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Resultat av arbetet med policy för hållbar IT 2017 – 2021 

Kommunfullmäktige fastställde policyn för hållbar IT 2017-04-24. Tekniska nämndens diarienummer 
är KS-2016/00910.  
Aktiviteterna i handlingsplanen avrapporterades i tekniska nämnden den 27/5 2021 då de var 
genomförda. 

Sammanställning av vad som gjorts inom handlingsplanens olika aktiviteter 

1. Bidragit till att en miljöriktig och korrekt skrotning/återvinning/ /återanvändning av 
kommunens elektronik görs genom att: 

• Återanvända skoldatorer två till tre omgångar inom skolverksamheterna 

• Återanvända administrativa datorer alternativt skicka till Returmarknaden för 
restaurering och vidareförsäljning till privata marknaden 

• Returmarknaden återvinner/skrotar överbliven elektronik via partners på marknaden 

2. Säkerställt att miljömässiga krav finns med i varje upphandling av  
IT-produkter: 

• Energy star 

• TCO certifierad 

• EPEAT   

3. Säkerställt att krav gällande socialt ansvar finns med i varje upphandling av IT-produkter: 

Följande krav används vid upphandling: 

• Att ramavtalsleverantören uppfyller ILO:s åtta kärnkonventioner  

• FN:s barnkonvention artikel 32  

• Arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet  

• Den arbetsrätt, inkl. lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som 
råder i tillverkningslandet.  

4. Förlängt livslängden på datorer och annan IT-utrustning i enlighet med målet: 

• Köper in produkter med något högre prestanda för att säkerställa längre livslängd 

• Long-life batterier 

5. Förbättrat information på intranätet om de lösningar som Umeå kommun tillhandahåller för 
videomöten.  

• Teamsmöten har ökat med nästan 13000 procent under 2020 jämfört med 2019 

• Antalet möten med annan mötesteknik har också ökat markant 

• (Umeå kommun var väl förberedd med teknik inför den ökning som Covid orsakade) 
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6. Infört kortsystem för alla större skrivare i kommunen.  

• Antalet utskrifter som inte har hämtats ut är ca 3 000 000 pappersark per år 

7. Mina meddelanden, digital post. Ett system är anslutet till Umeås lösning.  

• Därefter är uppskalning möjlig i övriga kommunen, fler system, verksamheter 


