Svar på interpellation om slöseriet med teknisk utrustning i
kommunen
Den 1 februari inkom Jane Carlsson (V) med en interpellation om slöseriet med teknisk
utrustning i kommunen. I interpellationstexten förekommer flera påståenden som kräver
svar utöver själva frågan som ställs.
Kommunledningsförvaltningen beställer idag IT-utrustning till samtliga ledamöter och
ersättare hos LK-data. Kommunledningsförvaltningen har fram till och med år 2018 hyrt ITutrustningen på tre år men har nu förlängt hyresperioden till fyra år för att följa
mandatperioden. Därmed effektiveras användning av IT-utrustningen och själva
bytesprocessen underlättas.
Anledningen till att teknikutrustningen byts ut efter fyra år är att man ska ha fullgod funktion
under utrustningens hela livscykel, det gäller i nämndarbetet liksom övrig kommunal
verksamhet. Man ska slippa störningar och förlust av arbetsmaterial och information.
LKDATA har efter ett antal års erfarenhet av iPads som tjänst förlängt hyresperioden i flera
steg. En viktig aspekt i sammanhanget är också ”serviceperioden” från Apple. Vi är beroende
av att Apple supporterar sin produkt hela hyresperioden framför allt gällande
säkerhetsuppdateringar, detta påverkar i sin tur användandet av specifika tjänster såsom
Meetings eftersom denna utveckling går ”hand i hand”. Allt sammantaget har hyresperioden
anpassats därefter. Och nu senast ändrats för att sammanfalla med mandatperioderna.
Det är normalt så att om en politiker redan har en iPad i sin eventuella roll som kommunal
tjänsteperson fått ytterligare en platta för sitt politiska uppdrag har ett administrativt
misstag skett.
Den återlämnade teknikutrustningen avyttras till en 3:e part som rekonditionerar dem och
ser till att de kommer ut i annan verksamhet. De som inte är användbara återvinns under
kontrollerade former i Sverige, så är fallet med all IT utrustning som använts i Linköpings
kommun. Denna leverantör är certifierad för att ta hand om gammal utrustning både ur
miljöaspekt och informationssäkerhetsaspekt.
När ska Linköpings kommun sluta med slöseriet med skattepengar och vårt klimat genom
överkonsumtion av teknik?
Alliansen håller med om att det idag känns provocerande att fullt fungerande IT-utrustning
byts ut mot ny när vi alla har ett ansvar att spara på jordens resurser och för att nå
kommunens mål om koldioxidneutralitet 2025. Vi ser positivt på det arbete som gjorts för
att förlänga uthyrningsperioden. Vi avser också att ytterligare se över dessa rutiner med mål
om att inte byta ut fullt fungerande utrustningen i onödan.
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