
Svar till Håkan Sundström om läsplattor till politiker.

Håkan Sundström har missat hela idén med motionen om att Håbo kommun borde utrusta politikerna med 
en läsplatta.
Håkan bortser helt i sin kritiska insändare från syftet med motionen. 
Först och främst skrevs den med miljön i tanken. Alla dessa handlingar som vi politiker får hemskickade inför 
våra sammanträden har från början varit träd. Den mängden papper vi sparar motsvarar många träd!
För det andra besparar vi kommunen och därmed skattebetalarna portokostnader.
För det tredje blir det effektivitetsvinster för både förvaltning och förtroendevalda med en digitalisering.
De besparingar vi gör betalar tillbaka investeringen som görs i läsplattor på kort tid. 

Politikerna lånar läsplattorna av kommunen. Slutar du på ditt uppdrag lämnar du tillbaka läsplattan.
Tekniken har äntligen gjort det möjligt att på ett smidigt sätt hantera dokument elektroniskt.
Att Håkan kallar dessa läsplattor för leksaker avslöjar endast hans okunskap om detta för många smidiga 
och enkla arbetsredskap. 
Bärbara PC och andra datorer har intill dessa läsplattor kom varit alltför otympliga för att genomföra det 
papperslösa kontoret fullt ut.
Håkan menar att politiker kan ladda ner handlingar från kommunens hemsida, men glömmer då att alla inte 
har datorer hemma och de som har, kanske bara har så kallade stationära datorer. 
Då behövs fortfarande utskrifter av handlingar från kommunen!
Jag kan garantera dig Håkan att det du så sarkastiskt avslutar din insändare med att beskylla oss för att 
nästa motion ska gälla tjänstebilar till politiker aldrig kommer att ske. 
Som du vet får vi ersättning från kommunen för våra reseutlägg till de möten vi kallas till. Oavsett om vi 
färdas med egen bil eller kollektivt till mötet.
Slutligen behöver du inte vara orolig för att det blir mindre pengar till välfärden genom denna motion. Vi 
sparar ju pengar och kan därmed satsa ännu mer på välfärden!

Nils-Åke Mårheden (M)
Motionsskrivaren

Inskickad till Ena-Håbo Tidningen, men ej publicerad! Varför?
Det går bra att attackera Håbomoderaterna men våra svar publiceras
nästan aldrig?
Är det demokrati?


