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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 fem delar: en övergripande del om Arbetsförmedlingens 

arbete med miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av 

miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och övriga 

transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling samt en sista del 

med frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT. Redovisningen inkluderar 

också rapportering enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av 

energieffektiva varor, tjänster och byggnader.”  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har 

föredragits av Tsehainesh Tekleab och Gun Lange. I den slutliga handläggningen har 

Förvaltningsdirektör Anders Persson och stabschefen för Förvaltningsavdelningen 

Viktoria Byback, deltagit.  

Mikael Sjöberg 

Arbetsförmedlingens Generaldirektör 

Tsehainesh Tekleab och Gun Lange 

Förvaltningsavdelningen 
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Del 1 Miljöledningssystemet 

1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Nej. 

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy?

Miljöpolicyn beslutades i juni 2016 och lyder; 

I vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling med utgångspunkt att få 

människor och företag att växa. Som ansvarstagande och miljömedveten myndighet 

bedriver vi ett systematiskt miljöarbete genom att: 

-Vi uppfyller lag- och myndighetskrav samt strävar efter att verksamhetens

miljöresultat ständigt förbättras. Revision och utvärdering av miljöarbetets resultat

sker årligen och rapporteras till Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.

– Medarbetare får nödvändiga kunskaper så att minsta möjliga miljöpåverkan

uppnås. Genom återkoppling och kommunikation om verksamheternas miljöarbete

tar vi till vara medarbetarnas engagemang.

– Miljökonsekvenser vägs in vid alla strategiska beslut i verksamheten.

– Vi är klimateffektiva genom att vi energieffektiviserar och prioriterar användningen

av förnyelsebara resurser. Vi utnyttjar distansmöten samt beaktar miljöpåverkan vid

val av resandeform enligt mötes- och resepolicy.

– Våra digitala processer och tjänster utvecklas för att minska resurs- och

klimatpåverkan internt men även för våra kunder och samverkanspartners.

– Vid anskaffning och val av varor och tjänster eftersträvar vi alltid resurseffektiva

lösningar och metoder. Vi minskar miljöpåverkan genom att beakta

livscykelperspektiv och överväga ekonomiska, sociala och miljömässiga motiv.

– Vi återvinner vårt avfall då det är möjligt och säkerställer alltid rätt

avfallshantering.

– Arbetsförmedlingens hållbarhetsarbete ska omfatta ekologisk, social och

ekonomisk hänsyn och utvecklas med stöd och struktur från vårt

miljöledningssystem.

– Vi samverkar med andra myndigheter, kommuner, leverantörer och andra

samhällsaktörer för att bidra till ett hållbart samhälle.
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3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?

Miljöutredningen uppdaterades 2015. 

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 

påverkan på miljön? 

- Koldioxidutsläpp (från tjänsteresor, transporter av varor, elenergi- och

värmeenergianvändningen)

- Användning och innehav av teknisk utrustning

- Elenergianvändningen (resursförbrukning)

- Värmenergianvändningen (resursförbrukning)

- Genererande av vanligt avfall

- Genererande av farligt avfall

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt 

påverkan på miljön? 

- Resor för arbetssökande

- Medarbetarresor till och från kontoret

- Utbildning för arbetssökande

Arbetsförmedlingen har valt att se upphandling som ett viktigt verktyg i miljöarbete, 

inte som en egen indirekt miljöaspekt. Genom att ställa relevanta miljökrav vid 

upphandling kan det ha en positiv påverkan på våra identifierade miljöaspekter.  

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 

betydande direkt påverkan på miljön? 

Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att nå framtagna miljömål som beskrivs 

i tre miljömålsområden för 2016 -2018. Miljömålsområdena ska visa inriktningen för 

minskad miljöpåverkan och är kopplade till myndighetens tillstånd i den strategiska 

kartan och målbilden 2021. Vårt hållbarhetsarbete grundas i verksamhetens 

miljöledningssystem och utvecklas med social och ekonomisk hänsyn. 

Miljömålsområdena är; 

Hållbarhet som fokuserar på att arbeta fram en egen innebörd och arbetssätt för 

hållbarhet som är välanpassad för hela verksamheten och som integrerar både 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

Delmål; 

 Den hållbara Arbetsförmedlingen.

o 2017 beslut om vad hållbarhet ska innebära för Arbetsförmedlingen

samt införande av systematiskt arbetssätt.
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 Hållbar upphandling.

o 2017 beslut om vägledning för hållbar upphandling (enligt EU:s nya

upphandlingsdirektiv och tillämpning enligt svensk lagstiftning).

o 2017 vägledning om hållbar upphandling införs (stöd till

verksamhetens anskaffningsprocess).

o 2018 systematiskt arbetssätt med hållbar upphandling och inköp

enligt vägledning.

Klimateffektivitet fokuserar på energieffektivitet inom såväl IT-utrustning, 

transporter, tjänsteresor som energianvändning i våra lokaler. Utvecklingen av våra 

digitala tjänster har potential att bidra på olika sätt, bland annat genom att erbjuda 

service som ersätter resor.  

Delmål; 

 Effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

o 2017 strategi för energieffektivisering beslutas med syfte att ta fram

relevanta målnivåer för energieffektivisering och förnyelsebar energi.

 Energieffektivisera tjänsteresor och övriga transporter.

o 2017 har koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor minskat med 5 % i

kg koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2015.

o 2018 har koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor minskat med 10 %

i kg koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2015.

 Använda digitala tjänster för minskad klimatpåverkan.

 Använda IT-verktyg med låg klimatpåverkan.

Resurseffektivitet fokuserar på att vid anskaffning och val av varor och tjänster 

alltid eftersträva resurseffektiva lösningar och metoder samt att använda digitala 

tjänster för att öka resurseffektiviteten. Allt avfall som uppstår ska kunna sorteras 

och vi säkerställer rätt hantering och effektiva transportlösningar av fraktionerna.  

Delmål; 

 Minska mängden avfall, öka källsorteringen och säkra rätt avfallshantering.

o 2017 beslut om avfallsstrategi med syfte att ta fram relevanta

målnivåer för minskat avfall och ökad källsortering.

 Kretsloppstänkande vid anskaffning och användning av varor och tjänster.

 Använda digitala tjänster för att ökad resurseffektivitet.

o 2018 har utskrifterna minskat betydligt jämfört mot 2015.
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5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 

betydande indirekt påverkan på miljön? 

Arbetsförmedlingen har inte satt några mål inom detta område. 

6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 

direkt miljöpåverkan? 

För att utveckla miljöledningssystemet har följande åtgärder genomförts under året; 

 

– Intern revisionen initierade i november 2017 en miljörevision, med fokus på 

efterlevnad av myndighetens interna styrande dokument. Revisionsrapporten 

beräknas vara färdig våren 2018.  

 

– Myndighetsledningen beslutade att i det övergripande indikatorpaketet för 2018 

inkludera miljömålet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Därmed 

kommer det att följas upp i linjeverksamheten.   

 

– Miljöperspektivet har delvis integrerats i den övergripande planeringsprocessen.  

 

HÅLLBARHET 

 

En förstudie om hållbarhet inom Arbetsförmedlingen genomfördes under 2016 och 

den föredrogs för myndighetsledningen i april 2017. Förstudien behandlade 

vägvalsfrågor, resursåtgång och ambitionsnivå för myndighetens fortsatta 

hållbarhetsinriktning. I maj samma år beslutade högsta ledningen om ett införande 

av ett systematiskt hållbarhetsarbete. En arbetsgrupp har under året aktivt arbetat 

med att ta fram förslag för hur detta ska implementeras i verksamheten. 

 

Hållbar upphandling - En medarbetare från upphandlingsavdelningen har 

genomgått en utbildning i ISO 20400 – hållbar upphandling. 

Upphandlingsavdelningen ämnar jobba vidare enligt dessa riktlinjer, se vidare avsnitt 

3.  

 

KLIMATEFFEKTIVITET 

 

2017 har koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor minskat med 5 % i kg 

koldioxid/årsarbetskraft jämfört med 2015. 

  

– Myndigheten har sett över vilka utbildningar som kan genomföras digitalt istället 

för på plats, till exempel webbinarier för de som arbetar med moderna 

beredskapsjobb. 

 

– Istället för att arrangera de flesta interna utbildningarna i Stockholm, har 

myndigheten valt att genomför fler regionala utbildningar.  
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– Ett ramavtal för tjänstecyklar har upphandlats under året. Mål och syfte med 

åtgärden är att ersätta korta bilresor med tjänstecyklar. 

 

Använda digitala tjänster för minskad klimatpåverkan 

 

Distansmötestekniken utvecklas successivt både i form av teknik och tillgång. Vi har 

under flera års tid målmedvetet arbetat med att lyfta standarden på 

nätinfrastrukturen för att kunna hantera den realtidstrafik som distansmöten 

genererar. Utrustningen har moderniserats, bandbredden till kontor och datahallar 

har ökats samt trafikprioritering för både audio och video har införts.  

 

Använda IT-verktyg med låg klimatpåverkan. 

 

Myndigheten har under året bytt datahall och ett kriterium för valet av nya hallar var 

miljöaspekten. Vi har till exempel ställt krav på hur överskottsenergi ska 

återanvändas samt att den nya hårdvaran skall vara mer miljövänlig och 

energieffektiv.  

 

I den senaste upphandlingen av datorer som tjänst har vi ställt krav på 

energieffektivitet, minskad klimatpåverkan från resor och transporter i samband med 

leverans av hårdvara, service, underhåll och installationer. 

 

RESURSEFFEKTIVITET. 

 

Minska mängden avfall, öka källsorteringen och säkra rätt avfallshantering 

 

Inga särskilda åtgärder har genomförts. 

 

Kretsloppstänkande vid anskaffning och användning av varor och tjänster 

 

Inga särskilda åtgärder har genomförts. 

 

Använda digitala tjänster för öka resurseffektivitet 

 

Arbetsförmedlingen har under året upphandlat nya skrivare och kopiatorer. Dessa 

har funktionen Follow-me för utskrifter, vilket innebär att utskrifterna skrivs ut först 

när användaren visat sitt kort vid skrivaren. 

6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 

indirekt miljöpåverkan? 

Digitalisering av Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till färre resor för 

arbetssökande. Detta eftersom vi bland annat erbjuder inskrivningssamtal och flera 

andra tjänster digitalt. Det innebär att kunden kan ta del av våra tjänster hemifrån 

och inte behöver färdas till ett av våra kontor, vilket är en miljövinst. Vår kundtjänst 
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har byggts ut under året för att erbjuda fler kunder hjälp via telefon och chatt.  

 

7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 

HÅLLBARHET 

 

Delmål: Den hållbara Arbetsförmedlingen, 2017 beslut om vad hållbarhet ska 

innebära för Arbetsförmedlingen samt införande av systematiskt arbetssätt. 

 

Resultat: Vi har uppnått målet. I maj beslutade myndighetensledningen om ett 

införande av ett systematiskt hållbarhetsarbete. 

 

Delmål: Hållbar upphandling; 2017 beslut om vägledning för hållbar upphandling 

(enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv och tillämpning enligt svensk lagstiftning) 

samt 2017 vägledning om hållbar upphandling införs (stöd till verksamhetens 

anskaffningsprocess). 

 

Resultatet: Vi har inte uppnått målen. Den nya tidsplanen är att de ska vara 

uppnådda under 2018. 

 

KLIMATEFFEKTIVITET 

 

Delmål: Effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi, 2017 

strategi för energieffektivisering beslutas med syfte att ta fram relevanta målnivåer 

för energieffektivisering och förnyelsebar energi 

 

Resultat: Målet har inte uppnåtts, tidsplan för målet flyttat till 2018 

 

Delmål: 2017 har koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor minskat med 5 % i kg 

koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2015. 

 

Resultatet: Vi har uppnått målet. Vi har minskat utsläppen från resor med 6 % i kg 

koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2015. 

 

Delmål: Använda digitala tjänster för minskad klimatpåverkan. 

 

Resultat: Vi har ökat de interna digitala mötena med fem till sju stycken per 

årsarbetskraft och år, jämfört mot föregående år.  

 

Delmål: Använda IT-verktyg med låg klimatpåverkan 

 

Resultatet: De nya serverhallarna sparar cirka 30 % el i förhållande till de vi 

avvecklat.  
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RESURSEFFEKTIVITET 

 

Delmål: Minska mängden avfall, öka källsorteringen och säkra rätt 

avfallshantering; 2017 beslut om avfallsstrategi med syfte att ta fram relevanta 

målnivåer för minskat avfall och ökad källsortering. 

 

Resultat: Vi har inte uppnått målet, tidsplan för målet är flyttat till 2018.  

 

Delmål: Kretsloppstänkande vid anskaffning och användning av varor och 

tjänster. 

 

Resultat: Vi har inte uppnått målet.  

 

Delmål: Använda digitala tjänster för ökad resurseffektivitet.  

 

Resultat: Antalet utskrifter inklusive kopiering är tydligt på väg nedåt inom hela 

Arbetsförmedlingen, en årlig minskning med 8-9 % sidor under de senaste tre åren. 

7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 

Digitala inskrivningar och fortsatta kontakter med arbetsförmedlare på distans bör 

ha bidragit till minskade antal resor till Af- kontoren och därmed till minskad 

klimatpåverkan. Däremot har vi ingen säkerställd statistik för att kunna visa vilka 

positiva miljöeffekter det har bidragit till. 

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda 

den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 

Den viktigaste kanalen är den webbaserade miljöutbildningen som har 

marknadsförts på intranätet och är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen är 

tydlig med vad medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan på 

arbetsplatsen men även utanför. Målsättningen är att Arbetsförmedlingen ska ta fram 

en ny utbildning under 2018. Vidare finns på intranätet miljöinformation som 

uppdateras med aktuell information både ur medarbetar- och chefsperspektiv.  

 

9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte 

att minska sin energianvändning? 

Myndigheten har under året bytt datahallar, vilket är stora, viktiga och centrala 

knutpunkter för vår gemensamma infrastruktur. Ett kriterium för valet av nya hallar 

var miljöaspekten. Arbetsförmedlingen har till exempel ställt krav på hur 

överskottsenergi ska återanvändas. Ytterligare krav var att den nya hårdvaran skall 

vara mer miljövänlig och energieffektiv.  
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Resultatet är som tidigare nämnts att vi sparar cirka 30 % el i de nya hallarna i 

förhållande till de vi avvecklat. Energianvändningen kommer att vara mellan 65 000 

och 70 000 kWh istället för 93 000 till 98 000 kWh (per månad). 

  

Vi har nyligen genomfört en upphandling av nya datorer som tjänst där en rad olika 

miljökrav ställts, se ovan. En viktig del i detta är också att vi har ett avtal på plats som 

har till uppgift att hantera återtaget av den idag befintliga arbetsplatsen på ett 

miljömässigt hållbart sätt. 

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i 

syfte att minska antalet tjänsteresor? 

Arbetsförmedlingens har en mötes- och resepolicy som bland annat säger att när en 

medarbetare kallar till möten ska alltid möjligheten till distansmöte värderas. Det 

finns flera alternativ till tjänsteresor som till exempel Skypemöten; individuella och 

för grupper.  

 

Distansmötestekniken utvecklas successivt både i form av teknik och tillgång. Till 

exempel har vi under året bytt ut myndighetens internetkommunikation och 

fördubblat hastigheten och förbättrat den tekniska möjligheten att ha distansmöten. 

Videomöten genererar stora mängder datatrafik, och taltrafiken är känslig för till 

exempel fördröjningar. 

Arbetsförmedlingen har under flera års tid målmedvetet arbetat med att lyfta 

standarden på nätinfrastrukturen för att kunna hantera den realtidstrafik som 

distansmöten genererar. Utrustningen har moderniserats, bandbredden till kontor 

och datahallar har ökats och trafikprioritering för både audio och video har införts i 

såväl WAN-, LAN- som WiFi-näten för att säkerställa att kvalitén på distansmötena 

blir god. 
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 

Antal årsarbetskrafter: 13 243 

Antal kvadratmeter lokalyta: 376 769 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat per 

fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil (1.3) samt antal 

resor 

 

 

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter 

Antal 

resor 
KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. 

a) Flygresor under 50 mil  959 960 72 1 150 694 88 

b) Bilresor 286515 2 087 477 158 2 133 314 164 

c) Tågresor 43365 30,00 0,002 30,00 0,002 

d) Bussresor 15695 69 329 5,24 70 199 5,39 

e) Maskiner och övriga 

fordon  

 

    

1.2 Sammanlagda utsläpp 

av koldioxid 

1.1 a-e 

 

3 116 796 235 3 354 237 257 

1.3 Flygresor över 50 mil 13436 1 118 805 84 1 345 213 103 

1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 

eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa) 

 

Vi har uppnått vårt miljömål och har minskat utsläppen från resor med 6 % i kg 

koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2015. Målnivån var en femprocentig minskning.  

 

Vi har säkra siffror på att antalet flygresor minskat med ungefär 10 % under 2017 

jämfört mot 2016 och att koldioxidutsläppen från de samma minskat med drygt 15 %.  

Detta kan bero på ett flertal faktorer:  

 

- Flygmodeller har blivit mer energieffektiva vilket genererar mindre 

koldioxidutsläpp per resenär. 
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- Istället för att förlägga de flesta interna utbildningar till Stockholm har vi 

haft fler regionala utbildningar under 2017 i till exempel Göteborg och 

Malmö (statistiken visar även på fler hotellnätter i dessa städer).  

 

- Efter sommaren skulle myndighetens avdelningar i den interna 

resultatdialogen beskriva hur de aktivt jobbade med åtgärder för att 

minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor i linje med vårt miljömål, 

vilket kan ha haft en effekt på att fler tagit medvetna val. 

 

- Under 2015/16 hade vi några väldigt mötesintensiva år, där mycket krafts 

lades på kompetensutveckling både för medarbetare men framförallt 

chefer och många nyanställningar. Under 2017 var det färre 

kompetensinsatser och möten jämfört med föregående år.  

 

- Fler medarbetare väljer distansmöten, men detta är det första året som vi 

ser minskat antal resor och ökade Skype möten (åren innan ökade båda). 

 

Från och med 2017 beräknar vi antalet resor med flygtaxi/tågtaxi/flygbuss på tur och 

returbasis enligt samma princip som för flygresor.  

 

En granskning av faktiska körsträckor för våra ägda bilar samt bilpoolsbilar (där vi 

bedömer att körmönstret kan anses spegla vårt generella körmönster), har resulterat 

i att den schablon vi behöver använda för våra långtidshyrda bilar, där vi praktiken 

saknar kördata, har justerats ned från 1625 mil per år till 1500 mil per år. Detta ger 

förstås ett positivt utfall på koldioxidutsläppen för våra bilresor. Men vi kör sannolikt 

mindre nu än för fyra år sedan då vi fastställde den gamla schablonen. Antalet 

redovisade km resta i egen bil under 2017 har även minskat. 

 

Underlaget för siffrorna till miljörapportering utgår från resor som är bokade via Af 

Resor med avresedag under 2017. Därutöver ingår data från rapporterade resor med 

egen bil mot milersättning från lönesystemet. Övriga resor köpta på eget utlägg är 

inte spårbara och ingår ej i underlaget. 

1.5 Hur uppgifterna är framtagna samt vilka uppföljningsmått är svaren på 

frågorna baserade på? 

 

Flygresor 

Flygresor över respektive under 50 mil. 

Data från resebyråsystem omfattande alla bokade flygresor uppdelade per flight. 

Exempel: Östersund och Malmö består av två flighter: Östersund-Stockholm och 

Stockholm-Malmö. Summerat utsläpp CO2 per kategori (flight över/under 50 mil).  

 

Antal flygresor 

Det antal som ska redovisas är antalet flygresor tur och retur. Det är inte alltid 

möjligt att se vilka flygresor som hör ihop då det förekommer att tur och returresa 

bokas separat är värdet inte en exakt sanning. Det förekommer även resor med flyg i 
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en riktning och tåg i den andra. 

Värdet är framtaget genom att ta fram det totala antalet enkelresor. En enkelresa kan 

innehålla flera flighter. I detta fall räknas exemplet Östersund-Malmö som en 

enkelresa. Det antal som redovisas är antalet enkelresor med flyg delat på två. 

 

Årskort flyg 

Ett mindre antal resenärer har årskort eller annat periodkort och bokar därmed inte 

flygresor via resebyrån utan direkt hos flygbolaget. Dessa resor är inkluderade i 

värdena för CO2 flyg över/under 50 mil samt antal flygresor utifrån schablontal.  

 

Bilresor 

Statistik från resebyråsystem omfattande resor med tjänstebilar, flyg- och tågtaxi, 

hyrbil och enskilda taxiresor. Då data från Sunfleet samt ersättning för egen bil 

avseende resor under december inte inkommer i tid till rapportering används värden 

från december föregående år. 

 

Antal bilresor 

Flyg- respektive tågtaxi redovisas enligt principen för flyg och tågresor, det vill säga 

antalet tur och returresor. Värdet är framtaget genom att ta fram det totala antalet 

enkelresor och dividera det med två. 

Enskild taxiresa räknas som en resa per bokning.  

Hyrbil räknas som en resa per dag bilen varit bokad. 

Bilpool (via Sunfleet), varje bokning räknas som en resa. 

Egen bil, varje rapport om ersättning räknas som en resa. 

Långtidshyrd tjänstebil samt tjänstebilar som Arbetsförmedlingen själva äger, antalet 

resor baseras på en schablon som bygger på antagandet att dessa bilar i snitt nyttjas 

för resor 1,5 ggr/arbetsdag. Antagandet bygger på gjorda stickprover. 

 

Utsläpp CO2 bilresor 

Taxiresor inklusive tåg- och flygtaxi utgår från schablonvärden som erhållits från 

leverantör avseende avstånd och utsläpp. Värdet tar hänsyn till om resandet sker med 

delad eller egen taxi.  

 

För resor med hyrbil registreras körd sträcka i faktureringssystemet när vi faktureras 

bilhyror. Utsläppsvolymer utgår från schablonvärden av genomsnittsbil från vår 

huvudsakliga leverantör. 

 

För resor med egen bil utgår värdet från rapporterad körsträcka och 

Naturvårdsverkets schablonlista (SMED) för redovisning av CO2.  

För resor med långtidshyrd tjänstebil samt tjänstebilar som Arbetsförmedlingen 

själva äger beräknas körsträckan på en schablon som är 1500 mil/år och bil. 

Schablonen har justerats ner för 2017 jämfört med tidigare år. Det nya värdet baseras 

på kontroll av faktisk körsträcka för de ägda bilar som avyttrats under 2016 samt 

faktisk körsträcka från ett antal jämförbara bilpooler (Sunfleet) geografiskt spridda 

över landet. För de långtidshyrda bilarna används Naturvårdsverkets schablonlista 

(SMED) för redovisning av CO2. 
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Tågresor 

Miljövärden för tågresor utgår från data tagna ur boknings- och faktureringssystem. 

Resor med Arlanda Express ingår i statistiken för tåg. 

 

Antal tågresor 

Det antal som ska redovisas är antalet tågresor tur och retur. I resebyråns system 

registreras dock antalet utifrån enkelresor och dessutom registrerar systemet i vissa 

fall resor med byten som två enkelresor, främst längre tågresor inom konceptet 

Resplus där SJ är huvudoperatör med anslutande länstrafik. Därför har antalet tur 

och retur resor med SJ som huvudoperatör räknats fram genom antagandet att var 

fjärde resa innehåller ett byte enligt konceptet Resplus som registrerats som en 

separat enkelresa, det vill säga 2,5 enkelresor med SJ som huvudoperatör motsvarar 

en tur och retur resa. Övriga tågsträckor med andra huvudoperatörer, till exempel 

länstrafik och Arlanda Express, har beräknats enligt antagandet att två enkelresor är 

en tur och returresa. I tillägg till ovanstående förekommer även resor med tåg i en 

riktning och annat färdsätt (till exempel flyg) i den andra. Sammantaget innebär 

detta att det redovisade värdet för antal resor inte är en exakt sanning. 

 

Utsläpp CO2 tågresor 

Avstånd och utsläpp per km och passagerare utgår från schablonvärden som erhållits 

från bokningssystem och leverantörer. 

 

Bussresor 

Statistiken för buss omfattar resor med flygbussar, regionalbussar samt chartrade 

bussar. Bussresor som anslutning till en tågresa, till exempel med länstrafiken enligt 

konceptet Resplus, kan inte identifieras i systemen och ingår därmed inte i 

statistiken. 

 

Antal bussresor 

Antal resor med flygbuss redovisas enligt principen för flyg och tågresor, det vill säga 

antalet tur och returresor. Värdet är framtaget genom att ta fram det totala antalet 

enkelresor och dividera det med två. 

Antalet resor med charterbuss beräknas som en resa per passagerare, det vill säga 

åker 30 personer i en charterbuss räknas det som 30 bussresor. 

 

Utsläpp CO2 bussresor 

För resor med flygbuss utgår utsläpp per km och passagerare från schablonvärden 

som erhållits från leverantör.  

 

För charterbussar utgår utsläpp per km och passagerare från beräkning av 

körsträcka, antal passagerare och Naturvårdsverkets schablonlista (SMED) för 

redovisning av CO2. 
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2. Energianvändning 

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per 

kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på 

 kWh totalt 

2017 2016 2015 

Verksamhetsel 

(avser lokaler) 

13 000 000 17 484 000 16 999 104 

Fastighetsel 18 850 000 18 861 000 18 338 000 

Värme 31 000 000 31 000 000 30 140 000 

Kyla 2 800 000 2 830 000 2 749 000 

Totalt 65 650 000 70 175 000 68 226 104 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Verksamhetsel 

(avser lokaler) 

982 1 342 1 378 35 47 45 

Fastighetsel 1 423 1 447 1 486 50 50 49 

Värme 2 341 2 379 2 443 82 83 81 

Kyla 211 217 223 7 8 7 

Totalt 4 957 5 384 5 530 174 187 182 

 

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad 

 

Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i 

procent) 

 

 2017 2016 2015 

Verksamhetsel 92 % 90 % 90 % 

Fastighetsel 87 % 87 % 87 % 

Värme 74 % 74 % 74 % 

Kyla 78 % 78 % 78 % 

Utanför lokaler  %  %  % 

Totalt 81 % 82 % 82 % 
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2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens 

elavtal? 

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med 

myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som har 

genomförts) 

 

Nej 

 

2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 

eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa)) 

 

Den huvudsakliga förklaringen till den minskade energianvändningen för 

verksamhetsel beror på att vi i år räknat med att vi har eget elavtal i 79 % av vår 

kontorsyta jämfört mot 62 % förra året. Att siffran justerats beror på att en ordentlig 

genomlysning av, i vilka lokaler vi faktiskt har eget elavtal, gjorts under året. Vårt 

eget elavtal har 100 % förnybar el.  

Troligen var procentsatsen yta i eget elavtal högre redan förra året och därmed borde 

energiminskningen mellan de två åren inte vara så drastisk.  

 

Förutom den egna andelen av verksamhetsel, där vi har eget elavtal, finns det en stor 

svårighet att erhålla tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande 

åtgärder som genomförs är därför svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i 

förbrukningssiffror, framförallt kopplat till fastighetsel, värme och kyla. 

Fastighetsel, kyla och värme har angetts med lika värde som 2016, då ingen ny 

uppgiftsinsamling gjorts sedan 2014 (uppräknade värden gjordes 2016).  

Energienkät skickades senast 2014 ut till samtliga fastighetsägare och på grund av 

osäkerhet i inlämnade uppgifter har det varit svårt att dra slutsatser från detta och vi 

har istället valt att använda uppräknade uppgifter. 

 

Oftast har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och vår andel av den totala 

energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och schablonberäkning. I 

enkäten har vi efterfrågat värmeanvändningen som normalårskorrigerad men vi vet 

inte säkert att de verkligen angivit användningen som sådan. Allt som oftast går inte 

heller kylan att separera från övrig elanvändning. Vidare har fastighetsägarna haft 

svårigheter i att ange andelen förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra 

är baserad på uppskattning. Arbetsförmedlingen har över 450 olika fastighetsägare 

och behöver arbeta fram en mer hållbar lösning rörande rapportering. 
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2.7 Hur är uppgifterna framtagna? 

 

Faktisk förbrukning av verksamhetsel från elleverantören. Uppräkning av denna 

förbrukningssiffra har skett för de lokaler där eget elavtal inte finns.  

Information om övrig energi kommer från fastighetsägarna via en utskickad 

energienkät för 2014. Svarsfrekvens var ung 50 %, och uppräkning har skett utifrån 

erhållen medelenergianvändning/kvm. 
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3. Miljökrav i upphandling 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet 

upphandlingar och avrop 

 Antal st 

2017 2016 2015 

Upphandlingar och avrop med 

miljökrav 

46 44 44 

Upphandlingar och avrop totalt 78 105 164 

Andel upphandlingar och avrop med 

miljökrav 

59 % 42 % 27 % 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning 

(2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, 

tjänster och byggnader har ställts 

 

En upphandling (nya skrivare och kopiatorer).  

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller 

inköp av byggnader? (vid nej ange skälen för det) 

 

Nej, myndigheten har inte ställt några specifika energikrav vid nytecknade av 

hyresavtal. Andra krav har varit av större betydelse vid nytecknade av hyresavtal. I 

några fall har Gröna hyresavtal tecknats. 

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med 

miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år 

 Värde kr 

2017 2016 2015 

Upphandlingar och avrop med 

miljökrav 

1 896 350 092 2 569 015 200 7 727 618 000 

Upphandlingar och avrop totalt 1 918 415 192 3 269 663 200 7 886 808 000 

Andel upphandlingar och avrop med 

miljökrav 

99 % 79 % 98 % 

3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 

eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa) 

 

Arbetsförmedlingen har i större utsträckning ställt miljökrav under 2017, i de 

anskaffningar där miljökrav inte ställts är merparten anskaffningar av konsulttjänster 

och mindre direktupphandlingar. Det är fortfarande en utmaning i att ställa relevanta 



Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets 
effekter 

 
 
 
 
 

23 

miljökrav i intellektuella tjänster (konsulttjänster, föreläsare etc.) vilket påverkar 

utfallet av andel upphandlingar/avrop med miljökrav. 

Jämförbarheten mellan åren gör det svårt på grund utav olika ingångsvärden att göra 

djupare analys. Införlivandet av ISO 20400 Hållbar upphandling, i våra styrande 

dokument, rutiner och mallar kommer medföra att vi kommer jobba systematiskt 

med hållbarhetsaspekterna i förberedelsearbetet och kravfångsten inför nya 

upphandlingar. 

 

En svårighet i redovisningen av miljökrav är att avrop sker över stora delar i 

myndigheten och då Arbetsförmedlingen idag inte har ett systemstöd för uppföljning 

av samtliga avrop kan det medföra vissa luckor i statistiken. Arbetsförmedlingen 

utvecklar just nu ett avtals- och uppföljningssystem, leveransen är indelad i tre faser: 

 

- Fas 1 Centralt avtalsregister 

- Fas 2 Ekonomisk avropsinformation 

- Fas 3 Systemstöd för uppföljning av leverans- och leverantörsinformation för 

arbetsmarknadstjänster 

 

Tidplanen för leverans av fas 1 är Q1 2018. Fas 2 och 3 ska enligt plan levereras under 

Q4 2018. Med det systemstödet är vår förhoppning att kunna få ännu bättre 

tillförlitlighet i vår rapportering. 

3.6 Hur är uppgifterna framtagna? 

 

Insamlat och redovisat resultat är baserat på eget uppföljningssystem. Manuell 

uppdatering och hantering ökar risken för felaktiga/ofullständig data men kontroll 

mot upphandlingssystemet säkerställer dock god konfidens i lämnade uppgifter. I 

vissa tjänster är det svårt att förutsäga faktiskt utfall när avtalet senare används. 

Uppskattad kostnad för tjänster som riktar sig till arbetssökande är ca 5 miljarder per 

år och inom dessa avtal ställs i regel alltid miljökrav. 
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4. Frivilliga frågor 

Frågor om policy 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om ja 

ange vilka områden som tas upp i dokumentet) 

Ja i vår nuvarande miljöpolicy inkluderas energianvändning för IT, IT-användning 

för resfria möten, miljöhänsyn vid anskaffning av IT. 

Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Resfria möten 91 003 59 363 77 094 7 5 6 

Hur är uppgifterna framtagna? 

Data som ligger till grund för underlaget kommer från leverantör (Telia) och omfattar 

tre olika system/verktyg för resfria möten som används inom Arbetsförmedlingen. 

Det förekommer att anställda på myndigheten deltar i resfria möten som anordnas av 

extern part i dennes system. Dessa möten har vi ingen möjlighet att följa upp eller 

redovisa. 

Frågor om förklaring till resultatet 

4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 

eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa) 

Se avsnitt 1, punkt 10.  

Frågor om energi  

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, 

innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, 

som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete? 

Nej. 

4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh) 

Nej. 

 

 



Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets 
effekter 

 
 
 
 
 

25 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 

 

Nej. 

 

 




