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Serviceförvaltningen 
 

Miljönivå 
Förvaltningschefen har tagit beslut om följande miljönivå/nivåer i förvaltningen. 

Verksamhet  Miljönivå  
Hela verksamheten Spetsnivå 

 

Organisation och forum 
Följande funktioner, forum och nätverk finns i förvaltningen.  

Funktion, forum eller nätverk Namn/deltagare 
Ledningens representant Ann-Sofie Zetterljung 
Miljösamordnare Sanna Vuorenmaa 
Miljöombud Se alla ombud här 

 
Miljöledningssystemet omfattar Serviceförvaltningens verksamhet, som utgör en 
del av organisationen Eskilstuna kommun. Förvaltningschefen har det 
övergripande ansvaret för miljöledningsarbetet. På central nivå i förvaltningen 
finns en kvalitetschef med ansvar för miljöledningsarbetet (ledningens 
representant) och som till sin hjälp har en miljösamordnare. Områdeschefer och 
enhetschefer ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive verksamheter. 

Inom förvaltningen finns miljöombud på varje enhet. Miljöombuden fungerar som 
en informationskanal och är behjälpliga i miljöarbetet. Fyra gånger per år träffas 
miljösamordnaren och miljöombuden för att ta del av och lära av varandras arbete, 
arbeta med utvecklingsfrågor och få aktuell information gällande miljöarbetet. 

Betydande miljöaspekter 
Serviceförvaltningens beslutade betydande miljöaspekter för 2022: 

 Inköp av livsmedel 
 Planering av måltider och menyer 
 Matsvinn 
 Medarbetarnas kunskaper och attityder till miljö 
 Upphandling 
 Återbruk av möbler och datorutrustning 
 Handlingsplan utifrån plan för klimat 
 Transporter, leveranser och pendling 
 Inköp och användning av IT-utrustning 
 Verksamhetsavfall 
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Miljöprestanda 
Följande nyckeltal, indikatorer med mera har förvaltningen valt för att se status 
på förvaltningens miljöprestanda. 

Nyckeltal, 
indikator mm 

Resultat  Uppföljning, analys och 
förbättringsarbete 

Mål 

Andel medarbetare 
som genomfört 
utbildningen 
Uppdrag miljösmart 

74 % totalt (718 st) 
75 % kvinnor 
25 % män 

Mätt för tillsvidareanställda. Utbildningen är 
obligatorisk och uppföljning ska ske vid 
medarbetarsamtal. En lista skickas ut med 
uppföljning.  

100 % 

Antal miljöolyckor 
som rapporterats in 

0 st Fortsätta informera om rutiner för 
rapportering samt informera om vad som 
räknas som en miljöolycka 

 

Antal 
miljöavvikelser som 
rapporterats in 

19 st Miljöavvikelserna gås igenom under 
Ledningens genomgång (i mars) för att då 
analyseras och för att hitta eventuella 
samband. Avvikelserna lyfts även på varje 
nätverksträff för miljöombuden för 
diskussion. 

 

Antal 
förbättringsförslag 
som rapporterats in 

2 st År 2021 hade vi inga inrapporterade 
förbättringsförslag. Vi arbetar för att få in 
fortsatt fler och för att varje ska utredas/ses 
över. 

 

 

Miljökrav, mål, åtaganden och aktiviteter 

Kommunövergripande miljömål, åtaganden och aktiviteter 
 

Kommunens 
miljömål, åtagande 
eller aktivitet 

Planering och uppföljning 

Ett klimatprogram med 
målet att bli en klimatpositiv 
plats år 2045 tas fram och 
genomförs steg för steg i 
samverkan med företag, 
organisationer och invånare 
för att sänka Eskilstunas och 
kommunkoncernens 
klimatpåverkan. 

SEF tog fram en lokal plan för klimat under 2022 som även 
lyftes till SEN i november. Under början av 2023 kommer vi att 
arbeta fram en långsiktig miljöriktning som bland annat kopplar 
an till målet att bli klimatpositiv kommun till 2045. 

Bidra till mer fossilfri 
tankning 

Utredning och upphandling kring laddinfrastruktur pågår för att 
kunna utöka möjligheter med att använda fler el-bilar. Det är 
framför allt de verksamheter som ligger långt från stadskärnan 
som utreds för att vara först med möjlighet till el-bil. 
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Utredningen är klar och under hösten kunde vi börja upphandla 
ladd infrastruktur på bolagens avtal. 
Utvecklingsstrateg på transportenheten har påbörjat arbetet 
kring dialog med verksamheterna, en dialog som handlar om 
hur fordon ska hanteras samt hur de ska tankas. I dialogen med 
verksamheterna har många varit positiva till att byta till elbil, 
vilket är en trendförändring mot tidigare. 

Delta i projektet Fossilfritt 
2030 

Omlastningscentralen och transportenheten deltar i fler olika 
initiativ kopplat till fossilfritt 2030. Det handlar om transport 
och fordon på båda enheterna, bland annat kategoristyrning 
inköp. Vi arbetar aktivt för utbyggnad av ladd-infrastruktur för 
elbilar, både på lätta och tunga fordon. 
Under hösten togs förslag fram för att ytterligare bidra till 
fossilfri transport. Alternativa transportmedel som cykelbud är 
ett förslag där vi sökt Klimatmedel för att påbörja ett 
pilotprojekt 

 

Förvaltningsspecifika miljömål, åtaganden och aktiviteter 
 Miljömål Verksamhet Resultat 

2022 
1 Klimatbelastningen ska vara max 2,02 kg 

CO2e/kg inköpta livsmedel  
Måltid 2,02 (2,00 år 

2021) 

2 Andelen ekologiska livsmedel ska vara 
fortsatt hög, mäts både som % i kronor 
och % i vikt (kg) 

Måltid, 
Upphandling 

Minskning 
(från 45,69 % till 
41 % i kg och från 
41, 2 % till 35 % i 
kr) 

3 Andelen "Nära" livsmedelsinköp ska öka, 
mäts som % i kronor 

Måltid, 
Upphandling 

21 % (16 % år 

2021) 

4 Matsvinnet i måltidsverksamheten ska 
vara max 12% 

Måltid Delvis (en av 

fyra uppnår) 

5 Minst 75% av förvaltningens enheter och 
kök genomför minst en Greenhack-
aktivitet 

Alla 61 % (61 % år 

2021) 

6 Andelen varor som köps på avtal ska vara 
minst 91 % 

Alla 91 % (93 % år 

2021) 

7 Minst 95 procent av den körda sträckan 
med serviceförvaltningens leasingbilar 
ska ske med fossilfritt bränsle 

Alla 93,43 % (91 % 

år 2021) 

8 Serviceförvaltningen ska minska 
utsläppen från transporter 

Alla Kan ej 
redovisas 

9 Minst 60 % av de möbler som OLC 
samlar in ska återbrukas. 

Alla 57,52 % (41 % 

år 2021) 

10 Krav ska ställas för att förebygga och 
minska mängden avfall i upphandlingar. 

Upphandling Ja 
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Uppföljning, analys och förbättringsarbete av SEF:s miljömål 2022 
 

1. Klimatbelastningen ska vara max 2,02 kg CO2e/kg inköpta livsmedel 
Resultat 2022: 

 Förskola           1,53 CO2 

 Grundskola      2,07 CO2 

 Gymnasium     2,68 CO2  

 Äldreomsorg   2,13 CO2 
 
År 2021 var resultatet 2,00.  
 
Vi uppnår målet då vi aktivt har arbetat med våra menyer i vårt 
kostdatasystem Matilda. Förskolans co2 värde slutar på 1,5 co2 E, vilket vi är 
mycket stolta över! Grundskolans lokala menygrupp har under våren 
anammat ett nytt grepp kring menyarbetet som är kopplat till deras 
visionsarbete. Vi når nästan målet, prognosen för 2022 är 2,10 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Det är framför allt inköp av följande livsmedel som 
påverkar klimatbelastningen av CO2: Nötkött, köttbullar, hamburgare, 
grädde och crème fraiche, fågel och ost.  
 

2. Andelen ekologiska livsmedel ska vara fortsatt hög, mäts både som % i 
kronor och % i vikt (kg). 
Resultat 2022: 

 Ekovärde (kr) 35 % 

 Ekovolym (kg) 41 %  
 
Siffrorna för 2021 var 41,2 % i kr och 45, 69 % i kg. 
 
Prisökningar under året har delvis gjort att vi har prioriterat annorlunda i 
inköp. Målet om ekologiskt innebär ibland även en målkonflikt med kravet på 
att öka andelen nära livsmedelsinköp. Nämnden tog under 2022 beslut om att 
prioritera nära mat i stället för ekologiskt. 
 
Krav på ekologiskt sortiment har ställts i de livsmedelsupphandlingar som 
genomförts under året (upphandlingar av kaffe och på catering). Vi har en 
bra dialog med köken som fortsätter att hålla eller öka andelen ekologiska 
inköp trots stora livsmedelsprishöjningar. 
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3. Andelen "Nära" livsmedelsinköp ska öka, mäts som % i kronor.  
Resultat 2022:  

 21 % 
Resultatet för 2021 var 16 %.  
 
Här har vi uppnått målet om att öka då vi har varit modiga och handlat in 
större volymer från närodlare. Här kan vi nämna Sörmlandsäpplen, Mylla och 
Mälarchark. 
 

4. Matsvinnet i måltidsverksamheten ska vara max 12% 
Resultat 2022 (servering- och tallrikssvinn): 

 Förskola           15,8 % 

 Grundskola      11,2 % 

 Gymnasium     12,9 % 

 Äldreomsorg   36,2 % (här är mätning endast genomförd på en 
avdelning på två olika boenden. Detta är ett första steg från 
Måltidsservice till att återinföra mätning av matsvinn inom 
äldreomsorgen) 

 
För 2021 blev utfallet 12,8 % för skola och 22,2 % för förskola.  
 
Vi har i Eskilstuna flera verksamheter som skickar måltider mellan enheter 
och avdelningar vilket ibland är en utmaning i att servera exakt rätt mängd 
mat till kund och då kan svinnet öka. Gällande matsvinnet inom 
Äldreomsorgen är det av stor vikt att samarbeta mellan förvaltningarna då det 
ofta är verksamheterna själva som sköter serveringen.  
 

5. Minst 75% av förvaltningens enheter och kök genomför minst en 
Greenhack-aktivitet 
Resultat: 61 % 
 
Resultatet för 2021 var också 61 %. 
 
Vi når inte helt upp till målet. Enheterna och köken har arbetat på bra under 
året och vi behöver tillsammans arbeta för att så många som möjligt ska delta. 
Under kommande år ska vi uppdatera vår greenhack-sida på internportalen 
samt sätta i gång med kommunikationsinsatser från vår nya 
kommunikationsplan för SEF:s miljöarbete. Detta hoppas vi kan bidra till att 
fler deltar i greenhack.  
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6. Andelen varor som köps på avtal ska vara minst 91 % 
Resultat: 91 % 
 
Resultatet för år 2021 var 93 %. 
 
Vi klarar precis vårt mål om avtalstrohet. Avtalstroheten är räknad på det 
”gamla sättet” och är det som ska rapporteras in, och om vi lyfter bort ej 
påverkningsbart så är siffran 90% så det är ingen jätteskillnad. Det är främst 
presentkorten från GoLoyal som ser ut att dra ned avtalstroheten något då 
inköpen av dessa för både 2021 och 2022, drygt 5 mkr, hamnar i denna 
rapportering (vi mäter dec 2021 – nov 2022). 
 

7. Minst 95 procent av den körda sträckan med serviceförvaltningens 
leasingbilar ska ske med fossilfritt bränsle 
Resultat: 93,43 % 
 
Procent per drivmedelstyp: 

 Bensin 2,33 % 

 Diesel 4,25 % 

 Biogas 16,23 % 

 HVO 63,91 % 

 El 13,28 % 

 Totalt 6,6 % fossilt och 93,4% fossilfritt 
 
Resultatet för 2021 var 91 % fosilfritt.  
 
Samtliga mil för diesel, kommer från OLC's fordon. Orsaken är att de under 
hösten fick ett ersättningsfordon som endast kunde tankas med diesel. 
Bakgavelliften på deras eget fordon var trasig, och då marknaden för fossilfria 
fordon med bakgavellift är begränsad så blev det ett måste med detta diesel-
fordon under tiden för reparation. 
 

8. Serviceförvaltningen ska minska utsläppen från transporter 
Resultat: Går ej att mäta på samma sätt som tidigare 
 
Till följd av att Transportenheten har tagit över alla resebeställningar under 
2022 har det blivit svårt att få fram statistik för enskilda förvaltningar. Vi 
kommer att se över detta till kommande år. Detta gör att vi inte har gjort en 
beräkning av SEF:s Co2e-utsläpp på det sätt som vi har gjort tidigare.  
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Redovisning av klimatpåverkan från transporter efterfrågas i upphandlingar. 
Klimatkrav ställs nu på arbetsmaskiner för både lätta och tunga fordon. 
Kravställningen på tunga fordon har tagits fram i koncernövergripande 
projekt under året. 
 
Ruttoptimeringen visar på en ökning med 3534km jämfört med föregående år 
för samma period. Antalet stopp ökade med 221st leveranstillfällen jämfört 
med föregående år under samma period. Orsaken till ökade antal km och 
antal leveranstillfällen är att från och med hösten 2022 så blev det tydligt med 
återgång till arbete och därmed blir det ordinarie drift. 
 
Utredning och upphandling kring laddinfrastruktur pågår för att kunna utöka 
möjligheter med att använda fler el-bilar. Det är framför allt de verksamheter 
som ligger långt från stadskärnan som utreds för att vara först med möjlighet 
till el-bil. Utredningen är klar och under hösten kunde vi börja upphandla 
ladd infrastruktur på bolagens avtal. 
 
Utvecklingsstrateg på transportenheten har påbörjat arbetet kring dialog med 
verksamheterna, en dialog som handlar om hur fordon ska hanteras samt hur 
de ska tankas. I dialogen med verksamheterna har många varit positiva till att 
byta till elbil, vilket är en trendförändring mot tidigare. 
 

9. Minst 60 % av de möbler som OLC samlar in ska återbrukas 
Resultat: 57,52 % 
 
Resultatet för 2021 var 41 %.  
 
Vi har ökat antalet procent stort sedan förra året. Antalet hämtade möbler är 
838st. 356st har kasserats och 482st återbrukats. 
Vi har nu en utökad lagerhållningsyta med ytterligare ca 242kvm, totalt 444 
kvm. SEF har jobbat med AMA för att försöka öka produktionstakten vid 
renovering av möbler. Dessa insatser bidrog till en rejäl höjning av återbruket 
under hösten. 
 

10. Krav ska ställas för att förebygga och minska mängden avfall i 
upphandlingar 
Resultat: Ja 
 
Krav på cirkularitet har ställts i fem upphandlingar under hösten, bland annat 
på Möbler, Verkstadstjänster och Bergkrossade fraktioner. Det handlar bland 
annat om tillgång till reservdelar och massahantering. Under våren ställdes 
krav på att kunna köpa återbrukat i upphandlingen av datorer. I 
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upphandlingar av nya möbler ställdes krav på att möblerna ska kunna gå att ta 
isär utan speciella verktyg, för att lättare kunna repareras och återbrukas. 

Miljörevision 
Extern miljörevision 

Genomfördes 13 september av Ramboll. Revisionen bestod dels av 
dokumentgranskning på förhand, digital intervju med ledningsgruppen, samt 
platsbesök på fem utvalda enheter under en dag. Platsbesöket genomfördes med 
rundvandring, stickprov och intervjuer för att styrka miljöledningssystemets 
verkan.  

Revisorn fann att ”verksamheten har i stort en väl fungerande miljöorganisation 
där miljö- och hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamhetens strategiska arbete 
såväl som i det praktiska arbetet inom de olika enheterna. Enheterna har 
miljöombud som lokala ambassadörer vilket skapar stort engagemang bland 
medarbetare samtidigt som det är ett bra sätt att få input från de olika 
verksamheterna, samt nå ut med de mål och ambitioner man vill uppnå. Mindre 
brister är identifierade och kan kopplas till brister i efterlevande av rutiner och 
internkontroll.” 

Årets fokusområden Nålmakarens Äldreomsorgsrestaurang, IT 
kundservice, Rekrytering, Nämnd och registratur 
samt Transportenheten 

Betydande avvikelser Inga 
Positiva resultat  Ledande befattningar inom verksamheten 

uppvisar genomgående ett stort engagemang 
kring miljöarbetet vilket också visar sig i att 
man fått en god integrering av dessa frågor i 
både ledningens arbete och inom respektive 
enhet. Det är en del av verksamheternas 
dagliga arbetssätt. 

 Intervjuer med medarbetare, chefer och 
miljöombud indikerar att man har en god 
uppfattning om till vem och på vilket sätt 
man ska ta reda på information (tex via 
internportalen) eller hur man kan kontakta 
ansvariga om man har frågor inom 
miljöområdet. Detta styrker ytterligare att 
man har en väl fungerande miljöorganisation. 

 Verksamheten har god kontroll på 
avfallshanteringen. Det råder god kunskap 
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om hur avfall ska hanteras både genom att 
begränsa uppkomst, sortering och 
bortforsling. Ett gott exempel är kunskap om 
ADR-transport inom IT kundservice 

 Vid platsbesök uppvisas lokala 
avvikelsehanteringssystem (tex nålmakarens 
kök) där man hanterar avvikelser mer direkt 
kopplade till den egna verksamheten – 
Mycket bra! I detta fall tex reklamationer av 
levererade varor. Även denna typ av avvikelse 
genererar negativ miljöpåverkan och bör vara 
en del av inputen för miljöarbetet. 

 Miljöombuden träffar ett par gånger varje år 
och i samband med det kan 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 
ske (tex studiebesök), detta kan sedan spridas 
i respektive enhet – bra! 

 Verksamheten arbetar både med stora frågor 
såsom minskad klimatbelastning och med 
mindre, lokala åtgärder. Bra exempel på detta 
är ”greenhack” där verksamheterna kan anta 
utmaningar, och även komma på egna som 
redovisas. En gång per månad utses vinnare. 
Att man kan arbeta verkningsfullt på olika 
nivåer visar på en mognad i verksamheten 
som är mycket positiv! 

Analys och 
förbättringsarbete 

 Miljöpärmen utgör ett gott underlag för en 
korrekt hantering av kemiska produkter. 
Stickprov i verksamheterna uppvisar dock 
vissa brister. Kemikalieförteckning och 
säkerhetsdatablad saknas på flera platser tex 
IT kundservice (hanterar bl.a. T-röd och 
handsprit), rekrytering samt nämnd & 
registratur (hanterar bl.a. handsprit), transport 
(tvätthall i garaget med tillhörande medel 
såsom fordonstvätt och spolarvätska). 
Säkerhetsdatablad är i vissa fall föråldrade (tex 
nålmakarens kök, där det finns 
säkerhetsdatablad med märkning som inte 
följer CLP). Ovanstående indikerar att det 
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finns en kunskapslucka mellan rutiner och 
faktiska arbetssätt, vilket bör adresseras. 

 Rutiner och arbetssätt finns för att minska 
miljöpåverkan. Flera exempel på detta 
uppvisas vid intervjuer och platsbesök tex 
resebokningar. Generellt upplevs rutinerna 
fungera bra, även om vissa mindre brister 
uppvisas med tex dokumentation kring 
kemiska produkter. Här kan miljöombudens 
kompetens kring lagstadgade krav och rutiner 
höjas för att säkerställa att kunskap finns 
kring vad som ska göras, och i vilket syfte 
(lagkrav eller syfte att uppnå mål tex). 
Miljöombuden är ett bra sätt att nå ut till 
samtliga enheter. 

 Den lokala hanteringen av avvikelser, oavsett 
system, bör utgöra en del av den totala 
bedömningen av hantering av avvikelser – tex 
genom att miljösamordnare tar del av 
uppföljningen av avvikelser lokalt och tar 
med sig slutsatser till det övergripande 
miljöarbetet. 

 För att ytterligare få kontroll över lagkraven 
och sprida kunskap och kompetens skulle 
man kunna genomföra 
lagefterlevnadskontroller med hjälp av 
miljöombuden. Som en del av ombudens 
ansvar kan de utföra en praktisk 
lagefterlevnadskontroll utifrån en checklista 
som stöd tex. På så sätt kan också 
miljösamordnare utvärdera resultatet, och 
ledningen kan ta faktabaserade beslut när man 
tar ställning kring huruvida man uppfyller 
lagkraven fullt ut. Det ger också en 
riskminimering och en chans att fånga upp 
eventuella brister i ett tidigt skede. 

 Förbättringar finns i tvätthallen i garaget på 
transport där det saknas skyddsutrustning (tex 
ögonskölj) vilket bör finnas på plats. Då man 
ofta arbetar ensam är det extra viktigt att ha 
tillräckligt skydd och möjlighet att kontakta 
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annan personal vid olycka. Eventuellt bör 
man se över potentiella nödlägen generellt 
och säkerställa att det finns anslag där det 
behövs (tex nålmakarens kök, saknar 
utrymningsplan, behov bör finnas då man 
inte kan uppvisa att man övat utrymning på 
länge samt att man har personal som roterar 
mellan kök). 

 Miljöberättelse/miljöredovisning ska vara 
tillgänglig för intressenter. För att den ska bli 
mer attraktiv att läsa kan man med fördel dela 
upp redovisningen i olika områden med 
rubriker. På så sätt får man också en 
”checklista” och säkerställer att alla relevanta 
områden inkluderas. På så sätt kan också 
läsaren utläsa vilka delar som är relevanta för 
intressenten på ett enkelt sätt. 

 

Beskrivning av förvaltningens miljöarbete 
 
Serviceförvaltingen har ett aktivt miljöarbete och flera av våra verksamheter har 
en stor miljöpåverkan. Vårt nätverk med miljöombud från alla verksamheter har 
träffats kontinuerligt under året för erfarenhetsutbyte, nätverkande och 
kompetenshöjning. 

Vi nådde helt fyra av våra tio utmanande miljömål för 2022: att ställa krav vid 
upphandlingar, köpa varor på avtal, öka andelen nära livsmedel samt att minska 
vår klimatbelastning för inköpta livsmedel. Fyra av målen nådde vi delvis: att 
återbruka en större andel möbler, minska utsläppen från transporter, köra våra 
leasingbilar på fossilfritt bränsle samt att minska matsvinnet. Två av målen nådde 
vi inte: att tre fjärdedelar av våra enheter ska genomföra en greenhack-utmaning 
(greenhack är förvaltningens satsning på miljö, arbetsmiljö, hållbarhet, 
organisation och arbetsplats) samt att andelen ekologiska livsmedel ska vara 
fortsatt hög. 

Vi har genomfört tre satsningar med beviljade klimatmedel på totalt 1,03 mkr; en 
marknadsundersökning om vad vi kan ställa för miljökrav gällande 
anläggningsentreprenader, ett inköp av överplan för Omlastningscentralen samt en 
utredning av samordning av möbler från inköp till återbruk. 
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Årets externa miljörevision klarade vi helt utan avvikelser. Vi tog fram en lokal 
plan för klimat för år 2023. Många enheter jobbar med greenhack och ser vinning 
i det, både för hälsa och för arbetsmiljö. 

Under året har vi även utrett och sedan påbörjat en upphandling av 
laddinfrastruktur och vi arbetar aktivt med att elektrifiera fordonsflottan. Vi har 
sett en glädjande trendförändring i att många verksamheter nu är positiva till att 
byta till elbil. 

Nya inköp av nära mat har gjorts under året, med andelar från jordbruket Näshulta 
Mylla, Sörmlandsfalu från Mälarchark samt Sörmlandsäpplen och som en av 
satsningarna för att minska matsvinnet har några kök infört och testat försäljning 
av svinnlådor. 

Krav på cirkularitet har ställts i flertalet upphandlingar under året och vi har bland 
annat ställt krav på att kunna köpa återbrukat i upphandling av datorer. 

Flera enheter har arbetat med att minska pappersanvändningen och vi har bland 
annat infört enbart digitala underlag vid tankning, digitaliserande pappersunderlag 
för lön samt minskat användning av papper vid arkivering. 

 


