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Redovisning ·av berett medborga·iiÖrslag· onj· komm'llliåJ IT~ . 
insCimHng till fÖrmå." f~r tredje världen 

Sammanfattning 
Ett medborgårförslag inkom 2012-06-07 med forslag om kommunalillsam
ling av uttjänt IT- Q·ch annan relaterad utrustning till IormåD. för .tredje värl- . 

. den. Av förslaget framgår att Håbo kommun· borde inleda ett samarbete med 
ComputerAid, alternativt liknande organisation. Tanken är att inleda ert 
samarbete med en ideellt driven organisation som formediar begagnad IT
utrus1ning till tredje vädden, till exempel datorer, skrivare och mopiltelefo
ner. Förslagsställaren.foreslår även att Håbo kommUn varje år anordnar till
fälle· ror insåmling då könimunens lllvånare kan lämna in :fiiri.ge'rande men· 
uttjänt utrustnfug for vidare formedling till ComputerAid" eller IDman lik
nande organisation,och 1 slutändan tredje världen. fusamlingen.lcanske un-:-
d~r en dag,. en helg eller en period.. . . 

Kommunkansliets utredning: 

N~dan foljer en saIn.rilanfatating av någr~·frågor som bör uppmärla3aInmas 
om Håbö·komrriun ska inleda ett samarbete med Corn.puterAid eller liknan-. 
de organisation. I samband med att hårddiskarna tas ur kO:m1nunens datorer 
och forstörs, så kan vi säkerställa att de datorer som kommer från Håbo .. 
kommuns anställda är sma att lämna vidare for återanväridnirig. Men om 
Håbo koTImiun ska stå. for insaillJingen av invånarnaS dåtorer bör det dock . 
sä1cerstlillas att Håbo kommun inte bär ansvaret öm olagliga fil~i: ~ller pirat~ 
kopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. Detta är ingen 
omÖjlighet men skapar visst merarbete i form av översyn och tillvägagångs
sätt. 

Om Hhider som tar emot skänlct utrustningsalcnar"infrastru1cturfor att hante
ra farligt avfall på e1;t korrelct sätt in· risken att elekttonis1ct avfall fråii Sveri
ge skapar stora miljö-:- och hälsoproblem i dessa länder. ComputerAid·redo-· 
visar.åtgärder for att sälcra återvimiin:g men Håbo kommi.m har fortfarande 
11lte full kontroll över att återvinningen sker ·på ett ko~e1ct sätt. Om Håbo 
kommun skänker utrustning till andra länder är det åv inu.:esse att folja upp 
hur utrustDmgen kommer· till användning." Detta bör vägas mot att Håbo . 
kommun har ~n mycket bra fungerande återvinning avel-avfall: pessutom 
möjligt att som privatperson överlämna sin utnistning direlct till . 
ComPllterAid: 
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Håbå kommuitkring vilken organisationsoin koriJmunen böt Icle~ett '.' . 
samarbete med: Detta eftersoP:I. det sker genoniettaktivt. val. Vidafe furider-. . 
ing är hur Håbå kommun i framt~den skulle hantera 1.ik:naD.d,~. förslag om m-· .. 
samling och samarbete med organisationer soni rör andra områden,' inte barå 

. IT - och annan relaterad te~truStning; . . . 

Självfallet skulle'utrustning'som skänks kl1nna'utgö~~~ stortvfu.de rortill ex-' 
empel skolor och sjukhus runt 'oin i världen. Många människor kanfå god 
hjälp via ComputerAid. En dator som skulle ha slängts i Sverige.skulle i ett 
annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En 'dator skulle även kunn~· 
komma till.hjälp på ett sjuk4us .• , . 

Frågan om· Håbo kommlm ska p110rltera det arbetet som förslaget ini:lebär. 
ochh1lfk6rrirriunen i sådant fall skulle rorhålla sig till Naturvfu-dsverketS . 
kommentarer för export av begagnade varOL Det skulle varå intressant att ·f4.· 
följ~ utvecldingen åvhUr'utlj~t IIf,.. och ål1D,an relatt~radutrustnllig' skänks· , ... 
till andra 'tänder för välgörande ändamål. Kanske k~' det bli aktu~llt 'att : . . 
återkomma till frågan om att inleda ett samarbete med ComputerAid' eller 

.. liknande 'örgariisation vid s~nare. ti1lfäi.k . ".. . 
. ,~ . 

Mot bakgrund·avova.i:tstående sånimanfattning anser kommunstYrelsens 
förvaltning att förslaget bör avslås. ,. 

Korrimuristyrelseil föreslår a~ medborgarfötslag~t avslås. 
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