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Redovisning av miljöledningsarbetet 
 

”Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20 §, enligt formulär, bilaga 2 
Denna rapport omfattar fyra delar: En övergripande del om Arbetsförmedlingens 
arbete med Miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets 
effekter indelat i tre delar: Tjänsteresor och transporter, Energianvändningen och 
Miljökrav i upphandling.”   
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Ärendet 
har föredragits av Gun Lange. I den slutliga handläggningen har förvaltningsdirektör Jan-
Olof Dahlgren, t.f. chefen för avdelningen Infrastruktur Thomas Johansson, biträdande 
generaldirektör Clas Olsson och t.f. chefen för Ledningsstaben Jeanette Azinovic deltagit. 
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Redovisning av miljöledningsarbetet 
2012 Arbetsförmedlingen 
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
 

Del 1 Miljöledningssystemet 

Miljöcertifiering 

Myndigheten är inte miljöcertifierad. 

Miljöpolicy 

Miljöpolicyn antogs 20110623 som en intern instruktion med Dnr: Af-2011/221242 och 
lyder: 

Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett 
systematiskt miljöarbete där lagar och förordningar utgör en miniminivå. Hänsyn till 
miljön ska genomsyra all vår verksamhet. 

Arbetsförmedlingen ska bidra till en hållbar miljöutveckling genom att 

• sätta upp mål för miljöarbetet, vilka sedan följs upp med övrig 
verksamhetsuppföljning och använda resultaten till ständiga förbättringar 

• vid alla beslut undersöka vad de kommer att ge för miljöeffekter och beakta 
miljökonsekvenser i samband med organisatoriska förändringar i verksamheten 

• samtliga anställda ansvarar för att tillgodogöra sig tillgänglig miljökunskap och 
beakta miljöhänsyn i det dagliga arbetet 

• ställa relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt integrera 
miljöhänsyn i arbetsmarknadsutbildningar 

• utnyttja distansmöten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform 

• aktivt arbeta för att minska verksamhetens energi- och resursanvändning samt 
mängden avfall 

Miljöutredning 

Miljöutredningen uppdaterades 2012. 

Aktiviteter med miljöpåverkan 

De betydande miljöaspekterna som har identifierats är följande: 

- Värmeenergi-, el- och vattenanvändning 

- Tjänsteresor och sökanderesor samt distansmöten 
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- Brev – och varutransporter 

- Avfallshantering 

- Grön IT 

- Lokalvård och kemiska produkter 

- Medarbetarnas miljökompetens  

- Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet 

- Förbrukning av kontorsmaterial, inventarier och elektronisk utrustning  

Miljömål 

Arbetsförmedlingen har fem övergripande miljömål som årligen bryts ner till detaljerade 
och mätbara mål. Nedan anges de övergripande målen. De detaljerade målen återfinns i 
myndighetens handlingsplan för miljöarbete år 2010-2012.  

De övergripande målen är följande: 

1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen 
för vårt uppdrag. 

2. Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. 

3. Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall ska öka. 

4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. 

5. Energi- och resursförbrukningen ska minska. 

Handlingsplan och åtgärder 

Mål nr 1: Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och 

externt, inom ramen för vårt uppdrag 

a. Arbetsförmedlingen lanserade sin webbaserade miljöutbildning i juni 2011. 
Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare.  

b. Riktade utbildningar/ informationsinsatser för en definierad målgrupp har tagits 
fram och genomförts. 

c. Myndighetens intranät har vidareutvecklats och information om 
Arbetsförmedlingens miljöarbete finns tillgängligt för alla anställda. Här återfinns de 
två handläggarstöden rörande miljöledning respektive miljöanpassad upphandling 
som uppdaterats och vidareutvecklat under 2012. 

d. Arbetsförmedlingens miljönätverk har fortsatt sitt arbete under året. En del av 
miljösamordnarnas roll har varit att sprida kunskap och information om 
myndighetens miljöarbete.  
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e. På Arbetsförmedlingens externa hemsida kommuniceras våra miljömål och en del av 
de miljörelaterade aktiviteter vi genomför.  

f. I alla nya upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar läggs krav på 
miljöutbildning in. Miljöutbildningen ska omfatta miljökunskap ur ett samhälls- och 
yrkesperspektiv. 

Mål nr 2: Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska 

minska. 

a. Tjänsteresor: I slutet av 2012 hade Arbetsförmedlingen bilpooler etablerade på 38 
platser omfattande totalt 131 bilar. Under 2012 har vi i samarbete med 
bilpoolsleverantören placerat en elbil i en av bilpoolerna för att utvärdera tekniken 
och hur den kan nyttjas i vår verksamhet. Under 2013 kommer myndigheten att gå 
ned i bilstorlek för långtidshyrda bilar och bilpoolsbilar för att följa nya 
miljöbilsdefinitionen.  Förarbetet har gjorts under 2012.  

Underlaget till ett internt mål gällande tjänsteresor har beslutats 2012. Det träder i 
kraft under 2013 och målet är att vi ska minska koldioxidutsläppen per 
årsarbetskraft med 5 % årligen under en treårsperiod (2013-2015), jämfört med 
2012. 

b. Distansmöten- Under 2012 har vi främst arbetat med att få en tydlig förvaltning av 
distansmöten och med strategin för det kommande arbetet under 2013. 

c. Sökanderesor - Vid bokning av resor för arbetssökande ska miljöaspekten beaktas 
vid val av transportsätt och utsläpp från resor för arbetssökande ska följas upp. Detta 
har införlivats i riktlinjerna för bokning av resor för arbetssökande. 

Mål nr 3: Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall 

ska öka. 

a. En kartläggning och inventering av källsorteringsmöjligheter runt om i landet har 
färdigställts. 

b. Ett projekt har startats för att ta fram rutiner och arbetssätt för att införa 
källsortering i myndighetens lokaler.  

c. Källsorteringslathunden har reviderats och layoutats till en broschyr och affisch och 
ska vara ett stöd för medarbetarna i att källsortera rätt. 

Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka 

a. Myndigheten har genomfört två workshops med tema miljöanpassad upphandling 
för upphandlare på enheten ekonomi. Inför workshopen genomförde deltagarna 
miljöstyrningsrådets webbutbildning; miljöanpassad upphandling. Syftet med 
workshopen var att se på vilket sätt myndigheten kan bli bättre på att ställa 
miljökrav, förtydliga ansvaret samt skaffa verktyg för att underlätta upphandlarnas 
arbete. 
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b. I mallen för kravställande kring arbetsmarknadsutbildningar finns numer tydliga 
skrivningar gällande miljökrav både på tjänsten som sådan men även i utbildningen.  

Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska 

a. Tre gröna hyreskontrakt har tecknats där båda parterna; hyresgäst och hyresvärd 
åtar sig att arbeta med energieffektiviserande åtgärder.  

b. Arbetsförmedlingen har under året reducerat antalet skrivare inom myndigheten 
med cirka 8000 st. Samtidigt har funktionen follow-print installerats och en 
funktion som kan ge statistik på utskrifter.  

c. På kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna har arbetet med att byta ut en 
skrivare på sex enheter istället för en per varje enhet, slutförts. 

d. Närvarogivare har installerats på toaletterna i ett 60 tal av våra kontor. 

e. Under 2012 har ca 500 servrar avvecklats varav ca 350 var fysiska servrar och 150 
virtuella. Ca 2/3 del av de avvecklade fysiska servrarna har ersatts av virtuella 
servrar. 

f. Myndighetens alla tjänstetelefoner byttes ut till moderna smartphones under året. 

Måluppfyllelse 

Arbetet med att skapa mätbara och uppföljningsbara mål har fortsatt men det är svårt att 
sätta upp mätbara mål då statistikuppgifterna i vissa fall var osäkra. Nedan beskrivs 
därför främst måluppfyllelsen med ord och med statistik och mätetal där så är möjligt. 
Nedan beskrivs resultatet av aktiviteterna Handlingsplan och åtgärder.  

Mål nr 1: Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och 

externt, inom ramen för vårt uppdrag 

a. I januari 2013 hade ca 80 % av alla anställda genomgått utbildningen. I 
aktivitetslistan för nyanställda står uttryckligen att den nyanställda/e ska genomföra 
den webbaserade miljöutbildningen via kompetensportalen och sedan ha en dialog 
med handledaren om hur arbetsplatsen arbetar med miljöfrågor. 

b. Myndigheten har genomfört två workshops med tema miljöanpassad upphandling 
för målgruppen upphandlare på ekonomienheten. 

c. En grov besöksstatistik från Intranätet visar att sidorna besöks av ett hundratal 
personer varje månad. 

d. De flesta av myndighetens 11 marknadsområden och avdelningar har en egen 
miljösamordnare som säkerställer att miljöarbetet sprids i landet. Totalt är det 20 
personer. 

e. Den externa hemsidan med information om miljö har sedan den togs fram tredje 
kvartalet 2012 haft ungefär 480 besökare.  
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f.  Ca 63 % av Arbetsmarknadsutbildningar innehåller miljökunskap som är relaterad 
till utbildningen. 

Mål nr 2: Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska 

minska. 

a. Utsläppet till luft av koldioxid från tjänsteresor har totalt sett ökat under 2012 
jämfört mot 2011. Detta gäller även räknat per årsarbetskraft. Utsläppen från 
flygresor kortare än 50 mil är de som ökat mest. För mer utförlig diskussion se del 
2: Tjänsteresor och övriga transporter. 

b. Användandet av videokonferenser ligger något lägre 2012 än 2011 med ungefär 800 
möten i månaden jämfört mot 930, däremot har användandet av 
telefonikonferenstjänsterna ökat något under 2011. 

c. Utsläppen från sökanderesor har ökat något under 2012 jämfört mot 2011, från 721 
364 CO2 (2011) till 724 585 kg CO2 (2012). 

 

Mål nr 3: Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall 

ska öka. 

a. Kartläggningen som gjorts i 7 av totalt 11 marknadsområden och 141 kontor visar att 
134 stycken har någon form utav källsortering och litet mer än hälften av de 
tillfrågade kontoren har källsorteringsmöjligheter i lunchrummet. 

b. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för samtliga kontor att källsortera. 
Projektet har satt följande mål: I december 2013 förväntas 50 % av kontoren kunna 
källsortera de fraktioner projektet bedömer som relevanta. I december 2014 75 % av 
kontoren. 

c. Den uppdaterade källsorteringslathunden har marknadsförts på intranätet från och 
med november 2012 och sidan har haft ungefär 400 besökare under årets sista två 
månader.  

 

Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka 

a. Workshopen har resulterat i en enklare checklista och kommer vara underlag till en 
kommande revidering av handläggarstödet för miljöanpassad upphandling och 
inköp. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop har under 2012 ökat 
procentuellt både i antal och värde mot 2011. 

b. Andelen arbetsmarknadsutbildningar har med miljökrav har ökat från 20 % 2011 till 
63 % 2012. 
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Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska 

a. Några siffror på vad samarbetet genererat i energibesparingar finns ännu inte. En 
energikartläggning har genomförts på ett av kontoren där förslag på 
energibesparande åtgärder tagits fram som inte hunnit realiseras ännu. 

b. Utbytet av skrivare förväntas generera en besparing på ungefär 1,4 GWh och en 
minskning av utskrifter.  

c. Effektiviseringen av kundarbetsplatserna förväntas generera en besparing på 
ungefär 41,9MWh. 

d. Utbytet förväntas generera en besparing på runt 1,4 MWh och ökar dessutom 
tillgängligheten. 

e. El som sparats används till installation av ny utrustning och flytt av server. På 
detta sätt har den verkliga minskningen enbart varit marginellt (max 5 %). 

f. Det är svårt att räkna hem någon energibesparing och direkt miljövinst rörande 
telefonutbytet mer än effektivitet och ökad tillgänglighet. 

Kunskap och utbildning 

• Den viktigaste kanalen är den webbaserade miljöutbildningen som har 
marknadsförts på intranätet och är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen 
är tydlig med vad man som medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan 
på arbetsplatsen men även utanför. Vidare har myndighetens intranät 
miljöinformation som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. 
Handläggarstödet för miljöledning och miljöanpassad upphandling och inköp ger 
tydlig information i frågorna.   

• Miljösamordnarna i de olika marknadsområden fungerar även som en direktkanal ut 
i verksamheten. De har under året informerat både chefer och medarbetare om det 
miljöarbete som myndigheten driver. Det har de gjort på en rad olika sätt: genom 
nyhetsbrev, presentationer på Arbetsplatsträffar och chefsmöten med mera 

För mer information, se aktiviteter under miljömål 1 punkten Handlingsplan och 
åtgärder. 

IT för minskad energiförbrukning 

• Under 2012 har ett utbyte av alla personliga skrivare skett. Det är en strukturell 
förändring av själva skrivarparken där myndigheten gått från personliga skrivare till 
större nätverksanslutna skrivare. Till dessa har även en funktion som kallas follow-
print kopplats, där utskrifterna endast skrivs ut om medarbetaren går till skrivaren 
och använder sitt tjänstekort. Utöver detta finns även numer ett program installerat 
där myndigheten kan få statistik på antal utskrifter ner på skrivarenhetsnivå. Likaså 
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har kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna inte längre en egen skrivare utan 
numer går det sex kundarbetsplatser per skrivare.  

• Under 2012 har ca 500 servrar avvecklats varav ca 350 var fysiska servrar och 150 
virtuella. Ca 300 nya servrar har installerats varav ca 92 % är virtuella servrar.  
Totalt har 22 nya fysiska servrar inköpts för det nya mailsystemet, AIS-T1 
utvecklingsmiljö, Qlikview 11 och Oracle 11 databasmiljö. Ca 2/3 del av de avvecklade 
fysiska servrarna har ersatts av virtuella servrar. Det exakta antalet är svårt att 
fastställa, på grund av att enbart en liten del konverteras genom direkt virtualisering. 
Att antalet avvecklade servrar är betydligt större an antalet nya servrar beror på en 
konsolidering.  Så kan vi idag köra upp till 100 virtuella servrar på en modernare 
fysisk server, medan vi tidigare körde maximalt 40. Men den el som sparas används 
till installation av ny utrustning och serverflytt. På detta sätt har den verkliga 
minskningen enbart varit marginellt (max 5 %). 

IT för minskat antal tjänsteresor 

• Arbetsförmedlingen har 115 videoutrustningar i produktion och 11 under installation. 
45 stycken används externt till kundtjänst och distansservicekontor. Resterande 
används för internt bruk i bokningsbara lokaler eller personliga system.  Planerat är 
att införskaffa ytterligare 50 videoutrustningar under 2013. Antalet möten per 
månad har under 2012 varit ungefär 800 stycken. Därmed har användandet av 
videokonferenser för distansmöten minskat något under 2012 jämfört mot 2011. 
Användningen av Telias konferenslösningar har fortsatt att öka med 11 495 under 
2011 till 11 786 under 2012. Det är framförallt en ökning av telewebbmöten, där man 
använder video och kan dela dokument, vi ser inom myndigheten  

• Arbetsförmedlingens medarbetare har tillgång till en internchatt som förnyades 
under 2011 och därmed ökade användarantalet från 400 till 2 000. Användarantalet 
är i princip detsamma under 2012. Utöver detta använder ett mindre antal 
medarbetare en videochatt där användarantalet under 2012 ökat från 120 till 600. 
Ytterligare en modernare chattfunktion med både vanlig chatt och voip-funktion har 
införts på prov hos ett antal anställda.  

• Förvaltningsorganisation för distansmöten har etablerats och fastställts under 2012. 
Den har ett helhetsansvar för alla former av distansmöten, oavsett teknisk plattform 
(videokonferens, telemöte, teleweb, Lync). På så sätt skapas nu bättre 
förutsättningar för stöd och styrning mot högre nyttjandegrad av distansmöten, i 
stället för resor. Enheten utbildningsproduktion samarbetar tätt med förvaltningen. 
Tillsammans har de under 2012 utarbetat en strategi och utbildningsplan för 
kommande videolösningssatsningar under 2013. 
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 

Antal årsarbetskrafter: 11 563 Antal kvadratmeter lokalyta: 384 748 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid 

 

Kg CO2 Totalt Kg CO2/årsarbetskraft 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Flygresor under 50 mil 775 009 361 189 334 801 67 33 29 

Bilresor 2 294 068 2 110 796 2 037 807 198 195 178 

Tågresor 460,00 398,00 333,00 0,040 0,037 0,029 

Bussresor 15 690 12 514 11 197 1,36 1,16 0,98 

Maskiner och övriga 
fordon        

Sammanlagt ovan 3 085 227 2 484 897 2 384 138 267 230 208 

       

Flygresor över 50 mil 1 532 941 1 771 483 1 727 522 133 164 151 

Beskrivning av insamlat resultat 

Utöver utsläppen från tjänsteresor, genererar vår verksamhet utsläpp till luft via 
förmedling av sökanderesor i landet. Utsläppen från dessa var 2012 totalt 724,6 ton CO2 
och har därmed ökat något jämfört mot 2011.  

Årsarbetskraften under 2012 ökade kraftigt mot 2011. Detta är en av förklaringarna till de 
ökade utsläppen.  

Utsläppen från alla transportslag har ökat, utom långväga flyg. Detta trots en mer korrekt 
redovisning. Tidigare år har resor som bestod av två kortare flygresor till slutdestination 
räknats som två resor. Sedan 2012 räknas de som en lång flygresa.  

Utsläppen från korta flygresor har mer än fördubblats under 2012. Några förklaringar kan 
vara att myndigheten nyanställt ca 2 300 personer i kärnverksamheten som alla 
genomfört basutbildningen. Att beräkna utsläppen per anställd istället för årsarbetskraft 
skulle därför kunna ge en mer rättvis bild, då varje nyanställd deltagit i basutbildningen 
oavsett om de arbetar hel eller deltid. Vi har även fått ett tydligt regeringsuppdrag inom 
olika fokusområden som i sin tur krävt kompetenshöjande insatser och därmed fler resor. 
Utbildningsleveransen ökat betydligt 2012 gentemot 2011. En struktureffektivisering har 
genomförts under året där ett stort antal medarbetare deltagit i möten och workshops 
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runt om i landet. Användningen av videkonferenser har inte heller ökat, vilket kan vara 
ytterligare en förklaring.  

Under 2012 har myndigheten mer detaljerat kunna följa upp utsläppen från hyr- samt 
tjänstebilar. Därmed är utsläppsvärden mer korrekta och omfattande än tidigare år.  

En förklaring till de ökade utsläppen från bilresor kan vara att myndighet utökat 
kontakten med arbetsgivare och därmed haft fler externa möten.  

Redovisningen av utsläpp från bussresor omfattar numer utsläpp från charterbussar som 
används vid olika tjänstevenemang. Sedan 2012 är det även möjligt att separera ut de 
resor som bokas genom SJ men som de facto är bussresor. Detta kan förklara att de 
redovisade utsläppen från bussresor ökat. 

Statistik erhålls via Arbetsförmedlingens resebyrå Af Resor och ovan redovisade resor 
med taxi, buss, tåg och flyg avser resor bokade via resebyrån. Det kan således, främst för 
resor med taxi, och lokala stads och länsbussar förekomma resor som ej köps via Af 
Resor. De transportslag där statistikuppgifterna kan förbättras ytterligare, är främst resor 
med egen bil och resor med taxi. 

Egen bil: Utsläpp från egen bil har under 2012 utgått från antal registrerade km i 
ekonomisystemet. Koldioxidutsläppet är därmed baserat på en snittbil enligt 
Naturvårdsverkets schablonmall.  Myndigheten kommer se över sin interna 
reserapportering för att se hur utsläppen kan rapporteras på ett mer korrekt sätt. 

Taxi: Buss, tåg och flyg bokas till största delen via resebyrån och tillförlitliga uppgifter 
finns därmed att tillgå. Taxi är dock ett transportmedel som i viss utsträckning även 
bokas direkt av resenären via egna utlägg likaså lokala stads och länsbussar. Detta medför 
att inte alla taxiresor idag går att redovisa på ett tillförlitligt sätt. Myndigheten kommer se 
över sin interna reserapportering för att se hur utsläppen kan rapporteras på ett mer 
korrekt sätt. 

Från och med 2013 kommer medarbetarna ha möjlighet att boka flygtaxi via webben. 
Detta kommer förenkla bokningarna avsevärt och i modulen kommer medarbetaren även 
kunna jämföra kostnaden mellan att hyra en bil eller att ta en taxi. Taxibilarna är givetvis 
miljöbilar. Detta kan eventuellt också minska en andel av resor med egen bil då det blir 
enklare att boka en taxi. 

Hur uppgifterna är framtagna 

Eget uppföljningssystem: Samtliga resor förutom bilpool är framtagna genom ett eget 
uppföljningssystem.  

Leverantörsuppgifter: Statistiken för buss omfattar resor med flygbussar, 
charterbussarna och även bussarna som köps via SJ, samt regionalbussar. Avstånd och 
utsläpp per km och passagerare utgår från värden som erhållits från leverantör. Utsläpp 
från bilpool samt uppgifter från biluthyrare. 
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Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller: Naturvårdsverkets schablonlista 
har använts vid beräkning av utsläppen från resor med egen bil och förmånsbilar. 

Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: Utsläppsstatistik erhålls från Af 
Resor som bokar alla Arbetsförmedlingens tjänsteresor. Utsläppsvärden för flygresor och 
tåg erhålls direkt från bokningssystemet, i övrigt används utsläppsvärden baserat på 
genomsnittsvärden för respektive transportslag. 
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2. Energianvändning 

Energianvändning i lokaler 

 kWh totalt 

2012 2011 2010 

Verksamhetsel 13 151 351 12 480 359 14 591 200 

Fastighetsel 16 690 000 17 020 452  

Värme 33 560 000 32 131 690 54 963 966 

Kyla 3 835 000 2 101 972  

Totalt 67 236 351 63 734 473 69 555 166 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Verksamhetsel 1 137 1 155 1 273 34 34 42 

Fastighetsel 1 443 1 575  43 47  

Värme 2 902 2 973 4 795 87 88 157 

Kyla 332 194  10 6  

Totalt 5 815 5 896 6 068 175 175 198 

Energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2012 2011 2010 

El    

Normalårskorrigering 

Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 

Förnybar energi 

 2012 2011 2010 

Verksamhetsel 98 % 97 %  % 

Fastighetsel 72 % 87 %  % 

Värme 74 % 74 %  % 

Kyla 85 % 85 %  % 

Utanför lokaler  %  %  % 

Totalt 79 % 82 %  % 
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Beskrivning av insamlat resultat 

Arbetsförmedlingen uppskattar att vi har eget elavtal för verksamhetselen i ca 85 % av 
våra lokaler och uppskattar att viminskat energianvändningen med ca 1,5 % sett till kWh/ 
årsarbetskraft. Det genomförda skrivarutbytet, beskrivet under punkt 9 del 1, är en 
enskild aktivitet som har medfört störst energibesparingar under 2012.  

Förutom den egna andelen av verksamhetselen, finns det en stor svårighet att erhålla 
tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande åtgärder som genomförs 
är därmed svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i förbrukningssiffror 
kopplat till fastighetsel, värme och kyla framförallt.  

Vad gäller data från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser från detta då 
osäkerheten i underlaget är så pass stort. Med tanke på denna felmarginal tycks 
användningen, med avseende på fastighetsel, värme och kyla, inte skilja sig inte nämnvärt 
åt från förra året.  

Arbetsförmedlingen har över 400 lokaler i hela Sverige och flera hundra olika 
fastighetsägare. För att samla in energidata har en energienkät skickats ut, 
svarsfrekvensen var ungefär 63 %, något högre än förra året. Det råder dock en stor 
osäkerhet i denna energistatistik eftersom separat mätning för Arbetsförmedlingens 
lokaler sällan finns. Ofta har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och vår andel 
av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och 
schablonberäkning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter att ange andelen 
förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på viss uppskattning. 
Myndigheten har genom sitt samarbete i HyLok (Statliga Hyresgäster för 
energieffektivisering av Lokaler) utarbetat ett förslag för förbättrad statistikinsamling och 
hoppas det kommer antas de kommande åren, för att säkerställa rapporteringen 

Hur uppgifterna är framtagna 

Leverantörsuppgifter i kombination med uppskattning.  

Verksamhetsel: Faktiskt förbrukning av verksamhetsel från elleverantören. Uppräkning 
av denna förbrukningssiffra har skett för de lokaler där eget elavtal ej finns.  

Övrig energi: Information om övrig energi kommer från fastighetsägarna via en 
utskickad energienkät. Svarsfrekvens var ung 63 %, och uppräkning har skett utifrån 
medelenergianvändning/m2. 
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3. Miljökrav i upphandling 

Antal upphandlingar med miljökrav 

 Antal st 

2012 2011 2010 

Anskaffningar med miljökrav 68 163 194 

Anskaffningar totalt 122 418 437 

Andel anskaffningar med miljökrav 56 % 39 % 44 % 

Värde av upphandlingar med miljökrav 

 Värde kr 

2012 2011 2010 

Anskaffningar med miljökrav 14 322 332 846 4 976 000 000 2 910 000 000 

Anskaffningar totalt 18 160 587 825 11 486 000 000 3 090 000 000 

Andel anskaffningar med miljökrav 79 % 43 % 94 % 

Beskrivning av insamlat resultat 

Andelen miljökrav sett till antal och värde har ökat procentuellt 2012 jämfört mot 2011.  
 
Myndigheten har haft ett ”mellanår” vad rör upphandlingar av större och kostsamma 
produkter samt IT upphandlingar. Däremot har antalet och framförallt värdet på 
genomförda upphandlingar avseende tjänster för arbetssökande ökat jämfört med 2011. 
Detta beror i första hand på en strävan från myndigheten att göra bredare upphandlingar 
av arbetsmarknadsutbildning, upphandlingar som kan inkludera utbildningar inom en 
hel bransch och samtliga arbetsmarknadsområden. Upphandlingarna genomförs 
nationellt med ett diarienummer fördelat på upp till 54 geografiska utbildningsorter. 
Varje geografisk del räknas som en separat upphandling. Dock visar siffran här endast 
antal diarienummer med miljökrav. För 2012 redovisas inte heller enstaka platser och 
inga direktupphandlingar. Därför kan siffran i antal upphandlingar se ut att ha minskat 
jämfört mot 2011. Bland de stora upphandlingar år 2012, är arbetsmarknadsutbildningen 
för yrkesförare värd ca 2,3 miljarder kr, den enskilt största. Den med flest antal avtal är 
Jobbcoachning i ett valfrihetssystem. Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en 
stor del av totalt antal genomförda upphandlingar på Arbetsförmedlingen. I denna 
kategori, är antalet upphandlingar med miljökrav bättre än föregående år men 
förbättringspotential finns. Statistiken vore mer korrekt om hänsyn även togs till antal 
deltagare i utbildningarna, inte bara antal uppskattade anskaffningar. 
 
Värt att notera är att värdet för avtalen är beräknade på maxdeltagarantal på varje kurs 
och optioner, som i vissa fall sträcker sig i maximalt 4 år. Det är prognoser som ligger till 
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grund för upphandlingarna, och det leder till att det faktiska utfallet kan komma att se 
annorlunda ut.  Undantaget detta är LOV upphandlingar; Jobbcoachning i ett 
valfrihetssystem, Etableringslotsar och Rehabiliteringstjänster som baseras de på verkliga 
förbrukningssiffror från Presto.  
 
Kvalitéen på de olika miljökraven har inte granskats ingående. Det är något som planeras 
att göras av utvalda upphandlingar under 2013. Handläggarstödet för miljöanpassad 
upphandling ska revideras och göras mer användarvänligt och arbetet med att identifiera 
för myndigheten relevanta miljökrav kommer fortsätta.  

Hur uppgifterna är framtagna 

Eget uppföljningssystem. 
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