktigheten sker jämlika villkor Om dessaatt att
eftersträvansvärda mål ska kunna uppfyllas i inforrnationssarnhället måste vi börja

utvecklingen istället för försökamöta den. Nästa det val. Detär äratt mota ett
gyllene tillfälle för måttregeringen vidta och för öka ungdomars intresseatt steg att

politiken.för En politiskt plattform påneutral med val- och partiinformationnätet är
i åtgärd.det sammanhanget självklaren

It-råtlsungdomens förslag
Regeringen bör stimulera ökad IT-användning blanden

ungdomsorganisationema dessa möjlighet förekomma värdaratt attgenom ge som
för IT-mötesplatsema, likställa virtuella frågamed verkliga imötenatt om
aktivitetsstöd förskott bidrag vid införskaffande IT-utrustning.samt att ge av

Regeringen bör initiera lagändringar syftar till utöka möjligheternaatt attsom
anslå politiska dokument och protokoll Internet.

Regeringen bör i samband med politiska anslåsdokument Internetatt
också verka för möjligheter innehålletdiskutera i därför avsedda forum.att attges
Regeringen bör intiativ till skapandet politiskt neutral plattform med val-ta av en

årsoch partiinformation inför 1998 val för Internet.unga
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Övergripande mål:

näringslivEtt dynamiskt och
tlvnamislt arbetsmarknaden

nunnor mm I brvtnlnosuttoss on
övergårlulustttsamnättot I lntonnauonssamnällot.

ocksålott transtonncrlnuon sunuältot türändras och:molnenav :mmm
värttortnurna utsamhället mursom

snabbastgår utvecklingen inom näringslivet under förändringstryckstort
från både global och lokal konkurrens.

Förändringen vi upplever inte teknisk till sinär den har möjliggjortsnatur, men
snabb och accelererande teknisk utveckling. Tekniken möjliggör sättgenom en nya

arbeta och bedriva företagande. företagDe inte till sig förändringarna ochatt tarsom
den teknik möjliggör den, förmårinte utvecklingen tillomsättasom som
produktivitetsökningar och tillväxt lämnas obönhörligen bakom historiens
skrotupplag.

Tekniken driver älva den takt med vilken utvecklingen sker. Tekniken
möjliggör snabba beslut och förkortar fråntiden beslut till handling. möjlig-Denna
het kortar också automatiskt tiden för beslut. Tidigare kunde börsmäklare fundera i
dagar förändringar eftersomöver trögheten istörre inte krävde snabbtsystemen ett
beslut. dagI krävs besluten blixtsnabba eftersom tillåtertekniken det. Om inteäratt
mäklaren förmår snabba beslut grundval den tillgängliga informationenta av
kommer kunderna någonsöka sig till det.görsom

I näringsliv där förändringarna gårinte längre flerårigai cykler,ett mätaatt utan
där marknaden förändras månadradikalt och ställs det helt andra kravvar varannan

företagsstrukturer och medarbetare. De klassiska hierarkiska strukturerna
förmår inte sig till den ständigt föränderliga Bådeomvärlden. marknad ochanpassa
anställda ställer krav flexibla strukturer. från nåttInnan impuls periferin inmer en
till beslutscentrum, resulterat nåtti beslut sedan till periferin igen förett ett utsom

i handling, har omvärlden förändrat sigomsättas igen och gjort beslutet inaktuellt.att
Den hierarkiska hållerstrukturen fåOrganisationsform strykaattsom

foten. I dess plats kommer organisationsfonner kapabla till snabbare beslut närmare
verkligheten och älva verksamheten, former också möjligheter tillstörresom ger
personligt självförverkligande påverkaoch möjligheter denstörre att egna
arbetssituationen. faktorerDet det lättare behållaför organisationär gör attsom en
kompetenta såmedarbetare, vilket viktigt i samhälle företagensdär främstaär ettnog

medarbetarnas Mångakompetens.är de ungdomar i dag utiär vägresurs av som
arbetslivet helt enkelt inte intresserade arbeta i hierarkiskär organisation därattav en
de har liten påverkamöjlighet sin situation.att



unohort relevanta iär"centrum oerileri hegrennoch att varasom
hierarkiskaintlustrisamhallet llvllgtleIT. svstemoch med l -

lor deunohor relevantalän. hegrennDessakommuner. attstat. vara
ar detvisetlt. Pa detoch kunskanindivider har utrustning omsom

tillgångnär ochverksamhet lolksamhallsomstortanne iaren
IT."kunskan om

Odd Engström

övergåkan iorganisation inom företagprojektbaseradförstDet är ett ensom en
flera företag ochsömlöst mellansamarbetarorganisation därrenodlat virtuell man
effektivasteutnyttjasuppgift. Kompetens sättindivider för lösa konkretatt en

specialistkompetens.hålla medbehöver sigvarje företagattutan egen
små företag olika roller.ochföretag spelarframväxande nätverkenI de storaav

välkändanätverk ochtillgångar världsomspännandederasföretagensDe ärstora
specialistkompe-bistår mindre exotisksmå med ellerföretagenvarumärken. De mer

från stelheten i desmåföretagen, fjärrani klimatdock iDet storaär etttens.
ska överlevaföretagen imånga produkter dedekolossema, stora morgonsomavsom

fler marknader ökarglobaliseringen alltmed ävenkommer uppfinnas. I takt av
storföretag-tillgång villkor liknarsmåföretagens till marknadernabehov somav

bli viktigare imed andra ordsmå företag kommerochSamarbeten mellan storaens.
bådaframtiden för parter.

föregångare utveckling.inom denna Detområde näringslivsvensktinomEtt är
principer.desssin verksamhet ochutvecklingen ävendriver genomsyras avgenom

områdedynamiskavildvuxna ochfrågan speciellt detIT-branschen ochDet är om
tid iskapats kortIndustridär 10 000 jobb Dagenskallas medierNya ensom

småmånga företagtvå år medier dominerasinte fanns för sedan. Nyabransch avsom
därför särskilt intressantaDessaofta drivs ärentreprenörer. exem-somav ungasom

uppnåmåste på tillväxt i detförindustrier Sverigede framtidapel attsatsa
ska stödja struktu-lära sig hurinforrnationssamhället. Lyckasframväxande manman

hur börsig hel delmedier har lärtför fortsatt inom Nyaväxt manen ommanren
småföretagandet iarbeta för tillväxt inom stort.

tillväxt,små försäkrasföretag kan Sverigelivgivande myllaEndast med aven
människor väljerAlltflernäringsliv.framtidsinriktatarbetstillfällen och attett unga

ocksåfå skälförverkliga idébli önskan attentreprenörer att enav somen menav om
för nyetableringarfå. företagen ochgår för de mindreanställning inte Klimatetatt

från attitydergäller helamåste i Sverige.därför förbättras Det vägen gentemot
juridiska möjligheternaekonomiska ochsmåföretagande entreprenörskap, till deoch

attityderför förändragrundläggande arbetetsmåför företags tillväxt. Det gente-att
aktivtarbetarorganisationerfrämst de olika ideellaentreprenörskap görsmot som

från näringspolitik framföralltmåste viaskiftarollmed entreprenörskapet. Statens att
arbetsmarknadspolitiken denfrågor viaochföretagensbefatta sig med de stora

små mellan-de ochmed utvecklatill helhjärtat arbetaenskilda arbetstagaren, attatt
också undvikavår tillväxt. börför fortsatta Mangrundenföretag attutgörstora som



upprätthålla den skillnad mellan enskilda näringsidkare arbetstagare i dag ioch som
praktiken ofta inte existerar.

småTiden kommen för näringspolitik där de företagen klaraär en gynnas genom
regelförenklingar och ökad stimulans

Sverige har i dag omkring 500 000 482 och i konjunktur-arbetslösa 175 arbetslösa
åtgärder 49 1997, enligtAMS statistik. För alla dem i arbete skulle visättaattv.

år.behöva skapa företag med anställda varje dag i tio140 Det ärett nytt storen
uppgift.

långSveriges företag offentliga sektorn tid varitoch den har under destora
naturliga arbetsplatserna. De har utgjort efter vilket samhället byggts Inormen upp.
dag har insikten det varken i storföretagen i offentligaeller den sektornärattom som

arbetstillfällen kommer skapas fram hos de flesta svenskar. flestaDeväxt sägernya
småföretag få förståttsig vilja stödja framväxten fortfarande har väldigt vadav men

småkrävs för ska snabb tillväxt företag och vad krävs förattsom man en somav
Smådessa ska kunna bli medelstora. företag i högre grad beroendeär änatt stora av

såväl hårdasin omgivning. gäller mjuka faktorer. Konkreta förutsättningar iDet som
tillgång från påverkarform till kapital och regelverk liksom attityder omgivningenav

i hög grad klimatet för entreprenören.
varjeRunt lyckad finns nätverk uppbyggt. Vissa delar kanentreprenör ett man

lätt medan andra osynlig karaktär. Nätverket andra företagärta av mer rymmer
såsomdet lilla företaget tjänster bokföring, telefonköper och städning. Detsom av,

företaget få.de kunder har, har haft och kommer iDetatt mentorerrymmer rymmer
form bådetidigare vad det miss-betyder lyckas ochentreprenörer vet att attav som
lyckas. Det anställda, före detta anställda, kollegor och kontakter görrymmer som
det möjligt framtiden. många småföretagareexpandera i betyder just referen-Föratt

från före detta anställda mycket. Nätverket formella kontakter hosser rymmer
skattemyndigheter och hos banker och andra kapitalförsörjningsinstitut. Alla dessa
komponenter i nätverket nödvändiga för lyckat företagande. Med tanke hurär ett

sådantkänsligt och komplicerat kan liknanätverk det vidärett t.o.m. ettman
ekosystem.

lyckat ekosystem kommer inte infinna sig dagen,Ett överatt attmen genom
skapa förutsättningar för tillväxt stimulera utvecklingen.dess kangynnsamma man
Även många påverkasvåradessa komponenter för regering och riksdagär attom av
direkt, kan visa för utveckling i samhälletvägen sättaresten attman en av genom
frågan tydligt dagordningen och förbättra de delar ligger inom statlig sfär. Visom

på några sådanaska i detta kapitel försöka peka initiativ.

måsteVi dynamiskt näringsliv och dynamisk arbetsmarknadatt ettmenar en vara
målövergripande i utvecklingen infonnationssamhället. Som vi det byggerett av ser

mål delmål.detta övergripande Dessa ärtre
tillgångökad till kompetent och riskvilligt kapital,en-

refonnering regelverken ochen av-
dynamisk arbetsmarknad.en-
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Delmål

tillgångökadEn till Immnetent
riskvilligt kapitalnen

företag för företag ska kunna snabbt krävsFör kunna skapa och växaettatt ett att
tillgång försesinte betj förutsättningslösttill kapital. Men entreprenör är änt atten av

tvåtillgång till har huvudsakligamed kapital. kapital behöverDet entreprenören
två begrepp hör i allra högsta gradkännetecken: kompetens och riskvillighet. Dessa

möjlighet bedöma riskenihop kompetens föder riskvillighet eftersom det attger-
och framförallt chansen tjäna risken.att att ta

vederbörande har sinofta enda sak, och det därEn ärentreprenör är expert en
företag kommeraffärsidé. för affärsidé ska kunna bli blomstrandeMen denna ettatt

utvärdering affärsidénhjälp. Hjälpen börjar medbehöva stöd ochentreprenören en av
rådgivningfå vid strategiskakvalificerade medarbetare,och fortsätter med att tag

ochför kontakter med kunder, leverantörerbeslut och introduktion till nätverk
distributörer.

beredd förlora allakapitalet riskvilligt innebärAtt ärär attatt pengar manman
gårhem rejäl vinst alltinvesterar i företag för kunna hämtaentreprenörens att omen

låna intebra. risk med sitt kapital innebär här inteAtt äratt utta pengar som manen
få tillför sitt kapitalhelt tillbaka i och medsäker kunna äratt utan att attman man

Både kapitalförsörj delardelaktig i satsning. ochentreprenörenentreprenörens aren
bådaslår får vinsten. sker vanligenrisktagningen det väl del Dettaoch ut avom

går till direkt in iin delägare i företaget och skjuteratt pengarnagenom man som
capital beskrivning dettaföretaget. amerikanska bättreDet ärtermen venture en

satsningen och inte risken.rikskapital eftersom betonarden svenskaän venture
hållpåbättre andrahanteringen kapital för fungerar mycketAtt entreprenörerav

lång traditioni Silicon Valley beror ofta där har entreprenör-attt.ex. man en av
har lyckats och skapatskap. det ofta kan tidigareDetta entreprenörergör att vara som

generation ochsig förmögenhet finansierar entreprenörer ävennästasom aven egen
förser dem med erfarenhet och nätverk.

entreprenörerför skena rislilianital tillMentorsltan att
därför finns den kompetensSverige tradition entreprenörskap ochhär inte samma av

i dag framförallt hos de företag ochkrävs inom tillväxtbranscher personer somsom
insåg byggde verksamhet inomtidigt potentialen och alla odds,motsom, upp en

således mångaområdet. fall hos människorpersonliga erfarenheterna ñnns iDe unga
det hos de sistnämndaoch inte hos de ärrade finansveteranema. Problemet är äratt

frågor,måste dessafinns. Därför bygga ömsesidigt mentorskapkapitalet runtettman
frånbestående investerare och kompetenta dendär etableras personeren grupp av

vinna investeramas förtroende.svenska IT-branschen kansom

IT-råus förslagungdomens
och finansiä-forum för mellanRegeringen bör skapa entreprenörermötenett

fram kan stärka fördär ömsesidigt mentorskap kan ochväxa systemenett somrer
kapitalförsörjning entreprenörer.
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Almi i dag viktigaste för små-är verktyg stödja och nyföretagande.ett statens attav
Almi arbetar bland med nyföretagarlånadministrera fåtill dem inte kanannat att som
kapital via marknadens vanliga kanaler. För utvärdera ansökningarna harAlmiatt

regionala produktråd bestårupprättat erfarna näringslivsrepresentantersom av som
ska utlåtande varje ansökan. harTyvärr dessa äldre näringslivs-ettge om

någonsällan frånerfarenhet de tillväxtbranscher IT-indu-representanter unga som
strin, speciellt Nya medier, eller serviceområden.och Eftersom detänste- ärnya

påbrist människor med erfarenhet från dessa branscher svårt fåkan det attunga vara
in i produktråd.varje föreslårIstället vi särskilt, centralt placeratrepresentanter att ett
produktråd skapas för dessa branscher. Produktrådet fåbör för allanya ansvar
ansökningar inom såsina branscher dessa fåransökningar kompetentävenatt en
genomlysning. De hunnit skaffa sig erfarenhet från dessa branscher har sällansom
hunnit bli särskilt gamla och det viktigt Almi uppmärksamär dettaär näratt man

produktrådet.till För bättre kunna följa hur Almis stöd fördelasutser attpersoner
och för kunna produktrådetdet kommer ha överrepresentationatt se om nya en av

sökande, åldersfördelninbör Almi redovisa hos de sökande i sinunga rapporte-gen
nng.

II-råusUngdomens förslag
Regeringen bör initiativ till Almi inrättar produktrådcentraltta att ett
med kompetens kring de tillväxtbranscher Almis andranya som
produktråd har mindre kompetens inom.

produktrådDetta bör ha tydlig profil med ledamöter eftersomen yngre-
det till del hos dessa kompetensen inom områär de aktuellastor som
dena finns.
Almi bör åldersfördelningenredovisaäven bland de stöd,mottarsom-
så eventuella snedfördelningar kan uppmärksammas.att

DELMJL

Mycket dagens regelsystem kring företagande och anställningar inte skapat förärav
främja tillväxt småföretagande. Många reglerna har istället tillkommit föratt en av av
eliminera alla möjligheter till skattefusk. utgårMyndigheterna frånhelt enkeltatt att

företagare skattesmitare Kjell-Olof Feldt iär Dagens Industri 25/ 10 1997 Reglemas
har och det lätt småföretagarenät Mångavävts tätt fastna.är funderarattsom som
bli sin bådeskräms byråkratiden de och den inställningatt tillmötsegen av av

företagandet mångalyser igenom i informationsskrifter. uppnå måletFör attsom att
skapa fler småföretagare kan Sverige in i sekel krävs ochnästata attsom anpassar
förenklar företagarens situation.
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siulttörsälirinuarochmmuhetssvstem
heltidsan-varit den fastaindustrisamhälletSverige har underför arbete iNonnen

sedandetta. MenuppbyggdasjukförsäkringarTrygghetssystem ochställningen. är
anställningar elleråren alternativaskett inomdesysselsättningstillväxtall senaste

premien för debetalarfinns det i dagföretagande, storeget gemen-grupp somen
komma iundantagsfall kande endast isamtidigttrygghetssystemen somsamma

för undvikareformeraåtnjutande dagsprivilegiema. Det attär attsystemenattav
minska orättvi-ochstår utanför trygghetssystemenbefolkningendelar denstora av

arbetande.fast anställda och andramellansorna

IT-ráus förslagungdomens
kansjukförsäkringssystementrygghets- ochutreda hurRegeringen bör

anställda.också fastomfatta andratill fullt änutökas att ut

sliattetürenkling
våra klararföretagare intemajoritetenvårt företagarklimatbrist iDet är attstor aven

kontrollmentaliteten och iställetmåste släppadeklaration.Visköta sinatt egenav
småföretagarna. dagsför Detförutsättningar ärför skapa bättreaktivt arbeta attatt

enskildatilldeklarationsprocessenför förenklingmöjligheterbjuda avsamma
försärskilt viktierbjudits till arbetstagare. Dettatidigare ärföretagare attsom

egenföretagande blandökatstimulera ett unga.
underpreliminärskattinte betalarför undantagregel iställetbörDet att manvara

svårt bedöma hurmycketNystartade företag kan haåret F-skatt.första har attman
förskott-året utgifterna i formvarför de initialaförstaintäkter kommerderas ut avse

väl intefirma. kanmindre Dekan knäckapreliminärskattensinbetalningama enav
nyföretagandet i Sverigestävjalikviditet skabehovmeningen att statens avvara

IT-råus IürslauUngdomens
förenkladkraftigtutarbetandeinitiativ tillRegeringen bör ettta av en-

småföretagare.deklaration för
så inteenskilda företagareregelverketbör reformeraRegeringen att-

året harförsta F-preliminärskatt underförskottsinbetalabehöver man
skatt.

Euenanställning
mångaföretag. detta detTrotsmånga ärkänns detFör starta ettett stort steg attsom

lösningen.naturliganågot företagande denformformer därarbetar under voreavsom
föreslår införviföretagandeanställning ochmellanbryggaFör attöver manatt gapen

enmansföretagför de funderaregenanställningmed ettatt startaett system som
Vårt detkrånglig förslag byggerdeklaration.bokföring ochvill slippamen som

universi-Stockholmsföretagsekonomi vidprofessor iPehrsson,förslag Anderssom
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förpresenterade Närings- och handelsdepartementet redan 1996.tet,
Egenanställningen skulle kunna innebära alla inkomster betalas in till föratt ett

ändamålet särskilt konto. För dessa inkomster skattar den egenanställde precis som
vanliga arbetstagare med det fårundantaget skattefritt grundavdrag föratt ett attman
täcka enklare verksamhets kostnader. Man kan införa progressivitet i skatte-en en
skalan viss för betonaöver egenanställningen form för deäratt att ännuen summa en
icke riktigt etablerade. För ytterligare understryka egenanställningens funktionatt

brygga till riktigt företagande kan introducera möjlighetenettsom en attman spara
del sin inkomst i skattegynnad form för sedermera användas aktieka-atten av en som

pital i aktiebolag efter egenanställningens avvecklande.ett
Egenanställningen tänkt mycket få igångär enkeltatt sättett attvara en egen

näringsverksamhet i de branscher lågadär har omkostnader, dvs. främst tjänste-man
sektorn. För dem bara vill sina det smidigt sköta sittär sättett attsom vara egna
företagande och för dem vill expandera det igångbra komma fåär ochsättett attsom
ihop aktiekapitalet till sitt första aktiebolag.

II-råusungdomens förslag
Regeringen bör initiativ till egenanställning införs ita att ettprov-
geografisk begränsat område mellansteg mellan anställningettsom
och egenföretagande, vilket kan alternativ för frilansare ochettvara

in i expansivare företagande.väg etten

Ganeroll översyn skatterav
V1 har i västvärlden länge haft problem med företag flyttar sina produktion-att stora
senheter utomlands till mindre utvecklade länder med lägre löner och skatter. taktI
med den avståndtekniken oväsentliga för såväl kommunikationgöratt nya som
ekonomiska transaktioner småför företag, uppståräven problem. De företagett nytt

i dag starkt inomväxer IT och närbesläktade branscher producerar tjänster ellersom
produkter ofta oberoende avstånd. fårär Dessa företag lågdärmed väldigtsom av en
tröskel för flytta sin intellektuella produktion till land där regler, skatter ochatt ett
levnadskostnader individer och företag bättre. behållsI Sverige endast kund-passar
kontakter och försäljning. stårVi inför början helt slags problem: vi ärett nytt
beroende tillväxt inom de sektorer där tröskeln för utflyttning lägst.ärav en som

II-råusungdomens förslag|

Regeringen bör utreda Skatteregler skattenivåerioch syfte minskaatt-
risken mindre tjänsteföretag flyttar utomlands.att
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snråklig kommunikationIIWIIIHQHEIGISgranskning av
företagaremed blivandekommunikation ärspråk i myndighetersanvändsDet som

inte kanmyndighetssverigekontakten medviktiga förstaVi denÖverhetens. attanser
framgåverkligen skaspråkliga fallet detskrud i dagkläs i den är att statenomsom

småföretagarvänligt klimat.förarbetar ett

ioretag aldrigdrömmenmänniskor"För blirde ilesta egetettom
slutaverklighetän driim. fiir kan den tiliandra enmen sommer en

maste tärkänna Ivckas.tillmardröm. tinns mycket attIlet som man
ingettürordningar. ekonomi littlagar. starta eget mant.ex. m.m.

iunderingar.mängder nlanering ochlätt. krävergör nettort och av
kommeri... Ingetsatsningen misslyckas.är riskannars det attstor

nåverkaävendet kommernädanenr Illi sig likt. attatt nersonerna
9-5 nusäkerhet arbete.med all ingetomgivning. Ilet bliri din

också löna risker.ekonomiskakommer storaatt

lucka till"

Riksskatteverket 1997utgåvafrån blanketten RSV 908 11,citat

företagareriktade till blivandeNågot måste publikationemaförgöras att enge
företagarnaovanstående de blivandeskaundvikarimligare För mötatexterattton. att

alla de myndigheterförföreslår granskningsnärndvi inrättaratt gemensamman en
bestå i granska desmåföretagare. skaNämndens arbetekommunicerar med attsom

föreslå Syftet skaändringar.företagare ochför blivandeavsedda attär varatexter som
nämndenriktning förspråkbruk positivarei vettigare ochmyndigheternasvrida atten

så överflödig.sig självska kunnasätt göra

IT-råds tirslaoungdomens
språklig granskningförtillsätta nämndRegeringen bör aven-

säkerställafrån förmyndigheter till nyföretagarekommunikationen att
det harförstå för nonnalsvensk ochspråket möjligtär attattatt enen

förespråka nyföretagande.anda attav

Delmål

SIIIGISIIIEIKIIEIIIWIIHIlIiSKEII

också fortlö-förändrasnäringslivetförändringarna inomallt snabbareI takt med de
ständigtför företagenutmaninginnebärpande behovet kompetens. Det attstorenav

individernautmaning förtillgång medarbetaretill kompetentaha ännu störremen en
ständigtdärigenom kunnaupprätthålla ochsin kompetenskontinuerligtatt varaegen

arbetsmarknad,mål flexibelcentraltnationSverigeanlitningsbara. För är ett ensom
för dende kanutvecklas och därständigt har möjlighetdär individerna taatt ansvar
skolan.naturligtvis redan iUtvecklingen i denna riktningutvecklingen. startaregna
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Vårt förslag införa personlig utvecklingsplan för elever utbildningskapitletatt seen
skulle kunna stärka denna svårareUngdomar har idag någonsin få delän attprocess..

den klassiska arbetsmarknaden i form fast anställning. Oftast det olikaärav typerav
tidsbegränsade anställningar erbjuds. Därför blir det, redan kort sikt,av som

tydligt för dem hur viktigt det upprätthållaständigt sin kompetensär föratt att vara
ständigt anlitningsbara.

HIIHWIHIIIIMSSHII HIUEISIIIHIKIIEIISIIIIIHUIIHIH

Den klassiska arbetsmarknadsutbildningen måletstartades med centralaatt genom
utbildningsinsatser försörja industrier i behov arbetskraft. dagI kan inteav man
längre med central statlig planering arbetslösa rätt utbildning eftersomsortsen ge
den snabba utvecklingen varje långsam.dylik planering alltförgör Dessutom kommer
vid varje givet tillfälle de snabbt rörliga branschema ha behov kompetens-nya av
kombinationer ingen tidigare funderat För bättreöver. använda deattsom resurser

ställs till arbetsmarknadsutbildningens förfogande, vi den enskildesom attanser
arbetslöse fåbör välja fritt bland mycket antal utbildningar vad istörre änett som
dag erbjuds. En möjlighet kombinera olika utbildningar ocksåbör erbjudas. Näratt

fårarbetslösa chansen välja och kombinera utbildningar ligger vadatt närmaresom
de intresserade förväntarär vi effektiviteten i utbildningenäven ökarattav oss
kraftigt.

II-ráusIlnuuomons Iörslao
Regeringen bör försöksverksamhet där arbetslösa möjligstarta en ges
heten välja och kombinera utbildningar fritt från mycket brettatt ett
sortiment godkända kurser.

Goda FÖIIIIGIIHIIQGXBIIIIIH Hill MUMSav
En rörligare arbetsmarknad kräver god information och arbetstagare har lättatt att
hitta arbetsgivare. Dagens arbetsförmedlingar har, bl.a. eftersom antalet arbetslösa
ökat drastiskt medan utbudet arbeten utvecklats i riktningär magert, mot attav

bidragsfönnedlingar arbetsförmedlingar.än För bryta dödläget börsnarare vara att
förebilderanvända i syfte vitalisera arbetsförmedlingarna ledaoch in dem iattman

tankebanor. Runtomkring i Europa finns det exempel hur börjat tänkanya man
målgruppsanpassati sin offentliga informationsutlämning. I Belgien samlart.ex.,
Infor tillgångenJeune till all myndighetsinformations ställe och ställerett

för ungdomars skapande och jobbsökande till förfogande. Personalenegetresurser
fungerar handledare ungdomarna själv. I denna miljöta ansvaretsom men uppmanas
blir det aktiva jobbsökandet och skapandet Pånaturligt. hemmaplan har vi ungdoms-
arbetsförmedlingen Trampolin i Stockholm sina ochsom genom arrangemang
utåtriktade nårverksamhet till ungdomar, entusiasmerar och berör uniktut sätt.ett

IT-råusungdomens törslau
Regeringen bör initiativ till goda exempel fram formerta att tas nya
för förmedling arbete, framförallt riktat till människor, ochav unga
sprida dess tillexempel bl.a. arbetsfönnedlingar och länsarbetsnämnder.
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Övergripande mål

nunnor um I brvtnlnusml.oss en
iunårlulustrrsanlälht l Imorrnatlonssamhällol.

lol trummorna: ocksåsamhället förändrasav systemen. ochnamram:
vänhruum nå.samhället muorson

folkskolan infördes åri Sverige 1842 tanken alla medborgare fåskulleattvar
tillgång till grundläggande kunskaper läsa, skriva och räkna. fannsDet iattsom

botten fostrande syfte; ville helt enkelt undvika folkett utvecklades tillattman
barbarer. Hoppet stod till bildning. Senare visade det sig den ökade bildnings-att
graden hos befolkningen hade avgörande inverkan industrisamhällets utveckling.

Att införa folkskolan ingen lätt uppgift. Reforrnen förenad mångamedvar var
problem motstånd.och mycket Det för far skicka iväg sina barntog emot att -
arbetskraften i jordbruket något såtill onödigt skolan. Varför skulle detsom vara-
så viktigt kunna läsaatt

Vi parallellema dåmed den tid folkskolan infördesatt uppenbara medäranser
stårdet vi inför Förändringen måste till i skolan i dag helt avgörande förärnu. som

vår framtid. Förändringar eftersomär smärtsamma de kräver uppoffringar, detmen
kommer dag allanär detär överens nödvändigt dåoch det den dag viatt ären om var
kan skörda frukterna.

Varför behöver skolan förändrasVärlden förändras vårt samhälle förändras. I-
takt med samhället utvecklas till informations- ochatt kunskapssamhälle föränd-ett

också kraven individer.ras oss som
informationssamhälletI ställs krav flexibilitet på förmågaoch atten se

helheter. Arbetsinstruktioner kan inte utfärdas förr eftersom arbetssituationensom
ställer krav unika och flexibla lösningar. Det viktiga inte längre besittaär att en
mängd detaljkunskaper det viktiga fönnåganär äga informationutan omsättaatt att
vid varje givet tillfälle till relevant kunskap. Skolans roll handlar just attnya om
hjälpa eleven uppnå förmågan.denatt

fokusI för förändringsarbetet i skolan ska lärandet och i det arbetet vi ITvara ser
oumbärligt verktyg. påAtt eleverna förändras,ett pedagogiken föränd-som attsynen

och användningen IT verktyg fart avgörande föratt dagensärtarras attav som unga
ska tillgångjämlik till framtidens informationssamhälle.en

V1 har definierat delmålfyra nåför vårttill övergripande mål.vägen Delmålenatt
ar

Kvalitetssäkring skolan Skolan måste eleven isätta Skolarbetetcentrum.av- -
måste inriktas väcka elevens nyfikenhet, locka till inspirationatt och engagemang.
V1 dagens skola hämmar människans naturliga kreativitet.attanser

Förnyelse lärarhögskolan framtidens-I skola förändras lärarens roll helt iav-
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pedagogiska kunskaper,ställsskolan. Större kravtraditionellamed denjämförelse
förutsättningarna.också ändrarfaktorämnesspecifika. ITde ärän somensnarare

förändringen skolan.aktiv iblikommerLäraren att avmer
Öka användautsträckningmåste iSkolantillgången till i skolorna störreIT- -

ochinformations-måste hanteraalla kunnaframtidenteknik. Itidenssig den nyaav
tillgång till i skolan.ITmåste alladärför viochkommunikationsverktygen ungage

måste snabbtViredan här.Framtidenförsök ärKompetenscentrum --
framtidens skola. Kompetenscentrumförigång modeller ettmed byggakomma att -

mediatek.generationsgränser,brytermötesplatspedagogiskt ettcentrum, somen ..

Delmål

måste förändradärförskolanochindividens kompetenskravSamhället ställer nya
varje elevsigförsäkrainnehåll form. Förbåde ochtillarbeta, attsitt attsätt omatt

skolan.kvalitetssäkring iökad gradvi införaönskarerhåller utbildningbra avenen
informations-koppling tillmedkvalitetssäkringendiskussionviktigtDet är att omen

föreslår personligdärförigång. Viindividen kommersamhällets krav att en
skriftligtavskaffas ochtimplanenför varje elev,utvecklingsplan att ettupprättas att

formellaföreslår också lärarensVibetyg.graderadedagensomdöme attersätter
allastyrdokument,i skolanstilläggdet, attutökas garanterasattsamt genomansvar

tillsam-förslag skaAlla dessaverktyg.ITfår tillgång och kunskaptillelever om som
kunskaper.utbildning och adekvataerhåller godelevenverka för att enmans

IIWGGKHIIQSIIMHPGISIIIIHQI
lärandeöver sininflytande een egetelevens ansvar-

utveck-personligmodell för hurförsök skapagjortfölj andeVi har i det attett enen
utformas:skulle kunnalingsplan

i ställetindividstyrd skolavi vill skapaUtgångspunkten för modellen är att en
varjeförinstrumentskola. Somprogramstyrd garantera attför i dag, attettsomen,

skolanskunskapsmål beskrivs iuppnår deundervisning ocherhåller braelev somen
med denutvecklingsplan. Idénpersonligvarje elevbörstyrdokument, upprätta en

Elevenlärande.för sittvarje elevutvecklingsplanen egetpersonliga är taratt ansvar
frånutgångspunktmedutvecklingmål utbildning ochför sinochplanerar sätter upp

med elevenssker tillsammansDettaoch intressena. mentor,förutsättningarnade egna
samråd andra lärare. Lärareockså med elevensiläraren,elevansvarigadvs. den men

ochutvecklingsplanenpersonligaför densedaneleven haroch gemensamtett ansvar
utvärdering ochuppföljning,förunderlaganvändsavtal,ellerdetta dokument, som

mål.revideringar ochtilli sin ledervilketresultat,elevenskvalitetssäkring tur nyaav
skriftligtformiför elevens betygtill grundsedanligger ettUtvärderingen av

uppnåtts. elevenmålen Omharhuruvidaochelevens arbetebeskriveromdöme som
också få inflytandemåste eleven överlärandeför sittska kunna störreettta ansvar

påverka detoch kanfår maktsåledes elevenviktigt större översituation. Detsin är att
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dagliga arbetet och hur undervisningen bedrivs.
I den personliga utvecklingsplanen bör det också finnas för fonnu-utrymme att
mållera för elevens samarbete med andra. Alla behöver inte arbeta med samma

projekt, i takt gångeller och de elever ivriga behöver inteärsamma samma som
medan de inte arbetarvänta lika fort kommer i kapp. Alla får såelever sättsom

den stimulans dem bäst.som passar
Att ständigt följa och utveckla arbetet i bådeskolan, vad gäller metoder ochupp

innehåll, vikt. Det finns olikaär största vilket detta kan skesätt och det ärav
viktigt uppföljning och utvärdering sker nivåersamtliga inom skolan. V1 villatt

framhållasärskilt den personliga utvecklingsplanen instrument för utvärderingsom
och uppföljning. Idag utvärderingen och kvalitetssäkringenär den individuella
nivån inte tillräcklig. De utvecklingssamtal ska ske mellan skolan, föräldrarnasom
och den enskilda eleven räcker inte. Vi eleven i måsteutsträckning blistörreattanser
delaktig i kvalitetssäkringen. Den personliga utvecklingsplanen viutgör, som ovan

utgångspunkt för elevens arbete och det därmed dennaär utvärde-angav, moten som
ringen ska ske.

Den personliga utvecklingsplanen bör nivåerutarbetas alla inom grundskolan
och gyrrmasieskolan. Elevens medverkan, inflytande fåroch efteransvar avpassas
ålder och personlig mognad ska givetvis gradvis ökas. Elevens dvs. denmentor,men
elevansvariga läraren, ansvarig för denär personliga utvecklingsplanenytterst att
utarbetas målenoch också nås.i den Alla lärare eleven har kontakt medatt skasom
givetvis medverka i arbetet med den personliga utvecklingsplanen. detI arbetet
kommer lärarnas arbete i lärarlag ha betydelse.stor

IT-rårlsungdomens förslag
Regeringen bör stimulera kvalitetssäkring i skolan att uppmuntragenom

försöksverksamhet med personlig utvecklingsplan.

Timnlanon onöuiublir
måsteArbetet i den skolan för individstyrd flexibeloch undervis-utrymmenya ge en

ning lärande inte tidsaspekten. Den personligaär utvecklingspla-ett styrtsom av-
där elever och lärare tillsammans planerar för lärandet, medför timplanennen, att

spelar sin roll. Ett avskaffande timplanen stimulerar också integreringut av en av
och minskar fixeringenämnen vid tiden. Arbetet bör inte delas inte i modulergen upp

eller efter schema. måste fåEleverna arbeta flexibelt och integreraett utrymme att
olika ärrmen.

Också Skolkommittén har föreslagit timplanen ska avskaffas föratt att ge
till utveckling undervisningen. Man vid avskaffandetutrymme atten av menar av
måstetimplanen varje skola fördelning den tillgängligagöra tiden. Detta kanen av

stimulera den pedagogiska diskussionen, då måsteskolan fundera hur tiden bästöver
ska fördelas uppnåför mål.kursplanemas hållerV1 med.att

Eleven ska undervisningtid motsvarande det totala antal timmargaranteras en
i dag, eleven tillsammans med läraren och sina studiekarnrater planerarsom ges men
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undervisningen iindelningensektoriseradeska fördelas. Dentiden för arbetethur av
det tvärsektoriellasin roll. skolanhar spelat Denolika ämnen ut genomsyras avnya

för helai ämnesschemanuppdelningenarbetet vilket innebärtänkandet och att
viktigasteandra, detbehöver lik denläsåret aktuella. veckainte längre Ingenär vara

mål uppfylls.utvecklingsplanemasär att

II-råus förslagungdomens
för avskaffa timplanen.bör verkaRegeringen att

SKOHIIIS SWHIDKIIIIIIIM

mellanförändradesgälla 1994Läroplanen börjadeMed den stat,ansvaretsomnya
detaljbestäm-undvikastyrdokumentenIdén iden enskilda skolan.kommun och är att

Styrdokumentenså möjligt.frihetskolor och kommunermelser för storatt somge
då eller han lämnarhonkunskaper eleven ska habeskriva vilkaska endast erövrat

på det lokalautarbetasgenomföras skaundervisningen skaskolan. Metoder för hur
enligtlpo 94,Läroplanen,tillsammans med eleven. äroch skolledareplanet, lärareav

inte finnasefter. tycksarbeta Detvår dokument för skolornabedömning bra attett
arbetssättutifrån pedagogisktnågot i skolorna arbetarhindrari den ettatt mansom

utgår från lärande.forskandesom
ITkunskaperformulera krav94 brister idock LäroplanV1 attatt omanser

infonnationssökning,kommunikation,gällertekniken vadoch vilka möjligheter ger
i Läropla-föreslår förändringardärför delbearbetning. Vigranskning ochkritisk en

innehåll hur de kanförupplägg ochkursplanemasöversyn attsamt seen avnen
stimulerautsträckning,användningen IT i högrestödja ettsamtatt avanpassas

i sin bok Denskriver ärStatsminister Göran Perssonämnesövergripande arbete. som
tillgång till dator ochgrundskolan ska hafri varje elev ii skuld ickeär att egen e-satt

vidbaradet inteförslag och vi hoppasutmärktpostadress. Det stannarär attett
blotta orden.

beskrivs imål, och kunskapersträvandenupplysas deEleven bör somom
personligaden utveck-eleverna lättare,detta förskolans styrdokument; att genom

V1 därför lättill-lärande.för detlingsplanen, ska kunna attta enanseransvar egna
tillhandahållas det blirfram och94 ska sättgänglig version Läroplan ett atttasav

del den.attraktivt för elever att ta av

IT-råus förslagungdomens
slås skolan skafast eleverför det i läroplanenRegeringen bör verka attatt ge

informationsteknik.tillgång möjlighet använda moderntill och att
till stimulerautvecklasinitiativ till kursplanernaRegeringen bör att ettattta

hjälpmedel.IT-pedagogiskaarbete medämnesövergripande
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fiirutvärdering Istället inom
till timplanenledapersonliga utvecklingsplanen kommerinförande denEtt attattav

utvecklingsplanenpersonligaeftersom denöverflödig. gäller betygenblir Detsamma
elevensoch resultat. Närför utvärdering elevens arbete sättligger till grundäven av

viskriftligt omdömemåluppfyllelsen värderas i formocharbeta attettatt serav
kvarstår.längregraderade betygsystemet intebehovet detav

uppnått då skolan finnseller han slutarska ha honkunskaper elevenDe som
utifrånockså dokument dendessaläroplanema och detbeskrivna i kurs- och är som

personligaefter denutarbetas. Att arbetapersonliga utvecklingsplanen bör
och studera sittmål i utvärderaleder till elevenutvecklingsplanens övas attatt egna

finnas imånga iställetelever i betygen kommerlärande. Den attattmorot sersom
få så möjligt.skriftligt omdömeförsöka braett som

ångestmånga införskapar falltillämpasform graderade betygDen nusomav
uppgifterSkolansnaturligaförlorar lätt sittskolarbetet och eleverna engagemang.

betygen.tråkiga. för bortdå egentligen skälkänns betungande och Detta är att tanog
fårföräldrarna iställetPå Eleverna ochBifrostskolan Danmark existerar inte betyg.i

också Eftersomsitt arbete.Eleverna bedömerskriftliga bedömningar löpande. eget
långt omfattande detbåde bedöms värderingenprodukt och änär merprocess

alltså fördjupningen, samarbetet,bedömertraditionella Eleverna och lärarnabetyget.
tidsplaneringenintresset, kreativiteten, osv.

år och kanflera har byggtsEftersom gymnasieskolan under emotut tanumer
för intagningen. Deför urvalinte längrealla sökande, behövs betygen göranästan att

många antal platser och kansökande till begränsatutbildningar har ersättaettsom
Skolkommittén har lagtoch intervjuer.betygsintagningen med arbetsprover, etttester

föreslårbibehållande godkändgränsen. Deförslag slopande betygen, men avom av
för begränsat antalbegränsad tid ochförsöksverksamhet under ettatt startas enen

betygen.skriftlig informationskolor, former bedömningdär andra ersättersamtav
fårockså i uppdragföreslår försöksskolorförslag dessaVi stödjer detta attmen

för eleverna.personliga utvecklingsplanerutvecklaatt

IT-råus förslagungdomens
förmån förgrundskolan tillverka för betyg iRegeringen bör ersättsatt

skriftliga omdömen.utvärderingar och
högskoleintagning.utforma alternativRegeringen bör initiativ till attta

lärarnas KIIIIIIIOIIHHSIIWBCKHIIG

också kompetensskolorna ändras krävsföljd arbetssätten iSom att en annanen av
i deras kun-utsträckning stödja elevernaroll blir i högrehos lärarna. Lärarens att

verktyginlärningssituation. Med ITskapa braskapssökande, handleda ochatt somen
traditionella kateder-pedagogik deni klmskapssökandet krävs äntypannan aven

för utvecklingen arbetethuvudsakligaundervisningen. har detLäraren ansvaret av
vikt vidlärande lägger intemetoderna. Ett forskandeoch de pedagogiska sammaav

organiserar sig i arbetslag kanlärarnainom visst Närlärarna änme.är experter ettatt
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de i högre utsträckning hjälpa varandra utveckla de pedagogiska metoderna,att att
arbeta ämnesintegrerat och organisera omvärldsbevakning. Som delen av
kvalitetssäkringen skolan det därför viktigt fårlärarna möjlighet tillär attav
kompetensutveckling i hantera IT-verktyget och pedagogiska metoder.att nya

Vad krävs för skolan ska lyckas med lärarens kompetensutvecklingatt ärsom en
betydande satsning undervisningsforskning och för sprida de resultatattresurser

forskningen leder till. Utöver satsningar undervisningsforskning behöversom
skolan och lärarna finna former för sin forskning skolan, i skolan. Exempelegen om

forskningsområden IT pedagogiskt verktyg,är miljö, demokrati och skapandesom
metod i undervisningen. Det bör utvecklas för organiserad kompetens-systernsom

utveckling lärare. Förändring måste frånarbetssättet i skolan komma läraryrket.av av
Detta kan stimuleras framåtoch drivas läraryrket forskningdel ochatt targenom av

frånexamensarbeten lärarhögskoloma utvecklar kontakter med aktiva forskaresamt
uppmärksamma dem områdenoch stårlärarna i fokusämnen för detsom anser

arbetet. Lärarnas studiedagar bör bättre tillvaratas för bygga kunskapattegna upp
kring yrkesverksamheten. Kompetensutveckling kan med fördel ske arbete igenom
lärarlag. Inom kan sedan aktivt arbeta med kompetensengruppen gruppen genom
produktion, konsumtion och spridning kunskap till andra.av

ocksåDet viktigt skolledaren leder den pedagogiskaär utvecklingen.att
Skolledaren har till uppgift den pedagogiska ledaren skolanssätteratt vara som upp

mål,övergripande inspirerar och stödjer sina medarbetare, till skolanattsom som ser
ändamålsenligtutrustadär bör därförDet skolledarensätt. kangaranteras att

tillräckligt med tid för utvecklingenavsätta de pedagogiska metoderna i skolanav
och kan frånavlastas administrativa uppgifter. Liksom lärarna bör skolledaren delta i
kompetensutvecklin gen.

II-råusungdomens förslag
Regeringen bör förverka stimulera förändringsprocessen i skolanatt genom

initiativ till kompetensutveckling lärare och skolledare.att ta av

formellt Öl WWWansvar
fårI individstyrd skola läraren mycket viktig roll. Läraren har fören att,en ansvar

tillsammans med eleven, skapa utvecklingsplan målen för elevensen som anger
utveckling. målen uppnåsLäraren för och elevens arbete blir utveck-att attansvarar
lande och stimulerande.

måsteLäraren utifrånsin arbetsmetodik den enskilda elevens behov. Detanpassa
lärandet och elevenär i Lärarens arbetsbelastningsätts ökar ochcentrum.som

därmed också kraven vidareutbildning och flexibilitet. måste,Kompetensen visom
tidigare och utvecklas vad gällernämnt, de pedagogiska metoderna ochanpassas nya
kunskap användningen IT verktyg. Med högre krav lärarna följerom av som
förmodligen rättmätiga krav högre löner. ocksåDetta möjlighet ställaattger
formella krav uppstårlärarna. Det situationer i lärares dåyrkesutövning kravenen
och blir för höga; svårtdet känns varje individ. Detta heltäratt taansvaren vara
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ellertill detta. Men lärareska självfallet hänsynnaturligt, och skolan närta av enen
omplacering ochkunna erbjudasin tjänst bör kommunenanledning missköterannan

vilja.lärare dennesdärtill ha möjlighet omplacerabör motatt en
någon anled-drabbas lärareeller lärare ska behövaVarken elever av en som av

framåt. alltidEleven hardriva sitt arbetefinner inspiration till rättning inte attatt
engagerade lärare.stödbegära och stortett gott av

IT-râus förslagUngdomens
lärarkåren.förutredning formelltRegeringen bör överväga om ansvaren

EIIIWIIIIIIÖISKHI redan i SKNBII

entreprenörskapetviktiarbetsmarknad pekar vi hurnäringsliv ochI kapitlet om
Entreprenörskapet harutveckling.och för samhälletsför den enskilda individenär

åtgärderföreslår förvälstånd, radvi ochför Sveriges fortsattabetydelsestor enmenar
detoch egenskapervilka faktorerstimulera ökat företagande. Men äratt ett som

några sådana egenskaperviljaentreprenörV1 skullekännetecknar nämna somen
skaparkraftinitiativförmåga idéer i handlingdrivkraftfantasi, och omsättaatten -

ochuppmärksammasfinns ofta hosegenskaperhelt enkelt. Dessa spontant, menoss
det myckettiden Vivilket de medstimuleras sällan skolan, gör avtar.att ser somav

redanegenskaper,samhället stimulerar dessaangeläget skolan och övriga gärnaatt
fråni skolan, lägstafrån år. alltEntreprenörskap borde görsgenomsyra somunga

alternativauniversitetsnivå. positivt deDärför vi mycketstadierna till serupp
på år i landet.harutbildningar startats runt omsom senare

exempeli Helsingborg,Entreprenörsutbildningen eXcalibur, belägen ärärsom
innehållet isjälvapå sådan det deltagarnaalternativ utbildning. Där är styrsomen

älva utbildningenutifrån Tanken medutbildningen, sina behov och intressen. är att
verkliga projekt.drivaprojekt och detdeltagarna i leda görträna attatt genomman

de olika projektfrån genomförande och avslutidégenerering,Man sysslar med allt av
sina kunska-behöver fördjupasjälva vad deoch i upptäcker deltagarnaden processen

områden.inom förper
samtliga skolorfråga inte stimulerasvarför dessa egenskaperkan sigMan

vårt skolan och skapamed förslagutbildningar Hand i handoch öppnaattom
också genomlysning kring hurföreslår initiativ tillvikompetenscentrum tasatt en

från år.redanstimuleras i skolan,entreprenörskapet olika kansätt unga

IT-ráu föreslårungdomens att:
för införlivanäringsliv verkarstimulera till skola ochRegeringen bör attatt

entreprenörskap i skolan.
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Delmål

lilla tillgången till i skolorna
Förutom kunskap och forskning vi koncentrerat i de andra delarnasom oss av

måstedetta kapitel måste få tillgångskolorna bättre till själva tekniken. Utvecklingen
igång,redan viär den snabbas föreslår åtgärderoch vi härgärna att tremen ser upp

kan hjälpa till skolor respektive tillgångelever bättre till informations-attsom ge
tekniken.

föreslårVi såsatsning kallade Net Days enligt amerikansk modell dären
företag och skolor arbetar fåför in den tekniken i skolorna. V1gemensamt att nya
föreslår också det skall bli möjligt studielån för datorinköpatt att ta ett extra samt att
alla i skolan skall ha e-postadress. Vi det mycket viktigtäratt atten egen anser
samtliga Sveriges skolor och gymnasier kopplas till förInternet alla eleveratt ge
möjlighet kommunicera frånoch söka information direkt källan.att

llel MV llision IllW
USA,I och framförallt i Kalifornien, har arbetat påmycket med ideell vägattman

och med näringslivets hjälp IT-utmsta skolor s.k. Net Days och PC Days.genom
mångaArbetet har involverat föräldrar, elever och andra frivilliga. har iMantusen

omgångar och kopplat såskolorna och har skapatsättutrustat upp man en
konkurrenssituation mellan skolor; de har haft de bästa pedagogiska planernasom
för hur IT ska användas i undervisningen har varit de första bli utrustade.att

Fenomenet med sådantNet Days och PC Days intressant. Man förenarär som
samhällets institutioner med näringslivet. Drivkraften har till del varit föräldrarsstor

också mångaaktiviteterna ingånghar i fall varit förtill skolanengagemang men en
föräldrar och samhället. Den utrustning företagen har donerat har kunnat skrivassom

i enlighet med amerikansk lag Såledesvälgörenhet avdragsgill. harav som anger som
dessa ocksåNet Days och PC Days prislapp för den amerikanska denstatenen men
torde väsentli lägre de facto Påskulle IT-utrusta skolorna. köpetän statenvara om
får också spirande för skolan frånoch dess verksamhet föräldrarettman engagemang
och omgivande samhälle, vilket har värde knappast kan imätasett som pengar.

Vi vill initiativ liknande detta i Sverige.gärna Staten skulle kunna banaettse
organisationer och privatpersonerväg avskrivningsrätt för IT-utrustningattgenom ge

Pådoneras till skolor. detta kan lite äldre datorer och utrustningsättsom annan
komma till vettigt i skolorna påDessutom kan företagensättnytta ett ett mer
kostnadseffektivt hålla sin maskinpark modem.sätt

Skolor har tydlig plan för hur de vill utnyttja tekniken och nätverkensom en
ligger förstås bättre till företagen ska hur mycket materialnär kanavgöra som
doneras och vilken fåskola skall det. Mot denna bakgrund vi detgärna attsom ser
Net Days kompletteras eller kombineras med Vision Days.

lT-rållsungdomens lürslall
Regeringen bör initiativ till svenskaNet Days.ta
Regeringen bör införandet avskrivningsrätt föröverväga IT -ulzrustningav en

doneras till skolorna.som
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studielån till datorer
tillgång svårlöstvissa har till dator i hemmet och inte problem.Att andra är ettegen

tillgångskulle vi hade förHelst alla till dator i hemmet. Särskiltattse egen unga som
bådestuderar, i gymnasiet högskolan, datorn kraftfullt verktyg i arbetet medär ett

studierna och det lärandet.egna
Som underlätta för studerande skaffa dator tycker visättett att att attunga egen

studielån Lånetbör erbjuda för inköp datorutrustning. skastaten ett extra ettav vara
engångslån med maxbelopp 10.000 kr och ska öronmärkta fört.ex. pengarna vara

Påköp med kringutrustning.dator detta kan studenter till rimlig kostnadsättav en
skaffa hemifrån förhållandevissig dator de flyttat och egentligen haräven om nyss en

Datorlånetekonomi. bör betalas tillbaka det ordinariesättstram samma som
studielånet och bara erbjudas de enligt de normala reglerna berättigade tillärsom
studiemedel.

II-råusungdomens föreslas
studielånRegeringen bör utreda huruvida för datorer möjligt.är

E-nost till alla i skolan
långtNär Internet började användas universiteten i Sverige och i världen,runt om

innan uppfunnet, det användes och först. Fortfarande äre-post mestwww var somvar
månganätfunktionden använder allrae-post mest.som

Vi många såhävdar i fall kan dela i skolan inte allaIT-resurseratt attman
behöver ha tillhör idator En e-postadress dock det basala IT-mesten egen osv.
sammanhang och vi tycker alla i skolan skall ha e-postadress. Vem helstatt egen som
i skolan ska kunna skicka till kamrat eller och säkerläraree-post atten vara

alltså inte tillden Det duger med adressär rätta.mottagaren en gemensam
klass9b@lillskolan.se.

IT-åldem bestårUndersökande och forskande arbete i till del dels vanligtstor av
frågande vilket oftastsökande och i artikeldatabaser och dels och svarandewww

via E-post. verktyg elever möjlighet direkt till källan försker Dessa attger en
informationen. elever arbete köttproduktionen iEn EUgör ett t.ex.grupp som om

frågankan lätt söka sig fram till myndigheter har med läsa derasgöra,attsom
frågainformation och sedan skicka och ytterligare det specifikanätet e-post om

för just deras arbete.
Allt detta kräver dock e-postadress för fungera smidigt och vi tyckeratten egen

bådesjälvklarhet ialla skolan, elever och lärare, ska haäratt atten en egen e-
postadress via skolan.

IT-råus förslagungdomens
får tillgångRegeringen bör verka för alla elever och lärare i skolan tillatt

dator, Internet och e-post.egen
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Delmål

Förnyelse Iärarhögskolanav
lärarrollen ställer krav kunskaper. krävs kännedomDen lärarens Det omnya nya

givetvishur pedagogiken kan till arbeta med IT verktygatt samtanpassas som
kunskaper tekniken och vilka möjligheter denna vad gäller infonnationssök-gerom
ning, kritisk granskning, blir därför viktigtbearbetning och kommunikation. Det att

lärare besitter dessa kunskaper de lämnar lärarhögskolan.även närnya
föreslår inom pedago-Vi lärarhögskoloma ska erbjuda sina studenter kurseratt

föreslår ocksågik, didaktik och teknik. Vi pedagogiken ska störreatt utrymmeges
i tillämpar formerlärarhögskoloma, högre utsträckning, älva modernaresamt att av

föreslår ocksåpedagogik. Vi det ska inrättas professur inom och lärande. EnITatt en
viktig.medveten utveckling tillämpningama kring inlärning med IT mycketärav

lärarstudenter morgondagens lärareDagens är

IärarhöuskulanPBUHQDEWBII

frånHur kommer de lärare examineras lärarhögskolan sitt yrke Somutövaattsom
många gångerdet i dag undervisningen lärarutbildningen uppbyggd kringärutser

Mångatraditionella undervisningssätt motverkar nytänkande. dem väljerav somsom
ocksåläraryrket för trivdesdet de ypperligt i skolan och därmed medgör meto-att

derna, framtidens lärare krävs pedagogisk kompetens.men av annan
många förstå pedagogiken iDet bra lärarhögskolor börjarär att attman

undervisningen lärarstuderande bör förändras och till tidens krav.av anpassas nya
Studenterna ska inte bara läsa pedagogiska bör tillämpasmetoder de ävenutanom
direkt i undervisningen utbildningen. satsning behöver riktas lärarut-En stor mot
bildama och utveckla deras kompetens och stimulera deras vilja tillämpaatt nya
pedagogiska experimentera föreläs-metoder, och I dag det övervägandeärnytt.prova
ningar tillämpas lärarhögskolorna. Följande uttalande nyutexamineradesom av en
gymnasielärare beskriver väl vad det handlar om:

ska jag kunna undvika katederundervisning föreläsningarHur och när nästan
fått fåttdet enda jag mig till livs alternativa pedagogiska metoder ha lyssnaär attav

till femtio föreläsare förbjudit föreläsa införmig mina kommande eleverattsom

Regeringen bör initiativ till olika pedagogiska metoder kontinuerligtta att
belyses tillämpas under lärarutbildningstiden.och hela

Regeringen bör verka för lärarutbildama fortbildning i alternativaatt ges
pedagogiska metoder IT-användning.samt
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obligatoriska lrursr i ITa
Som vi tidigare konstaterat kommer det krävas slag kompetens hos lärareatt nya av
framöver. dessaAv kompetenser kommer kunskap IT verktyg och hur kanITom som
användas för informationssökning, bearbetning och kommunikation utgöraatt ett

inslag. Verksamma lärare har inte tillräckliga kunskaper har klarlagtsIT. Detstort om
i undersökning KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap- och kompetens-en av
utveckling, hösten 1997. Hela tillfrågade ansåg81 de lärarna sig haprocent av
bristfälliga IT-kunskaper.

Än mångadet nyutexaminerade lärare börjar sin tjänstgöringvärre är att utan att
varken ha grundläggande kunskaper IT eller hur och till vad kanIT användas. Viom

råderdet låtabrister lärarhögskoloma vad det gälleratt stora attanser
lärarkandidatema aktivt använda sig IT verktyg för det framtida arbetet.ettav som
Grundläggande kurser datakunskap inte hela lärarutbildningen börär utannog

användning IT pedagogiskt verktyg. Vi kunskapett attgenomsyras av en av som anser
IT kan liknas vid dimension; lika nödvändig kunskap kunnaattom en ny en som

läsa, räkna och skriva. skulle kunnaMan benämna detta med begrepp ITa.ett nytt -
Liksom dessa grundläggande bådekunskaper inbegriper ITa de tekniska

färdigheterna, förstå hur datorn och dess fungerar likaväl deatt programvaror som
mentala, besitta kunskap vilka möjligheter IT mig bearbeta informationatt attom ger
och kommunicera med andra. färdigheternaDe mentala minst lika viktiga deär som
tekniska och ökar individens möjligheter hantera informationssanrhällets ochatt
läraryrkets krav. Kurser för utveckla dessa färdigheter bör obligatoriskaatt vara
samtliga lärarhögskolor.

II-råusungdomens förslag
Regeringen bör verka för lärarhögskolomas verksamhet IT-att genomsyras av

användning.

IT-nedauouilr
Varför har inte infonnationstekniken haft snabbare och genomslag istörreett
skolorna vad vi kan i dag Orsakerna bottnar tillän del i bristenstorse pengar

prioriteringarandra i högsta bidragandegrad avsaknadenärsamt ävenmen av
forskning påverkankring exempelvis IT:s arbetssätten i skolan.

områdetForskning inom svårIT och skolutveckling eftersom förändrings-är
faktorn åoerhört snabb, sidan den tekniska sidan, särskiltär avseendeena
tillämpningama åden, ocksåandra sidan det gäller utvecklingen de pedago-närav av
giska idéerna verkan har infört IT. väl forskningsrapporterNärattsom en av man
publiceras risken de inaktuella verkligheten gångär har underärstor att processens-

iväg. Vi behöver därför utveckla metoder för utvärdera det händer irusat attnya som
den tidens klassrum. Till exempel skulle skapa intressantaväg attnya en vara
samarbeten i forskande syfte mellan de människor befinner sig i skolan och desom
från sådantden akademiska. början tillEn samarbete kanske kundeett attvara
lärarna systematiskt börjar dokumentera arbetet i klassrummet.mer
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igång,områdetforskningsprojekt initierade b1.a.hel delEn är av
frånGrundutbildningsrådet KK-stiftelsen, vilket visar det finns intresseoch att ett

området. positivt. Vi dockvärlden forska Det mycketden akademiska är attatt ser
området professur.inrättandetforskningen tyngd av engavs mer genom

ll-råus liirslauungdomens
professuri IT-pedagogik.Regeringen bör inrätta en
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Delmål

I MEGA-BYTE SOU 1996: 181 beskrev vi vision skola i framtiden,en om en
kompetenscentrum. Det skulle skola för andra bara elever ochöppen änvara en
lärare. skulle likasåDär generationer frånoch människor olika delarmötas av
samhället. Lärandet skulle i bibliotekByns och skolans bibliotekcentrum.vara

slåsskulle och bli mediatek. Där skulle tillgängligIT för alla ochettsamman vara
envar.

mångaDet finns positiva sidor med skolan för det omgivande samhäl-öppnaatt
let och fler tillträde till skolan. Genom skolan för enskildaöppnasattge grupper
individer, organisationer och näringsverksamhet också till indivi-uppmuntrar man

livslångadens lärande. Skolan fastnar inte i bilden institution i samhälletav en vars
primära, och kanske enda, uppgift lära och fostra.är att

GnosjöI kommun finns sedan september 1997 Kunskapscentrumett som
våramycket tankar framtidens skola. Kunskapscentrum i Gnosjö ärrymmer av om en

Sveriges modernaste skolor och har bärande idé blanda generationer ochattav som
olika kategorier människor. arbetar utifrånDär pedagogik byggerav man en som
forskande lärande i lokaler anpassade efter detta. Näringslivetär starkt engageratsom
i verksamheten.

V1 idén kompetenscentrum på.värd spinna vidare Därföräratt attanser om
föreslår försöksverksamhetvi i syfte skapa frånmodeller dra erfarenheter ochatt att
bygga påvidare för framtida utbildningsverksamheter, kanske inte alls kommersom

kallas skola.att
Vårt förslag till kompetenscentrum skulle i kunna bygga följande delar:stort

Involvera olika delar frånsamhället, människor flera generationer, nationa-av-
liteter, kön mm.

hållasDörrar ska såväl för rekreation föröppna arbete och studier.som-
Genom mediateket tillgångfinns till kommunikationsverktyget IT. Detta är en
grundstomme.

Kärnan bör skolverksamheten. utgå frånSkolarbetet bör forskandeettvara-
lärande, åldersintegrationdär temaarbeten och tillhör vardagen.

Målstymingen bör utgå fråntydlig och och individens intressenvara noggrann-
och förutsätmingar.

Uppföljning och utvärdering bör ske fortlöpande och involvera eleven, läraren-
föräldrar, såsom redogjorts för i diskussionen den personliga utveck-samt t.ex. om

lingsplanen. Möjligheter till samarbeten med verksamhet börannan genomsyra
arbetet. Skolans fysiska utformning bör anpassad efter verksamheternas krav ochvara
behov.

IT-ráusUngdomens förslag
Regeringen bör stimulera till idén kompetenscentrum utvecklas ochatt om

sprids initiera försöksverksamhet igångdras i fem kommuner.attgenom en
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Övergripande mål

En utveckling till
glokalsamhället

OIEI ekologiskt- IIuthålliga- samhället-

IOIIIIOI mm I hrvlnlnustmoss on
övergårInimrlsanlälløt l Intonnathmsamnällot.

lol ocksåtraustammlnun samhället Mindra: ochsvstmon.av normerna
värderingarna utsamhället mansom

MEGA-BYTE lyfte fram Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor som
beskrivning målde måstesamhället uppnåför det ekologiskt uthålligasätta attav

samhället. De fyra systemvillkoren är
Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen,-
Ämnen från samhällets fårproduktion inte systematiskt öka i naturen,-
Det fysiska underlaget för mångfaldproduktion och får inte systematisktnaturens-

utarmas,
Effektiv och rättvis resursomsättning.-

Om låtervi dessa systemvillkor långsiktigaden målfonnuleringenutgöra för samhäl-
lets vision det ekologiskt uthålliga samhället blir det lättare delmålställaom att upp
för samhällsplaneringen. Vi IT kan hjälpa i detta arbete. IT kanatt rättmenar oss

bidra till minskadeanvänt effektivare energianvändning, effektivaretransporter,
resursanvändning Allt detta möjliggör utveckling till ekologiskt uthålligtettosv. en
samhälle det bygger flitig användning miljövänlig teknik IT. Det ärmen en av som
detta samhälle vi i MEGA-BYTE kallade glokalsamhället.som

Genom detta betänkande mångahar vi visat olika användningsområden för IT
och vi har rad olika perspektiv för varför hårtSverige skaargumenteratur en satsa
IT-användning och lT-samhälle. Men viktigare någotän förett IT ärannat argument
dess potential i miljöarbetet. svårtDet ställa samhälleär till ekologisktatt ett ettom
uthålligt sådant så länge profit kan icke miljövänliga förhållningssätt.göras
Lösningen inte kraftigt höja alla skatterär all miljöfarlig verksamhet.att Lös-
ningen istället Visa hurär kan tjänas utvecklaatt verksamheterattpengar nya
med tillväxt dessutom miljövänliga. sådanSomär den tilltagandestor är IT-som
utvecklingen idealisk.

måsteV1 därför koppla med såvälIT miljön beträffande forskningsamman som
ekonomi. Detta kapitel försöker någrapeka åtgärderönskvärda sättaattgenom

delmål för Delmålenutvecklingen. ärupp
utveckling och ökad användning IT för minska och energiuttag,en att transporterav-
övergång till uthållig infrastruktur,en en-
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mellansambandentydliggöraexempel förgodaforskning ochsatsning atten-
miljö ochochIT

hjälpmedel.medutveckling ITmiljöanpassad global somen-

Delmål

löranvändningökadochutvecklingEn av
energiuttagochminska transnorteratt

effektivatillhör deenergiuttagochminskande mestVi transporteratt ett avmenar
uthålligt samhälle.uppnå ekologisktåtgärderna vi ska kunnanödvändigaoch ettom

verksamheterolikainomIT-användningenIT-utvecklingen ochstimuleraGenom att
energi.slösandeonödigtochminska behovetkan transporter ett avav

lördistanskommunikationInteraktiv en
uthållig utvecklingekologiskt

Ändå redanbörjat. kanbarakommunikationsutvecklingen harrevolutioneradeDen
får denfortsättautvecklingenoch USA. OmSverigesamundervisning mellanha som

detkan drömmenekonomiskt stöd,ochpolitisktbörjat, med fortsatthar snart om
mänsk-bra försådan skulleutvecklingverklighet. Enuniversitetetglobala varavara

människorfunktionshindrade ellerkanperspektiv,fleraligheten avt.ex. somur
möjlighet kunnafårörelsefrihet bättre görabegränsadnågon anledning har attenen

ochför miljönbradetöverskuggande allt ärärsamhället. Mengällande isig annat att
livsförutsättningar.våra grundläggandefördärmed

fortsattstimuleraolikamåste sättDistansutveckling stöttas attgenom
drateknik. Man börexisterandetillämpaockså praktiskforskning attgenommen

mål-nivåer och till olikaskolanolika idistansundervisningsprojektigång fler
handelarbete distans,distans,sammanträdenbör uppmuntramangrupper,

distans, etc.
produktionochför utbytei huvudsakVåra redan i dagstäder är centrum av

Informationsproduktionenutvecklingen.börjanhar barainformation och sett av-
ineffektivtdyrt,Dettakontorskomplex i stadens ärisker oftaoch -utbytet centrum.

konkurrensenupptrissadehyrorna höga,påfrestande för milj I äroch centrum av
frånoch arbetenamänniskor tillallaforslaAttattraktivaste kontorsytorna.deom

tidsö-pendlamiljön. Attsamhällsekonomin och ärbådeförkostar summorenorma
männis-således skäl bättrefleragånger initerande.många Detdande och omavvore

sådan utvecklingledanärområden. Regeringen börarbeta sinakundeiställetkor en
med kom-ihopdistansarbetsmöjligheter ochflererbjuda t.ex.attgenomattgenom

anställda distans-offentligterbjudalänsstyrelsernaochlandstingenmunerna,
upprätthållas.kanprofessionelltoch umgängesocialdärarbetsplatser, samvaro

idéskrifterpublicerasådan utvecklingstimulera ärYtterligare attsätt omattett en
fungerandevälorganiserakanoch arbetstagarearbetsplatserhur ett

distansarbetssystem.
för förbere-medierelektroniskafördel användamedteknik kanMed dagens man
tid,effektiva. Manbeslutandeför mötenochdande göra pengarmöten att spararmer

68



beslutsfattandet ökariEffektivitetenminska resandet.kunnaoch energi attgenom
Påbeslutsunderlagen.förväg kan beredaansträngning iminimalmedatt mangenom

påbörjas byggandetoch därmöjligheterhåll till sig dessatagitsina har nunyaman
positivutvecklingdennaRegeringen börsamfund.virtuellaprofessionella, somseav

virtuellaprofessionella,etablerasmal sakdärför stimulera den. Detoch attvore en
statio-och dedistansarbetareanställda, därRegeringskanslietssamfund för t.ex.
möjliggöraPå regeringenbörgeografisk position. sättkannära mötas oavsett samma

video-också för virtuellabeviljasföreningslivet mötenaktivitetsbidrag till somatt
informationssamhället.tillgång tillpåtalades Jämliki kapitletvilketkonferens,

omöjliggörmellanömsesidigt beroendeför EU-tankenGrunden är stateratt ett
männis-uppstå måste ochskaömsesidiga beroendedettakrig. För ytterststaternaatt

på.därförbördenhjälpmedel stödjerAllakorna interagera. satsasprocessensom
kommunicerakommunikation kaninteraktivteknik förväl utveckladMed en

beroende. Ettömsesidigtsikt globaltgrund förläggaglobalt och därmed etten
första minskartvå detprimära fördelar. Förberoende harömsesidigtglobalt

negativfasor,alla andrainnebär, förutomför krig och krigradikalt risken storen
varandra,tillför global hänsynvi förutsättningarmiljöpåverkan. andra skapardetFör
till slutvår angelägenhetmiljöproblemjordensvilket medför att gemensammasom
utveck-betraktavi skamed dessa glasögonövergå från handling.ord till Detkan är

och det i dennakommunikationsmediema ärinteraktivalingen de gränslösaav
måsteviriktning sträva.

IT-råus förslagungdomens
kommunikation distansinteraktivkraftigt stimuleraRegeringen bör

uthålekologisktutveckling tillföri tänkbara sammanhangalla etten
ligt samhälle.

distansarbeteutvecklingenRegeringen bör leda att t.ex.genomav
erbjudaoch länsstyrelserlandstingmed kommuner,tillsammans

professionelltsocial och umgängedärdistansarbetscentraler samvaro
upprätthållas.kan

modellbör regeringendistansarbeteytterligare stimuleraFör att som-
Regeringskanslietssamfund förprofessionella, virtuellaskapa t.ex.

kanstationära medarbetaredistansarbetare och mötas.däranställda,

optimeringfö BHGKIWiSBFiIIEI06h KHIIISIIIIIIBIHV
ioch optimeraeffektiviseramöjligheterInformationstekniken transporterattstorager

produkterochinformation, tjänsteranvändning IT kan ävensamhället. Genom av
påverkan miljminimallåga kostnader ochtillhela världenövertransporteras

ledavilket kanockså skapa kontakter,möjligheternaökarInformationstekniken att
måste förDärför villkoren över.efterfrågantill ökad transporternatransporter. ses

nödvändigtdetkunna tillvaramed IT skafördelarna ärFör att transpor-tasatt
miljöpåverkan,formkostnader, ifår samhällsekonomiskasinabetala t.ex.terna av

ökostnader,miljskatter. Omkan skeoch olyckor. Dettaträngsel genom
viförmed i prisetträngselkostnader finnsocholyckskostnader transporten reser

billigareframstå ochDå mycket bättre sättoch bättre. kan ITmindre attettsom
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kommunicera och transportera.
Vi kan använda CD-skivor åskådliggöraexempel för CD-att resonemanget.som

skivoma kors och världen till olika skivbutiker. Detvärs över intetransporteras som
säljs tillbaka igen. Om det i CD-transportema ingick kostnaden förtransporteras
miljöpåverkan, olyckor, trängsel och vägslitage skulle fler skivbolag och skivbutiker
välja CD-skivoma i butikerna istället, beroende vilken musik kundenatt pressa
vill ha.

Med hjälp GPS-teknik och kort kan följa fråntransporternasmartaav man
till destinationsort. Tekniken möjliggör därmed där kostnaderavreseort ett systern

kan uträknas för den faktiska Vi har bara början denna utvecklingtransporten. sett av
redan kan vi vi med hjälp modern informationsteknik kan stimuleraattmen nu se av

övergång till miljövänliga Många långvägade fysiskatransporter. transpor-en mer av
kommer upphöra till förmån för kortare lokala ersättning förterna att transporter om

de faktiska På såkostnaderna avkrävs. ocksåökar den lokala anknytningen,sätt
vilket mervärde i sig.ettmenar ger

lT-råds förslagungdomens
Regeringen bör stimulera minskning de fysiska tilltransporteren av-
förmån för ökade digitala låta ståtransporter att transporternagenom
för sina samhällsekonomiska kostnader.

Elektronisk fiirhandel miliiiekonomi ch
Med IT-utvecklingen har också den elektroniska handeln börjat fart. svenskaDenta
IT-branschen försöker pådriva utvecklingen eftersom elektroniskväl fungerandeen
handel företagen lägre kostnader och därmed ökade förutsättningar för överlev-ger

Ävennad. i den offentliga pågårsektorn arbete för handelökad elektroniskett genom
Toppledarforums Måletverksamhet. med detta offentligaverksamhet denär attorgans
sektorn i övergåhelt ska till på dettaelektronisk handel sikt. Motiven för ärstort sett
det kostnaderna frånför fakturahanteringen. Emellertid höjs tveksamma rösternu
bl.a. kommuner de initiala kostnaderna handelnför den elektroniska ärattsom anser
för höga, varför de tveksamt inställda. Därtill de kostnaderna förär att perso-menar
nal sig kvarstår.fakturahantering uppenbarligenägnar De oförrnögnaärsom nu att

dessa kan sig mervärdesskapandeägna Verksamhet, ökadattse personer som
service till medborgarna, istället för meningslöst fakturastämplande.

Det utmärkt arbetet för ökad pågårär elektronisk handel detatt är synd attmen
påendast fasta de ekonomiska aspekterna. V1argumenten tar att argumentenmenar

för omfattande elektronisk handel ocksåstärks miljö-poängteraratten mer av man
vinsterna och möjligheten öka servicegraden till medborgarna. Vi därföratt attanser
regeringen bör intensifiera övergångarbetet med till elektronisk handel atten genom
stimulera utveckling säkra överföringstekniker och standarder, enklaav gemensamma
och klara regelverk tydliga motiv och tydlig kurs för utveck-samt attgenom ange en
lingen.

IT-råtlsungdomens förslag
Regeringen bör kraftfullt stimulera utvecklingen elektronisk handelav
i syfte minska samhällets och företagens kostnader och öka milj övinstema.att
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Delmål

uthålligövergång inlrastruliturtillEn en
ändamålsenligfram ökar behovetinformationssamhälletI takt med växeratt av en ny,

brafinns förvissobredbandsnät. De starnnätväl utbyggdinfrastruktur i form ettettav
förför närvarandesammanhanget, harde kritiska ii dag accessnäten, är ensommen

det skeruppgraderameddålig kapacitet. Telia arbetar i dagsläget accessnätenatt men
långsamt.föralldeles

fullt utvecklatbredbandstillgång förutsättning förjämlikEftersom är ettenen
regeringen verkar järnställasvenskaolyckligt deninforrnationssarnhälle detär att

eller järnväg. V1gårdagens infrastrukturIT-utveckling med vägnätbredband och som
perspektiv IT-utvecklingendeuppmärksammardet angelägetär attatt manmenar

stärkamiljö. handlaroch framförallt Detekonomi, jämlikhetmakt, attrör omsom
organisationer med godföretag ochförseSveriges konkurrenskraft attgenom

för jämliksörjalåg kostnad. handlaröverföringskapacitet till Det att enomen
demokratisk grund. Det handlartillgång såväl rättvisegrundför medborgarna som

framfördigitalastimulera deväl utbyggt bredbandsnätmed transporternaatt ettom
infrastrukturbredbandnriljöhänseende. Sammantagetde fysiska ettett ger somur

på.vilarindustrisamhälletinfrastruktursamhällsvärde denmycket änstörre som
prioriteringbredbandsutbyggnadenIT-utvecklingen ochSkulle samma somman ge

dåtidens för detinfrastrukturjärnvägeni industrialismens barndom gavman -
mycket god bitframtida skulle visamhället väg.vara en-

uthålligt, konkurrens-ekologisktinformationssamhälleVill vi bygga ärett som
måstejämställt vi redanjämlikt ochkraftigt demokratiskt i meningenoch satsanu

iPå bredband inskrivasSverige. sikt börkraftig bredbandsnät iutbyggnaden av
svensk byggnorrn.

II-råus liirslaoungdomens
rikstäckande bredkraftfull ochför snabb,Regeringen bör verka en-

prioriteringmotsvarandebandsutbyggnad dennaatt mansomgenom ge
industrisamhällets barndom.iutbyggnaden järnvägenavgav

Delmål

godaeenforskningsatsningEn
tydliggöralör sambandenexemnel att

miliiieenlT-utveelilingmellan
IT-utveckling ochsambanden mellaninriktadforskning tydligtSverige behöver

områdena kopplingenför sigaktiv forskning inommiljö. förekommerDet menvar
medför bl.a.kopplingAvsaknaden dennaställt med.dem emellan det attär sämre av
rniljövinsterna.för ökaanvändassvårt exempel hur IT kanfinna godadet attär att

användasintelligenta kanpågår hurdock del forskning bl.a.Det agenteromen
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för minska energiuttaget effektiv övervakning elförbrukningen i syfteatt genom en av
skära hållDet hävdas sina väl utvecklat för dettaatt kantopparna. att ett system

minst kärnreaktor.ersätta Kan dessutom utveckla övervakarsystemen man som
energiförbrukningen hushåll,i arbetsplatser och i andra lokaler att t.ex.genom
automatiskt släcka lampor och sänka i där ingen vistas kommertemperaturen rum

med säkerhet kunna minska energiuttaget i Sverige högst väsentligt. Dettaatt ärman
tydligt samband mellan IT-utveckling och miljö och vi behöver mycketett mer av

detta. Därför bör regeringen stimulera områdetforskning och miljöIT bl.a. genom
inrätta forskningstjänster.att nya

På hållolika har med olika motiv utvecklat kan tjäna godasysternman som som
exempel sambandet mellan IT-utveckling och miljö. Dessa goda exempel dockär
inte särskilt väl kända och därför också svåra finna. mångaVi behöver godaatt
exempel samband mellan IT och miljö kan tjäna förebilder försom som nya
satsningar. Därför bör regeringen initiera nationell och internationell kartläggningen

dylika projekt sedan kan spridas till allmän kännedom.av som

IT-råusIlnuuomons tirslau
Regeringen bör stimulera forskningen sambanden mellan IT-om-
utvecklingen och miljön bl.a. inrätta forskningstj änster.attgenom nya
Regeringen bör initiativ till kartläggning nationella ochta en av-
internationella projekt kan tjäna goda påexempel sambandetsom som
mellan IT-utveckling och miljö sprida dessa till allmän kännesamten
dom.

Delmål

med nlalnmeuelsom
Informationssamhället innebär för Sverige tillverlmingsindustri och andraatt
arbetskraftsintensiva sysselsättningsforrner minskar i omfattning. Detta delvisär en
följd ökad teknikifrering arbetet. Maskiner kan utföra arbete, detgöraav en av mer
fortare, rationellt och lättare människan. ocksåMen utvecklingen skeränmer som en
följd tilltagande transferering arbetskraftsintensiva arbeten till länder i sydav en av
och hårdaDe iblandoch hälsofarligaöst. arbetena lyckosamt utrotade i Sverigeär
och västvärlden har istället uppkommit i omfattning i de fattigare delarnastörremen

världen.av
biståndSvenskt har traditionellt varit inriktat mottagarländema möjlig-att ge

het utveckla sin ekonomi och utveckla näringar. Detta har skettatt medegen egna
olika frånmetoder, storskaliga tekniköverföringsprojekt tillBai Bang de mindresom
utvecklingsprojekt biståndet inriktat i dag.är

biståndetDet svenska ska bidra hushållningtill framsynt med naturresurseren
och miljön Sidas formulering biståndsmålen, http://www.sida.se.omsorg om av

IT-rådUngdomens IT möjligheter biståndetför utveckling föratt storaanser ger av
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mål.bättre det möjligheter undvika satsningardetta Delsatt attmotsvara ger
förmånmiljöstörande IT-satsningar kombination medindustrier till för mindre i

såsomutbildningsinsatser programvaruutveckling Inte minst Indien har visat detatt
möjligt. Dels det möjlighet förmedla verkty för effektivare resurshus-är attger g en

hållning generellt ökad IT-användning.genom en
också biståndetökad IT-användning kan bidra till kvalitetshöjningEn av uren

demokratiskt perspektiv. Genom erbjuda de organisationer i mottagarländemaett att
samarbetar med svenska instanser möjlighet till uppkoppling möjlig-Internetsom

folkrörelsebiståndet. Påömsesidighet i samarbetet, inte minst inom dettagörs sätten
upprätthållas tvåkan kontinuerlig kontakt kan hela samarbetet mellan deen genom

sådan framFör stödja utveckling bör Sida utreda möjlighetenpartnerna. attatt taen
bistånd.billig mobil, solenergidriven Intemetläsare, till för svensktmottagarnaen

Denna produktutveckling skulle dessutom kunna bidra positivt till svensk IT-
biståndetindustris utveckling generellt. svenska bör vidare utarbeta strategier förDet

hur Sverige stödja kapacitetbäst ska kunna utveckling mottagarländemas ochen av
möjlighet använda -tillämpningarITatt

IT-ráds förslagungdomens
Regeringen bör Sida i uppdrag hur kan effektiviseraITöverattge se-

biståndetdet miljsvenska öperspektiv.ettur

üstersiöområuetsamarbete i
Sverige årenhar under de intagit ledande position i samarbetetsenaste runten
Östersjön. såvälsvenska regeringen har tid ekonomiska förDen satsat som resurser

statsråds-detta. En del kringsamarbetet IT. En arbetsgrupp iär centreratav
Östersjönberedningen pekar behovet IT-utveckling den södra sidanav en av

sådan IT-rådoch Sveriges möjligheter stödja utveckling. Ungdomens stödjeratt en
Öster-sådana tankar vill tillföraoch till dessa intensifierat IT-sarnarbeteett runtatt

sjön bör kretsa kring IT verktyg för utvecklingen det ekologisktett tema som som av
uthålliga målgruppoch demokratiska samhället viktig för IT-arbetetEn runt
Östersjön då IT-områdetungdomar, de har generellt högre kunskapär sett samten

uthållighetbli positivade kan bärare idéer ekologisk och demokrati.att av om

IT-råds förslagungdomens
Regeringen bör medel för främja IT-baserat samarbeteavsätta att ett-

Östersjöregionenmellan ungdomar i verktygITett tema som som
uthålligaför utvecklingen det ekologiskt demokratiskaoch samhälav

let.
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Pengairågan
befinner imitt urvtningstiu.oss en

övergårlnuustrisamhällei intermationssamnället.i
ocksåsamhället förändrasMed transturmeringen ochsystemenav normerna

nå.värderingarna samhället huggersom

ungdomensIT-råd föreslåhar, alla kommittéer, skyldighet linanattsom
siering förslag kostar Det finns goda varför kommittéerargumentav som pengar.

ska finansiera vårtsina förslag likväl vill i sammanhang invända motegna men
pålaga.denna MEGA-BYTE föreslåI valde vi bl.a. generationsskattatt en som en

engångsföreteelse för fram del de förbehövs utvecklingenatt en av pengar som av
infonnationssarnhället. gång föreslåDenna skulle vi kunna bantar försvaretatt man
rejält med framtidens krigföring i mycket utsträckning kommerargument att storsom

handla ekonomisk krigföring infonnationskrigföring.och istället förMen göraatt att
detta pengafråganväljer vi föra diskussion i omställningen samhälle.att etten om av

Våra fasta förändringen samhället och lägger antaltar ettresonemang av
förslag vi jämlik och jämställd utveckling informations-tryggarsom menar en av
samhället. förslagDessa kommer tveklöst kosta hur mycket deatt pengar men pengar
kommer ambitionsnivå.kosta helt regeringens Vi har i detta avseendeavgörsatt av

låstinte våra förslag eftersom vi samvetsfråga.detta Detär äratt snarastmenar en nu
stårvi inför denna valsituation, vilket med tanke den ansträngda statskassan inte
den bästa tidpunkter. Därför det viktigt funderar vadär är överextra attav man noga

de vettigaste prioriteringarna bibehållaför välfärden. Viär övertygadeärattsom om
offensiv satsning Sveriges IT-utveckling riktig prioritering.äratt en en

V1 har för utvecklingen informationssamhälletatt staten ett attmenar ansvar av
sker jämlikt. Om statliga medel inte kan lösgöras kommer inte kunnaattman garan-

sådan utveckling. Vi försämradetta skulle Sveriges konkurrenskrafttera atten anser
sikt, befästa arbetslösheten bådeoch skapamya klyftor i samhället. materi-Det är

stårimmateriella påella och värden spel. i dag medel förAtt utveck-som reservera
infonnationssanrhälletlingen med andra förord mycket god investeringärav en

framtiden flera aspekter. Det enda verkliga alternativet till samhället tillskjatt uterur
låtamedel marknaden med uppenbar risk utveckling integodär att styra, atten en

kommer alla till del.
Frågankalaset kommerAtt kosta vi. därför hur mycketäratt vet attman anser

fårkalaset kostaVilket pris beredd för framtidabetala demokratisktär att ettman
samhälle i meningen jämlikt och jämställt Och ska tas Ska vi skäravar pengarna
ytterligare i offentligaden sektorn för kunna finansiera satsning det slagatt en av

föreslårvi detta betänkande Ska vi höja skatternasom
frågorDet detta slag ställs inför försöka förslagska läggaär närav man man

frågorfinansieringen samhällsomvandling, kräver nationalekonomiskav en som en
helhetssyn. sådanaV1 definitivt inte de bäst lämpade överväganden. Förär göraatt

känns det pålogiskt politiker, de anställda Finansdepartementet ochmest attoss
nationalekonomer sig denna problematik.tar an
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åtagandenlör iMotiv offentliga
omställningen samhälletav

offentliga åtaganden 1994:53departementspromemorian för DsMotivI ettanges
åtaganden. Promemorianområden där det finns motiv för offentligaantal är uppen-

åtagandena i samhällemotiven för de offentligabart avsedd för diskussion ettom
förändras isamhälletbeständigt. Extraordinära händelsertämligenär attsomsom

Samhällsomvandlingar tillhörfullständigt naturliga skäl.grunden behandlas inte av-
åtagandeoffentligtsvårt specifika motiven förvanliga. finna deinte det Det är ettatt

utifrånåtagande motiverassamtidigt offentligt kani samhällsomvandling, ettsomen
givna i promemorian.alla aspekter

någonsinövergången högtydligare kräverVid till samhälle änett ensom
förut-kompetensnivå från centraltmedborgarna detkunskaps- och är att staten ger

denna till kunskaptill sig information, omvandlasättningar för alla ska kunnaatt ta
skademokratiskt samhällesin jämlika villkor.och utveckla kompetens ettom

så medborgareupprätthållas. inte riskeras situation där inte allakunna Om sker en
ochutanför samhällets demokratiskai samhället och allt fler ställskan aktiv delta

ekonomiska liv.
offent-utredarekommittéer och särskildaDirektiv till samtligaI prövaatt

och särskildasamtliga kommittéerliga åtaganden dir. 1994:23 ställs kraven
åtagandena. skriftheller dennaförutsättningslöst de offentliga Inteutredare prövaatt

Utgångspunkten församhällsomvandling.berör särskilda händelser pröv-som en
offentligtåtagandet situationningen offentliga skadet utan ettantagenvara enav

övergång till samhälls-åtagande. främmande betraktakänns mycketDet att nyen en
såsådan samhället i fallåtaganden. prövning blirfas offentliga Resultatet attutan av

sig utanför den utvecklingen.ställer egna

åtagandenalltså igrad finns motiv för statligaVi det i allra högstaatt enmenar
åtaganden,ocksådenna.Vi kostnaderna för dessasamhällsomställning atttrorsom

tid. handlarinom statsbudgeten utslaget Detde blir höga, kan övertrots att rymmas
långsiktigt välfärd.svensk Dettaprioritera utgifter för tryggastatens attattom

perspektivet,sannolikhet innebära uppoffringar i det kortakommer med attstor men
uthållignågot ocksåvi vill dagensvi det inte finns valatt unga enom gemenar

framtid.
infrastrukturihandlari utsträckning växlaUtvecklingen sker stor attomsom

övergår för framti-tekniskt. Vi tillsamhället, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och en
hållbar omfördela medelinfrastruktur. det perspektivet det rimligtden I är attmer

fönnån för uppbyggnad denförknippade med den gamla infrastrukturen till av nya.
kan kallasoch investeringsväxlingkan ske skatte-Detta t.ex. somgenom en

infrastrukturväxling.
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IT-råus bedömningungdomens
infortillfrån industrisamhälleomställningenFinansieringen ettettav-

utslagetför statsbudgetenske inommationssaxrmälle bör kunna ramen
tid.över

infrastrukturväxling.skeFinansieringen bör kunna genom en

IT-ráus förslagungdomens
infrastrukturförmöjligheternasärskilt utredaRegeringen bör en

växling.
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Kanitel 7



IT-rátlsungdomens
testamente

Efter års IT-råd kommitté medarbete upphör Ungdomensnärmare tre som
fasen detta arbetedetta slutbetänkande. Därmed den direkt politiska över,är av

regeringen ha särskilt fokuserar dedvs. kommer inte längre ettatt organ som
frågor IT-råd framgentUngdomens har bevakat. V1 hoppas regeringen ävenattsom

frågor framåtvärdefulla bevaka och driva idessa att men nu en meranser vara
varaktig form.

rådetIT-råd två verkatspelar de aspekter harNanmet Ungdomens som
gångutifrån, dessanämligen ungdom och Under har dockIT. syntesresans en av

målet rådets Utifrånfram för verksamhet. aspekterna ungdom ochaspekter växt som
rådet således informationssamhället. dagslägetIT har arbetat för utvecklingen Iav

således inforrnationssamhällesråd adekvat.Ungdomensett mervore nanm som
frågor efter kommit-diskuterar fonnen för fortsatt arbete med dessaNär ettman

upphörande, antingen välja fokusera aspekten ungdom ellerténs kan attman
också välja ungdomsaspekten framföraspekten IT. Vi bör IT-attanser man

det frarnti-aspekten bakgrund kommitténs bedrivna arbete. För ungdomar ärmot av
naturligt väl spritt verktyg, det intressantadens samhälle, där IT och ärär ett som -

inte i sig.IT
IT-rådföreslår reguljäraVi därför efter Ungdomens förs in i denarvetatt

bedriva ungdomspolitik inte harungdomspolitiken. Att regering ettsom en som
framtidsfrågor utvecklingen informations-tydligt fokus IT-användning ochsom av

samhället skänker inte trovärdighet. Därför vi regeringen ska Ungdoms-attmenar ge
projektforrn fortsätta utveckla det arbetestyrelsen i uppdrag under 1998 i ochatt som

-råd påbörjat. sig till riksdagen medUngdomens har Därefter bör kunna vändaIT man
utvecklingenbegäran kontinuerligt uppdrag avseende ungdomsperspektivenettom

informationssamhället.av
IT-råd innebäröverföra efter Ungdomens till UngdomsstyrelsenAtt attarvet

förslagsställande arbetet.fokus framgent det operationella arbetet framför detsätts
Vi uppföljning det politiska arbete kommit tilldetta naturlig somser som en av

rådetsuttryck i betänkanden.
utåtriktat.IT-råd fåtti direktiven i uppdrag verka Denna delUngdomens har att

vår såvälvarit mycket betydelsefull, förarbetet har tagit mycket tid harav av men
rådets inte underskat-arbete för omgivningen. Den operationella rollen kanegna som

utveckling. har framdelesdet gäller driva denna Härnär ävenstatentas att en
mycket roll fylla.attstor
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Idéer operationellt utvecklingsarbeteettom
Rådets mångfacetteratarbete har varit och brett fält. Dettaspänt över ärett ett
resultat försöken IT-utvecklingen i handlarsammanhangatt ett ytterstav se som om

gårsamhällets utveckling. Vi inte försökadet bryta IT helheten,att att ut attmenar ur
vårttill reflekteraIT omvärldens förändring. Under arbete har denöverutan attse

rådetsbreda angreppspunkten lett till positiva reaktioner och till roll samtals-att som
fått Såledeshar legitimitet. vi framtida operationellt arbetepartner stor att ettanser

bör utvecklas breda front.samma
Rådets områden.arbete har i huvudsak inriktats har varit samhälls-Dessatre

frågor tillgång,utvecklingen i vilket bl.a. innefattar demokratiskjämlikstort, om
förnyelse, integration och miljö, näringsliv och arbete utbildningssystemet.Avsamt

områdendessa har utbildning haft tyngdpunkt. Vi viktigtdetstörst ärtror att att en
rådetsutveckling arbete med hänsyn till de erfarenheter vi har dragit inomgörsav

områden återspeglas våradessa och i betänkanden.som
frågorDet viktigt inte isolerar sig arbetar med detta slag.är näratt man man av

Rådet såväl rådethar därför i USA i harEuropa och under hösten bl.a.rest som
europeisk ungdomskonferens och informationssamhället.ITarrangerat en om

från deltagarna fantastisk höjs förResponsen och i Europa rösterruntom attvar nu
ungdomsråd IT-rådliknande Ungdomens ska bildas nationell bas för närvarande
finns bara liknande konstellation, i ViUngdommens IT-Forum Norge. är överty-en

långtgade Sverige i detta sammanhang kan spela roll.Vi ligger fram iatt storom en
frågordessa och vi har goda möjligheter verka för ungdomars synpunkteratt att

Såledesutvecklingen informationssamhället lyssnas i EU-sammanhang. viav ser
internationellt givet i fortsatt operationellt arbete.ett ettengagemang som

Statens roll spridare goda i viktig.exempel detta sammanhang mycketärsom av
IT-råds förstaUngdomens betänkande, Möss och människor SOU 1996:32 hand-

gångna året rådetlade uteslutande detta. Under det har arbetat vidare medom nya
former för spridning goda exempel, vilket har resulterat i kunskaps- ochav en
inspirationskälla, KIK; med kvalitetsbedömda exempel IT-användning inomav
utbildning, fortgåarbete och kultur och fritid. Vi detta arbete bör och utveck-tror att
las, hänvisningarmed till kommuners läromedierecensioner.t.ex.

IT-råd mångaUngdomens har publicerat hel del skrifter. förDetta har runten om
i landet varit värdefullt och inspiration. Betänkandet MEGA-BYTE SOUgett
1996: 181 används kurslitteratur vid flera högskolor och kortversionen, 64t.ex. som
sidor MEGA-BYTE, har spritts till landets samtliga gymnasieskolor. reaktionernaAv

vårs förståttskrifter har det viktigt publikationer olikaäratt att tarsom upp
såvälaspekter utvecklingen informationssarnhället och sprids tillpresenterasav

ungdomar makthavare, varför vi vill rekommendera detta slags verksamhetattsom
också fortsättningsvis.utrymmeges

finns i dag ungdomspunkterDet där har inblandning. Dessanätet ärtre staten
IT-rådsUngdomens hemsida http://www.ungit.se, inkluderat, Ungdoms-KIK

styrelsens sarnhällsguide för Slussen http://www.slussen.com, samtYouthunga,
http://www.youth.se, samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och Lands-är ettsom
rådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Dessa hemsidor har olika
inriktningar och tjänar följaktligen olika syften. Tillsammans dock dessautgör
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utvecklingspotential börungdomspunkter mycket stark struktur med storen som
sådankunna tillgodogöras tydligare koppling mellan de Entre. samman-genom en

hållen politiskt neutral valplattfonn förpunkt skulle kunna härbärgeratex. ungaen
års utvecklingsarbete med dessaväljare inför 1998 val. fortsatt bedriva aktivtAtt ett

i i dag involverade organisationerna ochungdomspunkter samarbete med detre
för efterföljaren till Ungdomenseventuellt vi självklar arbetsuppgiftnya, ser som en

IT-råd. såledesde ungdomspunktema bör samordnas till starkInsatsema tre en
ungdomspunkt nätet.

IT-råd utåtriktadhaft aktiv r0ll.Vi har deltagit iUngdomens har sagtsom en
hållit medotaliga konferenser och seminarier olika Vi har mängderteman.

föreläsningar och deltagit i debatter. Vi har initierat projekt och verksamheter. Vi har
rådslag, fungeratseminarier och konferenser. Vi har stöttande ocharrangerat som

rådgivande instans. Vi utvecklat stark dialog med omgivningen. Vi harhar rört ossen
utåtriktade viktig för intemycket i landet. Den uppgiften har varit mycket och att ett

uppstå efter kommitténs upphörande vi denna uppgift skaskatomrum tror att ges
försiggårföri operationellt visar intresse vadAttstort utrymme ett statenansvar. som

i Sverige betydelse för den fortsatta utveck-mycket storrunt om anser vara av
rådet hålls vidlingen. Härtill det mycket viktigt de kanaler har upparbetatär att som

liv, inte minst delta i andra organisationers utvecklingsarbete.det gällernär att
Vårt för fortsatta arbetetSammanfattningsvis det enligt förmenande avgörande detär

bibehållsrådets roll bollplank, initiativtagare och och utvecklas inomatt partnersom
verksamhetsområden.alla kommande

IT-rådUngdomens har självständig ställning kommitté. Vi det ärtror attsomen
behållasbetydelsefullt självständighet och särprägel försöker inomdenna ävenatt en

utomståendemyndighet Ungdomsstyrelsen. viktiga den betraktarenDet är attsom
inte känner det förändring organisationsformen för detta arbetestor attsom en
övergår förnyas utvecklas. Därför böri själva verksamheten ochävenen annan, om

behålla domänen Internet.överväga att t.ex.man

MÖGIIIIsammanfattning IIWBGKHIIQSIHIEIBOIIGIIIWIIGHIBHomHW
ovanstående våraVi vill sammanfatta idéerbakgrund det resonemanget ettmot omav

innehåll IT-rådefter i följandetänkbart i fortsatt utvecklingsarbete Ungdomensett
punker.

fortsatt förslagsvis bedrivas bred front beträffande utveck-Ett arbete bör
utgångspunktungdomsperspektiv,lingen informationssamhället bl.a. medettav ur

från IT-råds OmrådenUngdomens erfarenheter. kan täckas in den generellaärsom
tillgång,samhällsutvecklingen omfattande jämlik demokratisk förnyelse, integration

och miljö och den specifika utvecklingen beträffande näringsliv och arbete samt
beträffande utbildningssystemet.

Särskilda arbetsuppgifter kan vara-
tillgångenfysiska mentala tillöka den och IT,att

-rådsUngdomens IT testamente
stimulera användning integrationsbefrärnjare,ITatt av som
stimulera innovations- och entreprenörskap,att ungt

utveckling förnyelse,stimulera utbildningssystemets ochatt
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i ungdomsorganisationema, europeisktsamarbete med stimuleraatt, ett
ungdomssamarbete beträffande och informationssamhällets utveckling.IT

del i arbetet kan lyfta fram goda exempel IT-användning inomEn attvara-
verksamhetsområdena.de angivna kvalitets-De goda exemplen kant.ex. t.ex.ovan

anslåsbedömas och Internet.
för därEn bör skapas de ungdomspunkter Internetyttre tregemensam ram-

har avgörande inflytande, omfattande hemsidoma Slussen ochUngIT,staten ett
LandsrådetYouth. i samarbete för SverigesDetta bör ske med Ungdoms-

sammanhållnaorganisationer, LSU. ungdomspunkt bör vidareutvecklas ochDenna
kan politiskt valplattfonn för inför 1998.neutral väljare valett.ex. rymma en unga

Arbetet bör kunna ha starkt fokus kontakt med omgivningenett genom
utåtriktad IT-rådsoch uppsökande verksamhet. Ungdomens roll bollplank,som
initiativtagare och bör kunna utvecklas.partner

självständigaDet önskvärt den roll och den särprägel Ungdomensär att som-
IT-råd behållas, kvarstår.har haft försöker domänen Internett.ex. attgenom

ovanstående någraMed de punkterna vill vi idéer vad operationelltettge om
utvecklingsarbete och informationssamhället ungdomsperspektiv skulleIT ettom ur
kunna finns förslagVi övertygade det massvis med andra bra vadär attrymma. om

innehålla.detta slags arbete kan exakta formerna och arbetsuppgifterna börDet
fådärför utarbetas tid och i dialog med berörda detta börJustöver parter. vara en av

de uppgifter inom första projektuppdrag till Ungdomsstyrelsen.ettrymssom

lt-råus förslagungdomens
Regeringen bör Ungdomsstyrelsen i uppdrag under 1998 i projektforrnattge

bedriva operationellt utvecklingsarbete med inriktning ungdomars perspek-ett
utifråntiv IT-användning och utvecklingen informationssamhället Ungdo-av

IT-råds erfarenheter och därför erforderliga medel.avsättamens
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Bilagal

t®
,Kommltletllrelttlv- -

Dir.
1996:105
Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till IT-Ungdomens
råd SB 1995:02

regeringssammanträueBeslut vid
19 tlecemher1996.den

Sammanfattning ullllllrauetav
RådetIT-rådtill SB 1995:2 konkretiseras och förnyas. skallUppdraget Ungdomens

utnyttjasamla, analysera och förmedla kunskap hur bam och ungdomar kanom
Rådet sinmodern informationsteknik i fritiden och inför arbetslivet. skall iskolan

huvudornråden.fortsatta fyraverksamhet särskilt lägga tyngdpunkten vid Dessa är

för framtidens informationssamoch diskutera visioneratt presentera-
hälle,

föreslå sig drahur alla, jämlika villkor, skall kunna läraatt att-
infonnationsteknikens möjligheternytta av

lyfta fram exempel IT-användning och IT-satsningar förgodaatt-
bam och ungdomar,

kunskaps- och erfarenhetsdatabas IT-projekt ochbyggaatt omupp en-
lT-satsningar

Bakgrund
IT-råd övergångenbidragit till belysa tillUngdomens har sin verksamhet attgenom

Rådet framinformationssamhället ungdomsperspektiv. har lyfta godaett attgenomur
möjligheter givit underlag till diskussio-exempel visat den teknikens och ettnya

det framtida informationssamhället. betydelse detta arbete kanDet är attnen om av
fullföljas framtidsvisioner, jämlikhet och goda exempel.med tyngdpunkt

Ilnnurauet
Rådet utåtriktat framför allt i fokus för sittskall verka med bam och ungdomar
arbete.
Rådet utnyttjaskall samla och förmedla kunskap hur barn och ungdomar kanom
modern infonnationsteknik i skolan, fritiden och inför arbetslivet.
Rådet skall belysa hur skolarbetet kan förändras ökad användninggenom en av
infonnationsteknik.
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Rådet åtgärder kunskapskall lämna konkreta förslag till barn och ungdomarsom ger
tekniken och dess användningsmöjligheter.om

Rådet åtgärder främjar flickors intresse för denskall uppmärksamma nyasom
tekniken.

rådet Skolverket, särskilt i de delarI sitt arbete bör samarbeta med som avser upp-
giftsinsamling och analys IT-användningen i skolan.av

Rådet skall särskilt inrikta sig
för framtiden inriktar sig skapa betingelser förarbeta med visioner att ettatt som-

rättvist och jämlikt informationssamhälle,
föreslå jämlika villkor, skall kunna lära sig drahur alla, att nyttaatt av-

infonnationsteknikens möjligheter,
IT-satsningar för barn ochlyfta fram goda exempel IT-användning ochatt-

ungdomar.
erfarenhetsdatabas IT-projekt och IT-satsningarbygga kunskaps- ochatt omupp en

rådet företrädare förarbetet med framtidsvisionema bör ha kontakter bl. medI a.
offentlig förvaltning, näringsliv ideella organisationer. Visionema skall haoch som

informationssamhälle. börinriktning skapa grunden för rättvist och jämlikt Häratt ett
således och utbildningens utveckling särskiltdemokratins, arbetsmarknadens
uppmärksammas.

såRådet tillgångenför till den tekniken ITskall söka ökavägar attatt nyanya
inte leder till ojämlikhet.

lyfta fram goda exempel IT-användning och IT-satsningarArbetet med äratt
Rådetfungera i utvecklingen.betydelse. goda exemplen kanDe motorstor som enav

från institu-uppgifter och utvärderingar skolor, kommuner och andraskall samla
erfarenhetsdatabastioner. material skall sammanställas i kunskaps- ochDetta omen

sigIT-projekt IT-satsningar. Databasen skall främst vända sig till democh ägnarsom
arbetsmarknad och kultur/fritid. Syftet med databasen berördautbildning, är att

få råderfarenheter uppslag, och stöd i planerandetskall kunna del andras ochta av
ungdomarsoch genomförandet IT-satsningar. Databasen skall bidra till att per-av

i med IT-satsningar. Ispektiv i omfattning i dag kan komma med arbetetänstörre nya
rådet föreslå förvaltassin slutredovisning skall hur erfarenhetsdatabasen skall när

rådet slutfört sitt uppdrag.
och särskildagäller regeringens direktiv till samtliga kommittéerFör arbetet

åtaganden regionalpolitiskaoffentliga dir. 1994:23, redovisautredare pröva attatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.konsekvenser dir. 1992:50, redovisaatt

brottsförebyg-redovisa för brottsligheten och det1994:24 konsekvensersamt att
t;3°lgande arbetet dir. 1996:49.

1
:
1, :v:. vxktslutredovisaRådet arbeteskall

den 15 december 1997.senast

Kommunikationsdepartementet
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miljöbalken.M.tillFöljdlagstiñning32.för U.gymnasieskolanDen steg steg.nya -. OECD:sstudieEnlära33.Att övergränser.Fi.Inkomstskattelag,del l-Ill. av. Fi.samarbete.forvaltningspolitiskaFastighetsdataregister.Ju.. Övervakning miljön. M.34.miljöinfonnation. M.Förbättrad av. bilagor. K.i trafikpolitikenkurs35.Nystödfor +effektivarelönebidrag.EttAktivt. Fi.penningtvätt.Bekämpande36.arbetshandikappade.A. av
Göteborg.forskningsinstituti U.tekniskt37. Ettfordonsfrågor.K.ochroll i trañk-LänsstyrelsemasO. marknad.Myndigheteller38.förändringFemtioårbackspegeln.Byråkratin i av. Fi.verksamhetsfonner.olikaStatsförvaltningensförvaltningsomrâden.Fi.sex

Informationsteknik.Ju.OffentlighetIntegritet39.psykiskahälsa.S.ochungdomarsbamsRösterom. ocharbete.In.40. Ungaverksam-Förändringochförvaltning.Flexibel. trossamfundenochStaten41.statsförvaltningenshetsanpassningav
regleringRättsligstruktur.Fi.

GrundlagFi.valutapolitiken.forl0. Ansvaret w
trossamfundLagsysselsättning,Fi.ochSkatter,miljöll. om

kyrkan.Svenska Ku.LagReferatochZOOO-skiñet.lT-problem infor12. om-
trossamfundenoch42 Statenanordnadhearingfrånslutsatser aven . Begravningsverksamheten.Ku.december.den18IT-kommissionen

ochtrossamfunden43. Statenl/97.IT-kommissionens K.rapport
egendomenvärdefullakyrkligakulturhistorisktDenför helaSverige.Regionpolitik N.13.

arkiven.dekyrkliga Ku.ochtjänst.i kulturens Ku.14.lT
trossamfundenochStaten44.Resultatstymingensframväxtsamspelet.svåra15.Det

personal.Ku.kyrkansSvenskaproblematik.Fi.och
trossamfundenochStaten45.industriforskningsinstituten.N.utveckla16.Att

finansiering.Ku.ochStöd,skattersysselsättning.tjänsterochSkatter,l7.
trossamfundenoch46. StatenFi.Bilagor.+

avgiftsbetalning.Ku.vidStatligmedverkangranskning.Granskning18. av
trossamfundenochFi. 47. StatenochDanmark.i SverigestatligarevisionenDen

egendomen.Ku.kyrkligaDenkonsumentpriser.ln.informationl9. Bättre om
Arbetsgivarpolitik i48. staten.Konkurrenslagen1993-1996.N.20.

resultat.Fi.ochkompetensFörtor bamochtill läroplanlärande.Förslag21. iVäxa
medier.Ju.Grundlagsskyddfor49.år.6-l6 U. nyaunga

forutvecklingsvägar EUzsAlternativa50.kapital.Aktiebolagets Ju.22.
jordbrukspolitik. Jo.seminarium Teknik,demokr@ti.Digital Ett23. gemensammaom

iBrister5november1996delaktighetden8demokratioch omsorg. äldre.bemötandefrågaFolkomröstningsutredningen,IT-anordnat avomenav - inlevelsekunskapochmedOmsorgKommunikationsforsknings- 52.ochkommissionen
äldre.bemötandefråga2/97.K.IT-kommissionensberedningen. avrapport omen- Fi.reklamskattenAvskaffa53.räckerinte.verklighetenVälfärd i Pengar24. - makten.ochMinistem54.EU-fat.Svensk Jo.25. mat-
praktiken Fi.ifungerarministerstyrelivsmedels- Hurjordbrukspolitik ochdenglobala26.EUzs

Sammanfattningamatrossamfunden.ochStaten55. avforsörjningen.Jo.
utredningarna.statliga Ku.fråndeförslagenFi.ReavinstVärdepapper.Kontroll27.
beslutsfattare.ochrådgivareFolketoch 56.rollStatstjänstemannensdemokratinstjänst.28. l som

Bilaga och Ju.1Fi. +vårt offentligaetos.
tjänst.medborgarnas57. IBampomograñfrågan.29.

Fi.forvaltningspolitikforsamladEn staten.Innehavskriminalisering Ju.m.m.
Personaluthyrning.A.58.betydelseforEuropeiseringensoch30.Europa staten.

förvalmingsform.Ku.VoksenåsensSvenskhemmet59.statsförvaltning.Fi.svensk
Television.Sveriges Ku.inomBetal-TV60.framtiden.Kristallkulan31. röstertretton om-

3/97.IT-kommissionens K.rapport
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ochbegagnade89.Handelnmedskrot N.bland ochkojor.6 betongAtt växa varor.. Ändrad for detstatliga bygg-organisation plan-,ochungdomars 90.delbetänkande bamsEtt om
bostadsväsendet.områdenfrån och ln.uppväxtvillkori storstädemasutsatta

utredning vissajaktfrågor.villkor9 JaktensStorstadskommittén.S. omen-. Jo.betong.62.Rosorav
ÄgandeMedieföretagi Sverige ochbland 92.antologitill delbetänkandetAttEn växa -

i radioochTV.Storstadskommittén. strukturforändringar Ku.frånbetongochkojor press,
forfel utjämningssystemetHantering iinfor epokskiftet. 93.63.Sverige av

landsting.kommuneroch ln.5/97.K.lT-kommissionensrapport
transportbidrag.Konkurrensneutralt N.arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94.Samhall.En64.

världskulturför95. ForumBilagedel.A+
kulturliv.rikare Ku.Polisensregister.Ju.65. rapport etten om-

fastighetsägande.LokalförsörjningochFi. 96.Statsskuldspolitiken.66.
Återkallelse fastighetsorganisation.utvärderinguppehållstillstånd. EnUD.67. statensavav

Fi.Grannlands-TV kabelnät.68. i Ku.
kosmader.skogsmark.Behovoch M.97. Skyddi ochsmått.U.69.Besparingar stort av
kostnader.skogsmark.Behovochñivilligorganisationema 98. Skyddoch70.Totalförsvaret av

Bilagor.ersättning. M.uppdrag,stödoch Fö.- vattenadministration. livet. M.Vattenför 99. EnPolitik är7 nyunga.. denSjöhistoriskasamverkansformerinombilagor. 100.Nya2 In.+ st
museiverksamheten.Ku.socialtörsäkringar.lag S.72.En om

personuppgifterBehandlingpolicy säkerelektronisk 10Inför svensk73. omaven om . totalforsvarspliktiga.seminarium Fö.kommunikation.Referatfrån ett
strategiförMiljö. Svensk EUzsNärings-och 102.anordnat lT-kommissionen, Matav

framtiden.jordbruk i Jo.ochSEISden decemberhandelsdepartementet ll
sändningsorter.förslag Ku.medIT-kommissionens 6/97.K. 103.Rapport1996. rapport om

Polisi fredenstjänst.UD.ochregional 104.jordbrukspolitik,miljön74.EU:s
i Sverige.Agenda21105.utveckling.Jo.

resultatochframtid.år efterRio M.Skatterättsliga förBosättningsbegreppet. regler Fem75. -
fond for konstnärer.Ku.106.Enfysiska Fi. ungapersoner.

gymnasieskolanvårdoch 107.DenInvandrarei76. nyaomsorg
ochmöjligheter.problem U.bemötande äldre.fråga aven om -- tillmedrak Omlämnaskolaninkomstskattelagen.Fi. 108.Att rättenUppföljning77. ryggav -

förskolansochskolansskriñspråketochMedelsförvalmingi kommuneroch landsting.In.78. om
ochförebyggaoch läs-möjligheterlagöversyn mötaFörsäkringsmäklare.En79. attav

skrivsvårigheter,U.Försäkringsmäklarutredningen.Fi.
farligtMyndighetsansvaretforstabsorganisation.Fi. 109.Reformerad transport80. av

gods.Allmännyttigabostadsföretag. Fö.81.
obligationer Fi.Säkrare110.Bilaga.In.+

ochandrametoderBranschsaneringlll.Lika möjligheter.ln.82. mot-
spåren offentliga ekobrott.Ju.ochkön-i83.Ommakt av

skolorganisation.samordnadmilitär112.Enomvandling.organisationers A.
elvahistoriskahalvamaktenkemikaliepolitik. 113.Mot essäerhållbar M.84.En om-

och motstånd.kvinnorsstrategier A.SamordnatinkomstFörmånefter inkomst- mäns85.
jämställdhet.InstitutioneriochStyrsystembostadsstödenoch ll4.begreppför nya

framtid.könsmaktens A.förändringochför tillkvalifikationsregler rätt
eller långtfarvälLjusnandeframtid115.sjukpenninggrundandeinkomst. ett

välfärdsstatenijämforandesvenskatobak DenPunktskattekontroll alkohol, och86. av
belysning.A.Fi.mineralolja,m.m.

konventioni främsta FN:sbästainkomster. 116.BarnetsKvinnor, och87. rummet.män
förverkligasi Sverige.S.rättigheterbarnetsoch oberoende.A.Jämställdhet om

antologi.bästa116.for utveckling. BarnetsUpphandling N.88. en-
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ochtrygghetrörlighetfriaArbetskraftens153.ochinformations-StockholmiNobelcenterll7. ett -- Bilagedel.A.jämställdhetochkulturnaturvetenskap, +kringaktivitetscentrum
harPatienten154. rätt.samhälle.Ku.

vattenvärden.M.Miljösamverkani155.Deladestäder.118.
utvidgning:Europa EU:sochbättrei 156.Ettsjukvården störrehälso-ochroll förtydligarell9. En

Fi.effekter.Samhällsekonomiskafolkhälsoarbetet.
läroplanförtillFörslagomvärlden.157.utbildning, AttForskning, erövraVuxenpedagogiki Sverige.120.

förskolan.U.Kartläggning.U.utveckling.En
praktik.U.teori ochVuxenpedagogiki158.tid. U.skolaiSkolfrågor Om121. enny- frihet,områdemedeuropeisktutvidgat159.Ettluftfartyg.i K.Rättigheter122.

ochrättvisa.Ju.säkerhetnäringsförbud.N.effektivare123 Ett. östutvidgning.N.EU:skonsekvenserRegionalaoch l60.medie-denhearingIT-kommissionens av124. nyaom
föräldraskapet.S.Stödi161.Andrakammarsalen,programvaruindustrin.

och identitet.In.Medborgarskap162.1997-06-16.K.Riksdagen,
Översvämningskatastrofeni Polen163.investerarskydd.Fi.svensktEtt125 -

näringsliv.och N.frånstödsäkerheten.Fi. statmiljön ochBilen,l26.
lönestatistik.Medlingsinstitutoch164.Del A+B. Ju.juridiskaförStraffansvar127. personer.

bilagor.A.5utlänningsärenden.kontroll i stVerkställighetoch +128.
priskonkurrens.Läkemedeli165.UD.

ochaktivitet.TrygghetOhälsoforsäkringen.166.Bilaga.Kollektivtrafik i tid K.129. +
Sverige.livsmedelsstrategiför167.EnFi.inköpssamordning.statligEffektivare130.

i aktiebolag.Ju.vinstutdelning168.Fi.premiepension.Lagl3l. om
Försäkringsmedicinsktl69. centrum.Additives.AntimicrobialFeed Jo.132.

metodutveckling.utredningochförEnsammandrag. Jo.fodertillsatserAntimikrobiella133. resurs
äldre.S.Bemötandetoch 170.kvalitetFörtroendemannainflytandeökad av134. 4 handelsflottanssvenskflaggadel7l. Denrättssäkerhet.

konkurrenskraft.K.kön.Ledare,maktoch A.135.
TV-produktion.Ku.svenskBidragtill fri172.varför såolika A.och lönerKvinnors136. mäns - standarder.N.iMiljöhänsyn173.könssegregeradeglasväggarGlastakoch Den137.

Förslagtill lagmångfald.medRäkna174.arbetsmarknaden.A.
arbetslivet ln.idiskrimineringetniskjämställdhet.A. m.m.Familj,maktoch mot138.

grundarbetslivetdiskrimineringiFörbud175.Förhandlingarmakten. motbarnenoch139.Hemmet, om
läggning.A.sexuellfamiljen.A.iocharbete avpengar

arbetslivetidiskrimineringFörbudl76. avFonogramersättning. motKu.140.
A.funktionshinder.medKu.Bokeni tiden.141 personer. framtiden.ln.Byggkvalitetförsjuklönekostnader. 177.Högkosmadsskydd142. mot

näringsidkare.Enskilda178.Europa.UD.säkrareEU143.Större - Översyn Fi.skattereglema.fastigheter. avl44. Försvarets
samverkanförförutsättningspelreglerKlara179.kostnadseffektivoch enförFonner en - ochsjukvård.S.hälso-ochprivatoffentligmellanförvaltning.Fi.verksamhetsinriktad
seminariumfrånochBeslut.RapportKämavfall ett180.Statsförvaltningensmedmiljöansvar.Förvalta145.

lokaliseringsambandmedibeslutsprocessenhållbarhet.ekologisk M.förarbete om
kämbränsle.slutförvar använttjänst.Fi.samhällets ett-iGmnddata av146 av. april 1997.M.Umeå8-10åldrandebilder147.Barns av

aktiekapitaliochRedovisning18bemötande äldre. eurofråga avomen- . utländskvaluta.Ju.ochUtbildningskanalen.U.148. annan
bostadsforskning.ln.ochbygg-plan-,182.EnutvidgatEU. M.Miljön i149. nyett

Ku.konstnärer.183.Arbeteöstutvidgning.jordbrukspolitik och Jo.150.EU:s
konstnärsstöd.Ku.Generellafor 184.Swedishenvironment,andtheFood strategy151.

K.MEGA-BYTET.tillNyckeln185.agriculture.Jo.futureof EUthe
anknyming.UD.grundUppehållstillstånd152. av
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kvalifikationsreglerförJustitiedepartementet för bostadsstödenochnya
till sjukpenninggrundandeinkomst.85rättFastighetsdataregister.3 bästa konventionBarnets i främsta FNzsrummet.Aktiebolagetskapital. 22 i 116barnetsrättigheterförverkligas Sverige.omBampomograñfrâgan.

bästa antologi.1 16Barnets en-Innehavskriminalisering 29m.m. Deladestäder.1 18Offentlighet Informationsteknik.Integritet 39 for sjukvårdeniEn tydligareroll hälso-ochGrundlagsskyddför medier.49nya folkhälsoarbetet.1 19Folket rådgivareochbeslutsfattare.som ökadkvalitet ochFörtroendemannainflytande-Bilaga och 561+ 134rättssäkerhet.Polisensregister.65 sjuklönekosmader.142HögkosmadsskyddmotBranschsaneringochandrametoder ekobrott.111mot- bilderBarns åldrandeavförStraffansvar juridiska Del 127A+B.personer. äldre.147fråga bemötandeen om av-utvidgateuropeisktområdemedfrihet,Ett 154Patientenharrätt.säkerhetochrättvisa.159 Stödi föräldraskapet.161vinstutdelning i aktiebolag.168 Läkemedeli priskonkurrens.165Redovisningochaktiekapitali euro 166Ohälsoförsäkringen.Trygghetoch aktivitet.och utländsk 181valuta.annan Försäkringsmedicinsktcentrum.
for utredningochmetodutveckling.169EnUtrikesdepartementet resurs

Bemötandet äldre. 170avÅterkallelse uppehållstillstånd.67av förutsättningför samverkanKlara Spelregler en-fredensPolis i tjänst.104 sjukvård.179mellanoffentlig ochprivat hälso-ochVerkställighetochkontroll i utlånningsärenden.128
StörreEU säkrare 143Europa. Kommunikationsdepartementet-
Uppehållstillstånd anknytning.152grundav och fordonsfrågor.6Länsstyrelsemasroll itrafik-

fråninfor ZOOO-skiñet.Referat slutsatserIT-problem ochFörsvarsdepartementet
hearinganordnad IT-kommissionendenen avTotalförsvaret frivilligorganisationemaoch lT-kommissionens 1/97.1218december. rapportuppdrag,stödochersättning.70- Digital demokr@ti. seminarium Teknik,Ett omBehandling personuppgiñeromav dendemokratiochdelaktighet 8 november1996totalförsvarsplikti 101ga. Folkomrösmingsutredningen,anordnat T-avMyndighetsansvaretför farligt gods.109transportav kommissionen Kommunikationsforsknings-ochsamordnadmilitär skolorganisation.112En beredningen.lT-kommissionens 2/97.23rapport

Kristallkulan framtiden.röstertretton omSocialdepartementet -
31IT-kommissionens 3/97.rapportpsykiskahälsa.8Röster bamsochungdomarsom trafikpolitikenNy kurs i bilagor. 35+verkligheten räckerinte. 24Välfärd i Pengar- Sverigeinför epokskiñet.

Brister i omsorg IT-kommissionens 5/97.63rapportfråga bemötande äldre.51en om av- Inför policy elektronisksvensk säkeren ominlevelseOmsorgmedkunskapoch seminariumkommunikation.Referatfrån anordnatett avfråga bemötande äldre.52en om av- IT-kommissionen,Närings-och handelsdepartementet
blandbetongochkojor.Att växa och decemberSEISden 1996.11ungdomarsEtt delbetänkande barnsochom 73lT-kommissionens 6/97.rapportområdenfrånuppväxtvillkor i storstädemasutsatta Rättigheteri luftfartyg. 122

Storstadskommittén.61 medie-ochIT-kommissionenshearing dennyaombetong.Rosorav programvaruindustrin.Andrakammarsalen,
En antologitill delbetänkandet blandAtt växa Riksdagen,1997-06-16.124
betongochkojor från Storstadskommittén.62 Kollektivtrafik tid Bilaga.129i +lag socialförsäkringar.72En om svensktlaggadehandelsflottansDen
Invandrarei vårdochomsorg konkurrenskraft.171

fråga bemötande äldre.76en avom- Nyckelntill 185MEGA-BYTET.
Förmåneñer inkomst Samordnatinkomstbegrepp-
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utvidgning:EU:sochbättreEuropaEttFinansdepartementet större
effekter.156Samhällsekonomiskadel 2lnkomstskattelag, 1-11. Enskildanäringsidkare.Femtio förändringpåByråkratin i backspegeln. av Översyn 178skattereglema.avförvaltningsområden.7sex

förvaltning.Förändringochverksam-Flexibel Utbildningsdepartementet
statsförvaltningensstruktur.9hetsanpassningav gymnasieskolan för lDen steg steg.nya10för valutapolitiken.Ansvaret -

till läroplanför barnochi lärande.FörslagVäxasysselsättning.11Skatter,miljö och
6-16är. 21ungaResultatstymingensframväxtsvårasamspelet.Det

37forskningsinstituti Göteborg.teknisktEttochproblematik.15
smått.69Besparingari ochstortsysselsättning.Skatter,tjänsteroch

gymnasieskolanDennyaBilagor. 17+ 107problemochmöjligheter.granskning.Granskning -av tillmedrak OmlämnaskolanAtt rättenryggSverigeochDanmark.18Denstatligarevisioneni -
skolansförskolansochskriñspråketochomReavinst 27Kontroll Värdepapper.
läs-ochmöjligheter förebyggaochmötaattroll ochdemokratinstjänst.Statstjänstemannens1

skrivsvårigheter.108vårt offentliga 28etos. Sverige.Forskning,utbildning,VuxenpedagogikiEuropeiseringensbetydelseförEuropaochstaten. 120Kartläggning.utveckling.Enstatsförvaltning.30svensk
tid. 121Skolfrågor Omskolai ennylära studie OECD:sAtt En -övergränser. av 148Utbildningskanalen.33förvaltningspolitiskasamarbete.

föromvärlden.Förslagtill läroplanAtt erövraBekämpande penningtvätt.36av förskolan.157Myndighetellermarknad.
praktik. 158Vuxenpedagogiki teori ochverksamhetsformer.38Statsförvaltningensolika

Arbetsgivarpolitik i staten. Jordbruksdepartementetkompetensochresultat.48För
Svensk EU-fat.25mat-Avskaffa reklamskatten53

livsmedels-jordbrukspolitik ochdenglobalaEU:sMinistem ochmakten.
forsörjningen.26praktiken 54fungerarministerstyreiHur

forAlternativautvecklingsvägar EU:s1medborgarnastjänst.
jordbrukspolitik. 50gemensammaforvaltningspolitikför 57En samlad staten.

regionaljordbrukspolitik, miljön ochEU:sStatsskuldspolitiken.66
74utveckling.regler forBosättningsbegreppet.Skatterättsliga

jaktfrägor. 91Jaktensvillkor utredning vissaomenfysiska 75 -personer.
Miljö. SvenskstrategiförMat EU:s77Uppföljning inkomstskattelagen.av

jordbruk i framtiden.102Försäkringsmäklare. IagöversynEn av 132Antimicrobial FeedAdditives.79Försäkringsmäklarutredningen.
133sammandrag.Antimikrobiella fodertillsatserstabsorganisation.80Reformerad

östutvidgning.150jordbrukspolitik ochEU:sochPunktskattekontroll alkohol,tobakav for theFoodandtheenvironment,Swedishstrategymineralolja, 86m.m. future 151of EU agriculture.Lokalförsörjning fastighetsägande.och
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