
 

 

Alliansens kommentarer (ungdomsförbunden) 

Ämne CUF KDU MUF LUF 

   Citat: ”frågorna utformade på ett 

sätt som gör det omöjligt att 

svara på ett rimligt sätt.” 

 

 

Skolan   Det finns för mycket 

teknikfientlighet i skolan. Slöjd, 

hemkunskap mm borde ersättas 

med programmering, IT-

kunskap mm. Att ge en dator till 

varje elev behöver inte vara 

lösningen, det viktiga är att det 

finns tillgång till datorer i 

skolan. Dessutom: in med 

mobilerna i klassrummet. Det 

kanske snarare är så att mobiler 

är framtiden än datorer.  

 

Skolan är på flera sätt en 

anpassning jämfört med 

arbetslivet i övrigt. Däremot är 

IT-utvecklingen ett område där 

mycket finns att göra.  

 

Men framför allt tidigare har det 

varit lika vanligt med oöver-

tänkta satsningar på utrustning 

utan en plan för användande, 

som att man har saknat utrus-

tningen. 

 

Högskole-

utb. 

Vi tror inte att staten behöver 

göra någonting för att få unga 

intresserade, intresset finns, 

sedan måste man ju se till att 

utbildningarna ligger på en så 

pass bra nivå så unga människor 

känner att de kan lära sig något 

under utbildningen. 

 

 Det är viktigt att många vill läsa 

IT-utbildningar. Satsningen på 

kompetensutveckling av lärare 

är viktig här. Mer IT-där! Att 

marknadsföra utbildningarna 

tycker jag att högskolorna själva 

och andra intressenter, tex, 

arbetsgivarna bör göra.  

 

Detta bör dock, som frågan 

antyder, ses som en del i ett ökat 

intresse för teknik och natur-

vetenskap i allmänhet. Den 

tydliga snedvidringen vad gäller 

kön på IT-inriktade utbildningar, 

särskilt rent datavetenskapliga, 

är ett specifikt problem. 

 

Finansie-

ring infra-

struktur 

Det handlar om en blandning av 

dessa. Självklart måste kom-

muner stå för en del av avgiften 

för att locka människor att bo 

Det behövs en samordning och 

samfinansiering tror jag. 

Att bo på landet har många 

fördelar och vissa nackdelar. 

Avstånd, sämre mobiltäckning 

mm tillhör nackdelarna.  

"Skönhetstävling" vid 

koncessioner för frekvens-

områden i hela landet och 

liknande kan vara en metod.  
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där, men precis på samma sätt 

som Stockholmare betalar sitt 

SL-kort kanske man i andra 

delar av Sverige får betala lite 

för den elektroniska 

infrastrukturen. 

 

 Exemplet från 3G, där inga 

åtaganden hölls, avskräcker 

naturligtvis, men det är i 

grunden en lösning som är 

väsensskild från att per 

definition med tvång lägga 

ansvaret på den största 

operatören. 

 

Statens åtagande bör, när det 

sker, i första hand gälla en ram 

och grund. 

 

Ägande 

infrastr. 

  Min uppfattning är inte att Telias 

egendom ska konfiskeras av 

staten eller av andra. Kon-

kurrenslagarna måste dock vara 

tillämpliga.  

 

En rimlig ordning är att staten 

köper loss/tillbaka nätet från 

TeliaSonera. Ett sådant bolag 

kan sedan i sin tur privatiseras, 

vilket naturligtvis kan leda till en 

situation där dagens ledande 

operatörer ser ett ägarintresse 

och köper, direkt för sig eller 

genom branschorganisationer. 

 

RIT-avdrag Detta är väldigt bra för ung-

domar då många ungdomar är 

duktiga på IT och skulle kunna 

få sitt första jobb genom att man 

inför ett så kallat RIT-avdrag. 

Jag prioriterar fortsatta inkomst-

skattesänkningar i detta skede. 

Jag är för ett RIT-avdrag.  

 

Ett helhetsgrepp krävs på 

tjänstesektorn. Dock borde 

tjänsterna, beroende på hur de 

utförs, vara bidragsberättigade. 

"Städa datorn som står på 

skrivbordet" och "städa runt 

skrivbordet" borde på ett plan 

kunna likställas. Samtidigt kan 

många supporttjänster utföras på 
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distans och avgränsningen är 

inte helt självklar. 

Klyftan   Detta är ingen statlig uppgift. Att subventionera vissa gruppers 

datorer tror jag inte är en bra 

lösning. 

 

Kompetensutvecklingspengar 

finns redan inom Folkbild-

ningsrådets ram, där studie-

cirklar för IT-användning för 

seniorer är populära. 

 

IT i vård  IT inom hälsovården är ofta 

eftersatt, vilket bl.a. visar sig i 

överlappande och separata 

databaser inom samma 

landsting. 

 

Övergången till vård i digital 

form välkomnas. Men det måste 

växa fram ur ett önskemål från 

patienten och av effektivitetsskäl 

från vårdgivarna. Annars finns 

det ingen hållbarhet i det hela.  

  

Dessa satsningar kan i hög grad 

ske inom landstingens ram. Man 

kan också tänka sig framtida 

satsningar translationell forsk-

ning, som på samma sätt som 

translationell forskning för 

grundforskningsresultat inom 

biologi till praktisk vård, skulle 

överföra nyutvecklad teknik till 

tillämpning inom vården. 

 

Robotteknik och personöver-

vakning är områden som 

tangerar vård, men som framför 

allt kan ge fler personer större 

frihet. 

 

”FRA”    

 

FRA-lagen ska vara utformad på 

ett sätt så att polisen inte kan 

massövervaka den egna 

befolkningen.  

Lagen var ett försök att reglera 

och omreglera FRA:s verksam-

het. Delar av lagens ramar be-

hövs, men de punkter som verk-

ligen har väckt debatt måste om-

värderas i grunden. Samtidigt är 

frågan svår, då vare sig allmän-
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het eller folkvalda har någon 

större förståelse för verkligheten 

inom signalspaning, trafikanalys 

eller data mining. 

 

Offentlig 

data släpps 

 Den enda uppfattning jag har i 

denna fråga är att integritets-

aspekterna måste föras in. 

Jag anser inte att ALL data ska 

offentliggöras. Det kan vara 

integritetskränkande och 

dessutom mycket dyrt.  

 

Det är av stor vikt att uppgifter 

som är offentliga och som inte 

av integritetsskäl bör begränsas 

också är tillgängliga.Däremot 

finns exempelvis interaktion 

med det svenska 

lärarundantaget. Standarder för 

att veta vilket material som finns 

och hur man licensierar det är av 

värde även för material som inte 

blir fritt tillgängligt. 

 

Miljö   Fler jobb inom IT skulle 

definitivt kunna kombinera full 

sysselsättning med hållbar miljö.  

Statens inblandning bör vara 

begränsad, men omfattade 

optimeringsmöjligheter finns. På 

marknaden där omfattande 

statlig reglering finns, som el i 

frågan om "smart grids", kan 

politiska beslut vara motiverade. 

För transporter, möten, verksam-

hetsplanering, reglersystem osv. 

som ingår i offentlig verksamhet 

finns naturligtvis ett politiskt 

ansvar. Aktiv upphandling på 

området kan också göra det 

lättare för privata aktörer att 

följa efter. 
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Fildelning Sluta jaga en hel ungdoms-

generation. Vi måste hitta andra 

sätt, den upphovsrätt vi har idag 

är gammal och måste 

moderniseras. 

 

 Jag anser det vara helt felaktigt 

att industrin själv får tillgång till 

personuppgifter för att utreda 

och kartlägga fildelning. Even-

tuella brott ska bekämpas av 

polisen och inte privatspanare. 

Dessutom anser jag att fildelning 

för privat bruk bör vara tillåtet 

och att upphovsrätten kraftigt 

bör reformeras.  

 

Vi har delvis varit skeptiska mot 

IPRED. Det är för tidigt att säga 

hur praxis kommer att utvecklas. 

e-demo-

krati 

 Detta är mycket 

viktigt för demokrati och vi tror 

att demokratin kan utvecklas via 

nätet. Alltså är det sjukt viktigt 

för oss att haka på den trenden. 

Vad Centerpartiet kommer 

prioritera vet jag dock inte, men 

för oss är det jätteviktigt. 

 Förutsatt att rösthemligheten och 

säkerheten kan garanteras vore 

det rimligt att man kan rösta på 

nätet. Däremot tycker jag inte att 

vi ska ha fler folkomröstningar i 

Sverige, vare sig nationellt eller 

lokalt.  

 

Samhällsdebatt genom nätet är 

intressantare, liksom kontakt för 

samhällsservice med myndig-

heter. Men det är också absurt 

om fysiska brev eller besök i 

lokaler skall vara det enda sättet 

att komma i kontakt med poli-

tiker. Det är å andra sidan ingen 

radikal förändring av dagens 

metoder, bara en modernisering 

av kontaktformerna, dvs mer av 

att ställa och få svar via nätet, 

men inte omröstningar i ett 

första skede. 

 

Off. för-

valtning 

   Samhällsdebatt genom nätet är 

intressantare, liksom kontakt för 

samhällsservice med myndig-

heter. Men det är också absurt 

om fysiska brev eller besök i 
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lokaler skall vara det enda sättet 

att komma i kontakt med 

politiker. Det är å andra sidan 

ingen radikal förändring av 

dagens metoder, bara en 

modernisering av kontakt-

formerna, d.v.s. mer av att ställa 

och få svar via nätet, men inte 

omröstningar i ett första skede. 

 

Kultur   Fildelning är det bästa sättet att 

tillgängliggöra kultur på nätet.  

I första hand handlar det om en 

omfördelning av kontaktformer 

inom befintliga medel. Digita-

lisering av material och sam-

lingar kan också ske som infra-

struktursatsningar som forsk-

ning, vilket redan har börjat ske 

med en del handskriftssamlingar 

och liknande på universitetens 

initiativ. Detta material bör gi-

vetvis också tillgängliggöras för 

allmänheten. 

 

IT-vision Se nedan. Saknas Partiet har en tydlig vision som 

är antagen av partistyrelsen. Den 

återfinns i boken "Med blicken 

mot framtiden" och är författad 

av Henrik von Sydow! 

 

Finns ej. 

Sam-

ordning 

Att man börjar tänka utifrån ett 

IT-perspektiv. Databaser kan 

vara samordnade på ett enklare 

  Kammarkollegiet och andra 

myndigheter med samord-

ningsansvar skulle kunna göra 



 

 

Ämne CUF KDU MUF LUF 

sätt för att göra myndighets-

arbete enklare till exempel. 

 

större insatser för att stöda "best 

practices".  

 

Samråd kan ske kring olika 

sakfrågor.  

 

E-delegationens roll borde 

stärkas. 

 

 

 

Centerpartiets IT-vision enl CUF: 

 

Eftersom jag företräder Centerpartiets Ungdomsförbund är IT något som vi ungdomar lever med dagligen är det ganska enkelt formulerat: Vi 

andas och lever IT. 

  



 

 
 

Oppositionens kommentarer (ungdomsförbunden) 

Ämne Ung Vänster Unga Gröna – inget eget svar,  

Svarar som sitt moderparti. 

SSU 

Skolan   Ett bra nät är grunden till att söka 

kunskap. 

 

Högskole-

utb. 

   

 

Vi tycker att alla utbildningar ska 

innehålla arbetsmetoder som kräver 

goda IT-kunskaper. Det lockar i 

förlängningen fler att välja att också 

specialisera sig. 

 

Finansiering 

infrastruktur 

 

 

 

  

Ägande 

infrastr. 

 

 

 

  

Rit-avdrag   

 

 

Klyftan   ABF och andra bildningsförbund bör 

främst ta ansvar för detta. 

 

IT i vård    

”FRA”  

 

  

Offentlig 

data släpps 

  Det kan säkert finnas situationer då 

detta kan få bra effekter samtidigt kan 

det kanske få oönskade effekter. Det 



 

 

måste utredas. 

 

Miljö  

 

  

Fildelning  

 

  

e-demo-krati  

  

   

Off för-

valtning 

 

 

 

 

 

 

Kultur  

 

  

IT-vision Se nedan  SSU vill ha ett jämlikt och solidariskt 

samhälle, det gäller också nätet. 

 

Mål se nedan. 

 

Samordning   En idé skulle kunna vara ett public 

service i form av "Sveriges internet" 

som specialiserar sig på information på 

nätet likt Svt 

 

 

IT-politisk vision Ung Vänster: 

Vi bör ta till vara de möjligheter som IT erbjuder för ökad demokrati, öppenhet och delaktighet i 

samhället. Detta gäller såväl politik och kultur som anpassningar som innebär ökad kvalité inom 

välfärden och ett miljövänligare samhälle. 

Mål för IT-politiken SSU 

 Icke kommersiell fildelning avkriminaliseras. 

 Ersättning till upphovsperson finansieras med en bredbandavgift eller bredbandsskatt. 



 

 

 Den offentliga sektorn ska där det är möjligt i upphandlingar och inköp av mjukvara byta till 

mjukvaror med öppen källkod.. 

 Tillgången till bredband ska, liksom post och teletrafik, vara tillgänglig i hela landet. 

 Tillgången till gratis Internet ska erbjudas dygnet runt i samtliga kommuner. 

 

Ung Pirats kommentarer 

Ämne Piratpartiet 

Skolan En nödvändighet om man vill möjliggöra integrering av 

internet i all undervisning. Internet är på riktigt och en 

självklarhet i många elevers liv. 

 

Högskole-

utb. 

 

Finansiering 

infrastruktur 

Bredband för alla borde vara en självklarhet. Den digitala 

infrastrukturen är en grundpelare i vårt moderna samhälle, 

staten bör ta ett större ansvar. Staten bör se och prioritera 

digital infrastruktur på samma sätt som väginfrastruktur. 

 

Ägande 

infrastr. 

 

Rit-avdrag  

Klyftan  

IT i vård  



 

 

”FRA”  

 

Offentlig 

data släpps 

 

Miljö  

 

Fildelning  

e-demokrati   

Off för-

valtning 

 

Kultur Tänk dig om vi hade en uppfinning som sammankopplade 

alla människor i ett stort nätverk. Tänk dig att genom detta 

nätverk, när som helst, kunna ta del av all kultur som 

mänskligheten skapat. All information, alla tankar och all 

kunskap som människorna i detta nätverk delar med sig av 

är tillgänglig direkt för dig. Tänk dig att kunna prata med 

en kines om hur arbetsförhållandena verkligen är där nere. 

Tänk att kunna skapa tjänster, musik, film eller text och 

dela detta med alla människor på hela jordklotet. Om en 

sådan uppfinning hade funnits, hur tror du att det hade 

påverkat samhället och dess befintliga strukturer? 

IT-vision Se nedan. 

Samordning  

 

 

Piratpartiets IT-vision: 

Vi i "Piratrörelsen" är helt vanliga framtidsvänliga medborgare som står på fronten för informationsfrihet och integritet. Vi kämpar för det 

samhälle vi vill växa upp i - en värld utan razzior som initieras av upphovsrättsindustrin, censur, godtycklig massövervakning av hela 



 

 

befolkningar, lobbyister med polisbefogenheter och rättsvidriga gripanden. Vi vill ändra lagstiftningen till att gynna det framväxande 

informationssamhället som präglas av mångfald och öppenhet. Detta sker genom att kräva en ökad respekt för medborgarna och deras integritet 

och privatliv, samt en förändring av immaterialrätten.  

De grundläggande medborgerliga rättigheterna ska vara en lika stor självklarhet på internet som i samhället i övrigt. Därför behövs Piratpartiet i 

riksdagen 2010. 


