Motion:
Den papperslösa politikerorganisationen.
I början av 1970‐talet dök termen det papperslösa kontoret upp som en vision att vi år 2000 inte
längre skulle behöva ägna oss åt en massa papper utan att den information som vi behövde i vår
yrkesutövning skulle distribueras och användas elektroniskt, utan behov av utskrifter och transport
av träd i pappersformat. Den punkten i informationssamhället har vi dock inte nått ännu, utan
snarare har vi numera ännu fler utskrifter och släpar på ännu mer information i pappersformat;
eftersom det är så enkelt och billigt att skriva ut någonting.
Det är en illusion att det är enkelt och billigt. Vi vet alla som sitter i kommunfullmäktige eller en
nämnd att det är oerhört mycket papper som skickas ut till de förtroendevalda. Dessutom är det
oftast så att uppdaterade handlingar dyker upp vid sittande möte.
Det finns en del saker som kostar pengar och som även påverkar miljön då vi använder oss av papper.
Dels går det åt väldiga mängder papper som från början är träd, och dels påverkar transporterna
miljön då alla dessa papper ska distribueras. Kostnaden för porto ska heller inte glömmas bort!
I dagsläget finns både så kallade läsplattor – som är designade just för att läsa text och som redan i
dagsläget kan ersätta böcker i många sammanhang – och surfplattor som framförallt är designade för
surfning och enklare applikationer. Exempel på läsplattor är Amazon Kindle, Sony Reader, Nuut,
Cybook och Iriver. Exempel på surfplattor är Apple Ipad, HTC Flyer, Asus Eee Pad, Galaxy, med flera.
Ett flertal kommuner har inlett resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas
nedan.
Syftet med motionen är att alla nämnder och styrelser ska övergå till elektroniska handlingar men
man kan naturligtvis ta detta i steg för att säkerställa att teknik fungerar och att
politikerorganisationen får den adekvata utbildning som behövs för att gå över till det papperslösa
kontoret.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet, i
kommunstyrelsen med läsplattor enligt denna motion
att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012
att kommunstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter genomförd
försöksverksamhet
att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg
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