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Dnr:  Af-2011/044734 
Datum: 2011-02-09 
  
Mottagare: 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Naturvårdsverket 
 
 

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 

Arbetsförmedlingen 

 

Del 1 Miljöledningssystemet 
 
1. Är myndigheten miljöcertifierad? 
Nej 
 
2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 
Miljöpolicyn antogs 2008 och lyder: 
 
” Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett systematiskt 
miljöarbete. Hänsyn till miljön ska genomsyra all vår verksamhet och samtliga medarbetare i 
organisationen har ett personligt ansvar att verka i enlighet med denna miljöpolicy.  
 
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, 
 erbjuda medarbetare en kunskapsbas som möjliggör att miljöhänsyn beaktas i det dagliga 

arbetet, 
 ställa relevanta miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och arbetsmarknadsutbildning, 
 beakta miljöpåverkan vid val av resandeform. Tjänsteresa kortare sträcka än 40 mil ska 

genomföras med tåg (förutsatt att förbindelserna fungerar). Den medarbetare som 
sammankallar till ett möte ska överväga att genomföra mötet med alternativa lösningar, till 
exempel telefon- eller videokonferens, 

 minska förbrukningen av fossila bränslen i den egna verksamheten, 
 minska vår resursförbrukning samt 
 minska mängden avfall och öka graden av källsortering. ” 
 
 
3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?  
År 2008 

 
Avdelning Infrastruktur 

Strategienheten  
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4. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan 
på miljön?  
 
Det betydande miljöaspekterna som har identifierats är följande: 
 

 Medarbetarnas miljökompetens 

 Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet 

 Transporter och tjänsteresor 

 Sökanderesor och bohagstransporter 

 Värmeenergi- , el- och vattenförbrukning 

 Förbrukning av inventarier och elektronisk utrustning 

 Avfallshantering 

 Lokalvård och kemiska produkter 

 
5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande 
påverkan på miljön?  
 
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 2011.  
 
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. 

 
 
6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål?  

 
De övergripande målen har justerats under 2010, nedan redogörelse baseras på de uppdaterade 
målen.   
 
Mål nr 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för 
vårt uppdrag. 
 

 Hösten 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en webbaserad miljöutbildning som 
samtliga anställda ska genomgå. Utbildningen kommer att färdigställas under våren 2011. 



Sida: 3 av 10 
 

 

 

Utbildningen syftar till att sprida information om miljöarbetet med fokus på hur den 
enskilde medarbetaren kan bidra till att uppnå myndighetens miljömål.  

 
 Myndighetens intranät har utvecklats och information om Arbetsförmedlingens 

miljöarbete finns här tillgängligt för alla anställda.  
 

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

 Pilotprojekt för införande av bilpooler har under 2010  pågått på nio orter i landet. 
Projektet har inneburit att äldre bilar har kunnat avyttrats och ersättas av bl.a. bilpoolsbilar 
som alla är miljöbilar. Mer om bilpool finns beskrivet i del 2, punkt 1.4.  

 
 Projekt för videoutrustning har ökat möjligheten till resfria möten, läs mer under punkt 9 

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

 
Aktivitet för att kartlägga källsorteringen på samtliga kontor är initierad via den nya 
handlingsplanen för miljöarbetet. Denna aktivitet lägger grunden för att successivt kunna utöka 
andelen källsorterat avfall. 
 
Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. 
 
Beslut om aktiviteter för att öka antalet miljöanpassade upphandlingar och avrop har tagits hösten 
2010. Målet är att 100 % av alla produktupphandlingar ska innehålla miljökrav och ett stöd för 
upphandlande enheter kommer att tas fram. 
 
Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska. 
 

 Funktion för att möjliggöra avstängning av datorer nattetid har införts på samtliga ca 
12000 datorer. Läs mer under punkt 9. 

 
 Sedan 1 januari 2010 köper Arbetsförmedlingen enbart in el som är märkt Bra Miljöval till 

de lokaler där vi har egna elavtal. Det rör ungefär 85 % myndighetens lokaler och är 
resultatet av en upphandling som trädde i kraft 1 januari 2010. Verksamhetselen i dessa 
lokaler är härmed 100 % förnybar.  
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7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. 
 
Under 2010 har arbetssättet med miljömålen setts över i syfte att skapa mätbara och 
uppföljningsbara mål. Under 2009 låg myndighetens miljöarbete i en uppbyggnadsfas och det var 
svårt att sätta upp mätbara mål då statistikuppgifter i många fall var osäkra. Nedan beskrivs därför 
främst måluppfyllelsen med ord.  
 
Mål nr 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för 
vårt uppdrag. 
 
Framtagande av en webbaserad miljöutbildning påbörjades under hösten 2010 i enlighet med 
fastställd plan. Utbildningen kommer att vara färdig våren 2011.   
 

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

 
 Utsläppet till luft av koldioxid från tjänsteresor har, räknat per årsarbetskraft, minskat med 

6 % mellan 2009 och 2010. Denna minskning beror främst på att flygresor över 50 mil har 
minskat. 

 
 Användning av de interna videokonferensutrustningarna har ökat. Det genomsnittliga 

antalet videokonferenser per månad var under årets första månader runt 800 st. I 
slutet på året hade denna användning ökat till nästan 1200 konferenser per månad. 
Utöver detta finns ca 20 videosystem som idag ej omfattas av statistiken. 

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

 
Kartläggning av avfallshanteringen på kontorsnivå påbörjades under hösten 2010 och kommer att 
fortgå under 2011. Målet är att alla kontor ska ha möjlighet till källsortering, men innan mätbara 
mål sätts upp måste nuläget analyseras. 

 
Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. 
 
Statistik över miljökrav i upphandlingar saknades år 2009, och en jämförelse kan därför inte 
genomföras detta år. Basåret framöver kommer vara år 2010. 
 
Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska. 
 

 Energisparfunktioner har lagts in på samtliga datorer. Med hjälp av fjärrstyrning, kan 
datorerna nu stängas nattetid, vilket har lett till stora energivinster. 

 Andelen förnybar el har ökat under året. 
 Ett PC-byte av samtliga Arbetsförmedlingen datorer skedde under 2010. Dessa datorer 

skickades för rekonditionering och 13 000 datorer kunde på detta sätt helt eller delvis 
återanvändas. Återanvändning leder till en stor resurs- och energibesparing i jämförelse 
med om datorerna skulle ha destruerats och återvunnits. 
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8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de 
behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?  
Under hösten 2010 har arbete med att ta fram en miljöutbildning påbörjats. Samtliga anställda på 
Arbetsförmedlingen ska genomgå denna utbildning som kommer att vara färdigställd under våren 
2011. Vidare har myndighetens intranät miljöinformation som kontinuerligt kommer uppdateras 
med aktuell information. Att internt sprida miljökunskap finns även med som ett övergripande 
miljömål. 
 
 
9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin 
energiförbrukning? 
Under 2010 har samtliga datorer på Arbetsförmedlingen bytts ut. Genom att ersätta de stationära 
datorerna med personliga bärbara datorer, har antalet datorer kunnat reduceras med ca 2000 st. 
Tidigare var datorerna påslagna dygnet runt för att säkerhetskorrigeringar och 
programuppdateringar skulle kunna installeras. Vid PC-bytet var ett miljökrav att minska 
energianvändningen och genom att använda fjärrstyrning av datorerna, kan nu samtliga PC stängas 
av efter kontorstid. Drifttiden per dator har därmed minskat med över 6400 timmar per år, vilket 
ger en stor energibesparing. 
 
Genom samarbete med ett företag som arbetar med säker återanvändning av datorer, har de flesta 
av de 14000 utbytta datorerna kunnat återanvändas. I jämförelse med konventionell återvinning 
medför detta stora energi- och resursvinster eftersom datorernas livslängd förlängs med ett antal 
år. 
 
Ytterligare åtgärder som genomförts under året är virtualisering av servrar. Det har inneburit att en 
stor mängd gamla, mer energikrävande servrar, har kunnat skrotas. 
 
10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska 
antalet tjänsteresor? 
Pilotprojekt för utrullning av videokonferensutrustning har avslutats under år 2010. Idag finns 115 
videoutrustningar i produktion, varav 39 stycken används externt till kundtjänst och 
distansservicekontor. Resterande används för internt bruk i bokningsbara lokaler eller personliga 
system.  
 
Ansvar för Arbetsförmedlingens samtliga möten, resor och bilar finns sedan 2010 organisatoriskt 
på samma enhet, Af Resor och Telefoni. Ambitionen är att härigenom kunna ta ett helhetsgrepp på 
möten och i tillämpliga fall kunna lyfta fram alternativ till de fysiska resorna vid bokningstillfället. 
Vidare är förvaltningsorganisation för distansmöten under upprättande. Syftet är att denna ska ha 
ett helhetsansvar för alla former av distansmöten, oavsett teknisk plattform (videokonferens, 
telemöte, teleweb). På så sätt ska bättre förutsättningar för stöd och styrning mot högre 
nyttjandegrad av distansmöten, i stället för resor, skapas. 
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 
 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 
 
1.1 Utsläpp av koldioxid i kg totalt och per årsarbetskraft från: 
  

 Totalt  

(kg CO2) 

Per årsarbetskraft  

(kg CO2/årsarbetskraft) 

a Flygresor under 50 mil 334 801 29 

b Bilresor som görs i tjänsten  
   (inkl egen bil, tjänstebil, leasad 
bil, taxi) 2 037 807 178 

c Tågresor 
333 0,03 

d Bussresor 
11 197 1 

e Maskiner och övriga fordon  
0 0 

1.2 Sammanlagda utsläpp av 
koldioxid 1.1 a-e 2 384 138 208 

1.3 Flygresor över 50 mil 1 727 522 151 

 
Antal årsarbetskrafter:  11 463  

 
Ovanstående utsläpp avser tjänsteresor. Utöver dessa, genererar Arbetsförmedlingens 
verksamhet utsläpp till luft via förmedling av sökanderesor i landet. Utsläppen från 
sökanderesor var 2010 totalt 830 274 kg CO2. 
 
1.4 Beskrivning av insamlat resultat  

a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning  

Årsarbetskraften har under 2010 ökat med ungefär 1700 personer, vilket har medfört att de 
totala utsläppen till luft från tjänsteresor har ökat.  
 
Mätmetoderna för resor i kategorin ”Bilresor som görs i tjänsten” har förbättrats under året 
och eftersom utsläppsvärde för resor med egen bil saknades i 2009 års rapportering, kan inte 
en rättvisande jämförelse göras mellan åren. 
 
En positiv förändring är att Arbetsförmedlingen tillsammans med en extern leverantör arbetat 
aktivt med införandet av bilpooler. Det finns idag nio bilpooler från Luleå i norr till Malmö i 
söder. Sammanlagt finns det 50 bilar i bilpoolerna och nästan 1000 användare som är 
anställda hos Arbetsförmedlingen. Under 2010 har 75 stycken bilar kunnat avyttras som delvis 
har ersatts av bilpool samt i viss mån av hyrbilar. Samtliga ersättningsbilar är miljöbilar. 
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Under året har även en pilotutrullning av videokonferensutrustning färdigställts och 
användarstöd för alla former av distansmöten har utvecklats. Detta ger tillsammans goda 
förutsättningar att genomföra resfria möten.  
 

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 

planerar att åtgärda dessa.  

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, 

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 2010 utgått från antal registrerade km i 

ekonomisystemet. Koldioxidutsläppet är därmed baserat på en snittbil enligt Naturvårdsverkets 

schablonmall. Den interna reserapporteringen har under hösten 2010 kompletterats med en CO2-

modul och inför 2011 finns möjlighet att rapportera bilens bränsletyp. Härigenom kan en mer 

korrekt beräkning av koldioxidutsläppen ske.  

 

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. Detta medför att inte alla taxiresor idag går att redovisa på ett 

tillförlitligt sätt. Genom den nya CO2-modulen vid reserapporteringen, kommer dessa resor kunna 

fångas upp i bättre utsträckning eftersom sträcka och utsläpp kommer att registreras. 

 

 

1.5 Hur är uppgifterna framtagna  

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

uppföljningssystem.  

Leverantörsuppgifter: Utsläpp från bilpool. 

 

 

1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på:  
 
Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller. Naturvårdsverkets schablonlista har använts 
vid beräkning av utsläppen från resor med egen bil, tjänstebilar 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  
 
2.1 Årlig energianvändning i kWh totalt, per årsarbetskraft och per m

2 
uppdelat på: 

 
 KWh totalt KWh/å.a. kWh/m2 

a) Verksamhetselektricitet 14 591 200 1273 42 

b) Övrig energianvändning 54 963966 4795 157 

2.2 Sammanlagd årlig 
energianvändning 2.1a och b 

69 555 166 6068 198 

 

Antal kvadratmeter:  351 156  
 

 
2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad?  
Nej 
 
2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent)  
Den totala andelen förnybar el har beräknats till 85 %. Detta genom information från 
fastighetsägare i kombination med antaganden. Den verksamhetsel där Arbetsförmedlingen har 
eget elavtal består dock till 100 % av förnybar el. 
 
 
2.5 Beskrivning av insamlat resultat  
 
a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning 
 
Det nya elavtalet som trädde i kraft 2010 ger förutsättningar att på kontorsnivå kunna följa upp 
energianvändningen och energibesparande åtgärder.  
 
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. Det genomförda PC-bytet, beskrivet 
under punkt 9 del 1, är dock en enskild aktivitet som har medfört stora energibesparingar. 
 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa.  
 
Arbetsförmedlingen har nästan 400 lokaler i hela Sverige och flera hundra olika fastighetsägare. 
För att samla in energidata har en energienkät skickats ut, svarsfrekvensen var 57 %. 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 
arbetsförmedlingens andel av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning 
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och schablonberäkning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter att ange andelen förnybar 
energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på viss uppskattning. 
 
Eftersom verksamhetselen för en stor del av lokalytan numera köps via en elleverantör ökar 
möjligheten att inför nästa år kunna genomföra en mer kvalitetssäkrad jämförelse för 
verksamhetselen.  
 
2.6 Hur är uppgifterna framtagna  
 
Leverantörsuppgifter i kombination med uppskattning. 
Versamhetsel: Faktiskt förbrukning av verksamhetsel från eleleverantören. 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 57 %, och uppräkning har skett utifrån 
medelenergianvändning/m2. 
 
 

3. Miljökrav i upphandling  
 
3.1 Andel registrerade anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet 
registrerade anskaffningar per år. (inklusive direktupphandlingar) 
 

 Tjänster för 
arbetssökande 

Varor och tjänster 
(internt)  

Totalt (st) 

Antal anskaffningar med 
miljökrav 

92 102 194 

Totalt antal anskaffningar 323 114 437 

Andel (%) anskaffningar med 
miljökrav 

28,5 % 89,5 % 44,5 % 

 
3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala 
värdet av registrerade anskaffningar per år. (inklusive direktupphandlingar) 
 

 Tjänster för 
arbetssökande 

Varor och tjänster 
(internt) 

Totalt  

Värde av anskaffningar med 
miljökrav (kr) 

2, 251  miljarder kr 0,658 miljarder kr 2,91 
miljarder kr 

Totala värdet av registrerade 
anskaffningar (kr) 

2, 429 miljarder kr 0, 663 miljarder kr 3,09 
miljarder kr 

Andel (%) anskaffningar med 
miljökrav 

93  % 99  % 94  % 
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3.3 Beskrivning av insamlat resultat:   
 
a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning 
 
Tjänster för arbetssökande 
Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en stor del av totalt antal genomförda 
upphandlingar på Arbetsförmedlingen. I denna kategori, är antalet upphandlingar med miljökrav 
relativt lågt. Förklaringen är att merparten av de upp upphandlingar som saknar miljökrav, avser 
direktupphandling av en utbildningsinsats för en enskild individ. I dessa direktupphandlingar finns 
svårigheter att ställa relevanta miljökrav. Statistiken vore mer rättvisande om hänsyn även togs till 
antal deltagare i utbildningarna. De 92 utbildningar som innehåller miljökrav har alla många 
deltagare vilket ger god spridning av ställda miljökrav. 
 
Varor och tjänster (internt) 
De upphandlingar som saknar miljökrav är företrädesvis tjänsteupphandlingar. Miljökrav kan 
även saknas vid direktupphandlingar, där det dock indirekt ställts miljökrav eftersom de 
tekniska specifikationerna värderats på produkten innan anskaffning.  

 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa.  
En åtgärd för att öka andelen upphandlingar med miljökrav är att i upphandlingssystemet 
utöka förslagsbanken på avtalstexter och alternativ på relevanta miljökrav. För interna varor 
och tjänster är en annan åtgärd att öka andelen direktupphandlingar som genomförs i 
upphandlingssystemet, i syfte att styra mot att krav ställs på ett tydligt sätt även vid 
anskaffningar vid lågt värde.  

Ovan statistik omfattar ej upphandling av Kompletterande aktörer, då denna statistik skulle 
bygga på en kostnadsprognos och därmed ej utgöra faktiskt och uppföljningsbart belopp.  

 
3.4 Hur är uppgifterna framtagna  
Eget uppföljningssystem: Uppgifterna är framtagna genom återrapportering av respektive 
upphandlare efter genomgång av genomförda upphandlingar. 
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