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Grevstad 
Emne: Innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative 

offentlige anskaffelser. 
 

Hej, 

TCO Development bidrar med innspill til handlingsplan for økt andel grønne og innovative 

offentlige anskaffelser. 

För att hållbara (baerekraftige) IT-produkter används som verktyg i digitaliseringsprocessen 
krävs: 

 
 Tydligt ledarskap som sätter upp mål och följer upp. Digitaliseringsdirektoratet kan 

sätta upp mål för att miljökrav ställs i offentlig upphandling och att dessa ska bli fler 
över tid. Eftersom märkningar/certifieringar underlättar att ställa krav och följa upp 
ska Direktoratet sätta upp mål för att krav ställs på miljömärkta eller 
hållbarhetscertifierade produkter. Det är viktigt att följa upp och rapportera statistik.  
 

 Digitaliseringsdirektoratet ska underlätta för organisationer och företag att ställa krav 
genom att bryta ner de övergripande målen på organisationsnivå  och komplettera 
med stödfunktioner som krävs för måluppfyllnad, t ex Difis kriterieveivisare. 

 
 Förläng avskrivningstiden för produkter för att öka användningstiden. (I Sverige har 

Skatteverket fastställt tre års avskrivningstid, det skulle kunna vara 4 år eller mer)  

 
 Anpassa lagar och regler så återbruk, återvinning mm underlättas och blir lönsamt 

genom att uppmuntra utveckling av nya affärsmodeller och nya samarbetsstrukturer 
med målsättning att  minska avfall genom att förlänga livslängden för en produkt. 

 
 Erfarenhetsutbyte mellan organisationer och företag - dela goda exempel för 

kravställning och uppföljning vid inköp samt produkthantering för minskat avfall. 

 
 Harmonisera kravställningen inom offentlig förvaltning - Samla flera förvaltningar 

bakom samma hållbarhetskrav, gemensam kravställning har större påverkanskraft. 
Att ställa krav på att produkten ska vara miljö/hållbarhetscertifierad kan underlätta.  

 
 Skapa gemensam organisation för offentlig förvaltning som har i uppdrag att 

koordinera uppföljning av ställda krav. 

 
 Rapportering mot FNs globala hållbarhetsmål. 

 
 Tips från inköpare för en cirkulär IT-hantering finns i TCO Developments senaste 

rapport Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice 
https://tcocertified.com/impacts-and-insights/ 

 

Vänliga hälsningar, 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftcocertified.com%2Fimpacts-and-insights%2F&data=02%7C01%7C%7C7a8258f5e27546a8a77e08d80c88fcd3%7C008e560f08af4ceca056b35447503991%7C1%7C0%7C637273130782702566&sdata=cPGGMO5BBjViIhYVBQVVLb9I%2BwHUYvJC9yctXG8dIL8%3D&reserved=0
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