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Miljöberättelse för år 2021 

Verksamhet: Stiftelsen Actíva i Örebro 

Verksamhetens miljöarbete 
Actíva började arbeta mer aktivt med miljöfrågor 2008 och har varit miljödiplomerade sedan 2014. Actíva 

har en miljögrupp där god kompetens om miljöarbete finns och där också VD:n ingår som kan fatta alla 

erforderliga beslut. En miljösamordnare är utsedd. Vi arbetar främst med att minska miljöpåverkan som 

resandet ger upphov till, att miljöanpassa inköpen och minska energiförbrukningen.  

Vi har hållbarhetspolicy, resepolicy och inköpspolicy. Vi har även checklistor för inköp och 

konferensbokningar.  

Pandemin 
Liksom under 2020 har Covid-19 påverkat inte bara våra uppdrag, utan även vårt miljöarbete. Personalen 

har pga smittorisk uppmanats att undvika resor med kollektivtrafik och därmed har korta resor ibland 

skett med bil, trots att de egentligen ska ske med cykel eller buss. Vår värsta miljöbelastning, flygresor, 

har legat nere sedan våren 2019. Men redan då hade vi infört en ny policy som säger att vi alltid ska 

undersöka möjligheterna att åka tåg, antingen hela eller delar av sträckan till resmålet. I de fall det blir 

alltför orimligt tidsmässigt för att välja annat resesätt än flyg, kommer vi att klimatkompensera genom att 

plantera träd för varje flygpassagerare.  

Miljöplanen 2021 
Redovisning av målen i miljöplanen för det gångna verksamhetsåret: 

 

Mål: minska koldioxidutsläppen i samband med transporter  

 

Följande mål fanns i miljöplanen för 2021 Resultat 

Minska flygresor genom att hitta en mer 

närliggande mottagande organisation för våra 

mobilitetsgrupper. 

Detta mål har inte uppfyllts, utan förs över till 

miljöplanen för 2022.  

Klimatkompensation i de fall flygresa inte kan 

undvikas.  
Målet uppfyllt.  

Alla livsmedelsinköp ska ske utan att 

fossilt bränsle används.  

Målet uppfyllt. Inköpen sker via lådcykel eller med 

hybridbil som drivs på el vid dessa resor.  

 

Mål: Bidra till att skapa en större medvetenhet om miljöfrågor och att på ett indirekt sätt påverka andra 

att tänka på sin egen miljöpåverkan 

 

Följande mål fanns i miljöplanen för 2021 Resultat 

Utarbeta kravspecifikation för upphandling av 

tjänster och produkter. 
Målet uppfyllt.  

Varje personaldag/ personalträff ska ha ett 

inslag om miljö. 
Målet uppfyllt.  
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Alla deltagare ska få information om att Actíva 

är en miljöcertifierad organisation och vad det 

innebär konkret när man ingår i vår verksamhet. 

Målet delvis uppfyllt.  

 

 

Mål: Öka den biologiska mångfalden kring fastigheten 

 

Följande mål fanns i miljöplanen för 2021 Resultat 

Plantera växter som attraherar bin, fjärilar och 
andra insekter som är viktiga pollinerare. 

Målet uppfyllt.  

Prenumerera på Naturskyddsföreningens tidning 
samt ge dem en gåva under året 

Målet uppfyllt.   

 

Mål: Välja begagnade produkter 

 

Följande mål fanns i miljöplanen för 2021 Resultat 

Undersöka möjligheterna att ha mobiler från 

Refurbly eller liknande 
Målet uppfyllt.  

Vid inköp av möbler, textilier osv undersöka 
möjligheten att köpa begagnat och/eller från 

sociala företag 

Målet delvis uppfyllt.  

 

Mer om målen  
Trots efterforskningar har det varit svårt att hitta en mottagande organisation för mobilitetsgrupper på 

närmare håll, som går att ta sig till med tåg. Denna punkt förs därför över till 2022.  
De två flygresor som företagits under 2021 har klimatkompenserats genom Vi-skogen. 

Livsmedelsinköp sker via lådcykel eller med hybridbil som drivs på el vid dessa kortare resor.  

Flera i personalen gör ofta upphandlingar. En kravspecifikation är därför framtagen och spridd bland 

medarbetare som gör upphandlingar. Där anges att det vid upphandlingar är till fördel om leverantörer 
kan styrka att de tar hänsyn till ekologiska, sociala och kulturella mervärden.   

Miljöinformation finns inlagd som stående punkt vid varje medarbetarinformation.   

Ett informationsblad om Actívas miljöarbete riktat till deltagare är framtaget, men ska cirkuleras innan det 

börjar användas. 
Utbildningsanordnaren Hvilan har med en grupp lärare och elever anlagt rabatter vid Actívahuset. De har 

valt växter som ska gynna den biologiska mångfalden. De har även planterat två träd som blommar.  

Sedan en tid tillbaka finns Naturskyddsföreningens tidning i personalrummet på Actíva. Tidningen 

innehåller såväl intressanta reportage med fina bilder som viktig information om de miljöhot vi står inför. 
En gåva om 2500 kr har skänkts till föreningen. Även en gåva på samma belopp har givits till 

Stadsmissionen. 

Undersökningen angående mobiltelefoner har lett till att begagnade sådana ska köpas in i fortsättningen. 

Den lokala butiken Refurbly anlitas sedan en tid tillbaka vid inköp av mobiltelefoner. 
 

Activa har en husgrupp och i den är miljöfrågan levande och det finns en stor medvetenhet om att 

begagnat är bättre än nytt. Det pågår ett ständigt resonemang om hur organisationen bäst kan utnyttja 

befintliga möbler och när det krävs inköp. Men under året har flera mötesrum och lokaler varit i behov av 
upprustning, och då har det inte varit genomförbart att endast välja begagnade produkter. Flera bord och 

ljuslyktor har dock inhandlats på second hand-affär, men en del sittmöbler har inhandlats från Ikea.  
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Andra miljöförbättrande åtgärder som skett under året: 
Actívas IT-ansvariga medarbetare har avvecklat alla rengöringsprodukter till datorer, skärmar osv och har 

endast kvar tryckluft för att blåsa bort damm i tangentbord. Vid inköp av IT-utrustning uppges att hon 

alltid har ”miljöglasögonen” på.  

 
Actívas utbildningsenhet har gjort det möjligt för deltagare på våra utbildningar att ladda ner åhörarkopior 

och andra dokument via hemsidan i stället för att göra utskrifter. 

Mätpunkter, analys 
Milersättning till personal ligger på något högre nivå än föregående år. Avseende bilarna som leasats har 
vi inte mätt korta resor, dels då de är införskaffade nyligen, dels då det pga pandemin varit undantag från 

regeln om att resor under 5 km enkel resa ska ske via cykel eller buss.  

Vattenförbrukningen, el- och värmeförbrukningen har sjunkit rejält, vilket kan förklaras med färre 

medarbetare på plats i huset under pandemin. Bokningar av vanliga cyklar har sjunkit något sedan 
föregående år, medan bokningar av elcyklarna har stigit.  

 

Rutiner och avvikelser 
Miljöfrågor och hållbarhetsperspektiv ska genomsyra verksamheten och styrdokument ska efterlevas.  
Actívas VD ingår i miljögruppen, så ledningsgruppen är därmed representerad i miljögruppen.  

Ett dokument för avvikelser finns i Actívas Sharepoint, där all personal kan skriva in saker som inte 

fungerar på miljöområdet. Miljögruppen ska titta på dokumentet vid varje möte och uppmärksammar 

ledningen på att miljöarbetet inte fungerar eller prioriteras, som sedan får vidta åtgärder. Inga avvikelser 
har registrerats under året.  
 

Personalens engagemang  
Personalen har tillfrågats om hur de verkat för en bättre miljö under verksamhetsåret. Det är ett sätt att 

se om det miljöarbete som pågår på Actíva sprider ringar på vattnet och intressant att se vilka aktiva val 

personalen gjort under ett år, både i arbetet och privat. De svar som inkommit är: 
 

Personalen från ett av Actívas projekt, som vänder sig till kvinnor med invandrarbakgrund som får stöd till 

arbete, berättar följande:  
Vi i personalen har gjort en del inköp till arbetsmarknadskunskapen, då har vi köpt allt second hand. Mat, 

fika och ingredienser till hemkunskap har vi köpt ekologiskt. Även om vi åkt en del bil under Corona både 

med och utan deltagare, åker vi mestadels buss. Jag cyklar både till och från jobbet samt till 

uppföljningar. Vi har tagit upp miljö på lektionerna och haft workshop kring hur man sorterar, återvinner 
och hur lång tid det tar för naturen att bryta ner olika saker. Vi planerar besök på en återvinningscentral 

till våren. 

 

Ett annat projekt har också haft aktiviteter som rör miljöområdet, riktade till deltagare:  
Information om Actívas miljöarbete och hur man utifrån det ska agera när man besöker Actíva för 

gruppverksamhet. Miljöutbildning och film om Greta Thunberg är andra inslag man haft i grupperna.   

 

Mindre bilkörning ut till länet, jag har gått och cyklat mer inom Örebro på de arbetsplatsbesök som ändå 
varit trots att många satt stopp för besök pga pandemin. Även på den del där jag använder privat bil i 

tjänst så har det blivit mycket mindre mil. 

 

Andra kommentarer som rör privatlivet: 
 

Jag har privat beställt en elbil för att minska användning av fossila bränslen och bidra till en bättre luft. 

Äter endast växtbaserat hemma, i övrigt till 95%. Undviker att konsumera. Köper en del begagnat.  

 
Hemma har vi fortsatt minska vår kött- och mejeriproduktkonsumtion. Äter mindre kött och mer 

växtbaserat. (Nästan) helt upphört med nöt- och fläskkonsumtion. Ökat vår sopsortering. 

Alla i familjen cyklar eller går till och från jobbet/skolan samt till mestadels av träningar. 

Vi vuxna försöker göra barnen medvetna om hur man gör mera hållbara och klimatanpassade val. Vår 
tonåring vill helst handla begagnade kläder och han säljer urvuxna kläder och skor på nätet för återbruk. 

Inga flygresor på flera år.  

Sparande i fonder som på ett eller annat sätt bidrar till minskad användning av fossila bränslen. 

 

Privat gör jag bl a följande:  
• Tvättar med ekoprogram på tvättmaskinen.  

• Använder bil sällan då vi cyklar till det mesta. Använder bil ca 1-2 gånger/veckan, ibland mindre.  

• Handlar kläder second hand. Handlar nästan uteslutande kläder och skor till barnet second hand (vissa 

undantag).  
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• Tänker på hur vi använder vattnet hemma, självklarhet att inte spola i kranar onödan och vi har minskat 
spolningar i toaletten. 

• Har menskopp och tygbindor.  

• Flyttat på möbler i köket så elementet inte täcks (efter ditt senaste nyhetsbrev). 

 
Vi har beställt en elbil och satt upp en laddbox hemma. Nu väntar vi bara på bilen… 

Vi har ett väldigt energisnålt hus, vilket var ett skäl till att vi köpte det plus att det är byggt miljövänligt 

och i trä. Nästan all belysning vi har är led. Jag har blivit bättre på sopsortering. Numera är våra restsopor 

det vi har minst av.  

 

Jag åker bil på el hela vägen nu när jag kan stödladda på jobbet.  

Vi har solceller hemma som klarar 90% av vår elproduktion. 

Vi har höns som äter våra matrester. 
Vi handlar mycket på secondhand vad det gäller prylar och möbler. 

Då vi renoverar återanvänder vi virke och övrigt material. 

Odlar mycket av våra grönsaker.  

Vi har ett eget bioreningsverk för avloppet. 

 

Vår familj åker mer kollektivt, köper ägg från lokala uppfödare, samt äter mindre kött. Och det köttet vi 

äter är oftast vilt som min pappa jagat.  

När vi köper rengöringsmedel (för städ) så är det ekologiska medel.  

Vi använder aldrig sköljmedel till tvätt. 

 

Förbättringsområden 
Det har framkommit att några i personalen missat eller bortsett från vegetarisk mat som standard. Vi ska 
lösa det genom att regelbundet påminna om denna policy.  

Vi kan bli bättre på att mer aktivt söka efter miljömärkta möbler och textilier när nya produkter behöver 

köpas in. 

 

Sammanfattning  
Miljöarbetet på arbetsplatsen fungerar i stort sett bra och många i personalgruppen är väldigt engagerade 

och medvetna om miljöfrågor och de hot vi står inför.  

Miljögruppen ser tillbaka på året med en positiv känsla: vi har fått nya växter och träd som gynnar den 
biologiska mångfalden; vi har inslag om miljön på varje medarbetarinformation och vi kan påverka andra 

omkring oss i positiva riktningar. 

Det kommande årets miljöplan innehåller en stor satsning, att installera solceller på taken, vilket är väldigt 

roligt. Vi ska även få ännu en el-/hybridbil till bilparken. Vi ska satsa på att hitta en mottagande 
organisation på sådant avstånd att det är möjligt att välja tåg i stället för flyg för våra mobilitetsgrupper.  

I övrigt vill vi sprida kunskap och påverka andra, genom att efterfråga miljöprogram, certifiering el dyl 

från leverantörer som lämnar offerter samt genom att ha miljötips på våra sociala medier varje månad.  
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Sammanställning av nyckeltal 

 

 

 

 

 

Sammanställning av 
nyckeltal 

År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Omsättning        

Antal anställda  
42 (30 i 

Örebro) 

39 (29 i 

Örebro) 

44 (32 i 

Örebro) 

43 (33 i 

Örebro) 
  

Antal deltagare i Örebro jan-
nov  

 270 366 295 497   

Miljöaspekt 
Indikatorer/ 
nyckeltal 

 

El Period: 1/9 -

31/8 
KWh 92 810 83 720 66 934 71 558 43 387   

Värme Period: 1/9 

-31/8 
KWh 

 

135 614 

 

 

141 377 

 

106 745 131 277 93 982   

Vattenförbrukning  Kubikmeter 256 267 339 364 304    

Bil NNA 
Antal km  

Period 1/9-31/8 
9453 km 11 606 km 7799 km 7774 km Flyttad    

Bil MLN 
Antal km  

Period 1/9-31/8      
8517 km 

 

11 257 km 

 

8684 km  

 
Såld -   

Bil NSG Antal km  
Period 1/9-31/8 

10 660 km 9116 km 5484 km 4672 km Flyttad   

Bil YTL547      
Leasad 

2021 
  

Bil YTL548      
Leasad 

2021  
  

Milersättning 

personal  
Kilometer  25 619 17 459 8107 4882  

t.o.m 24/11 
5282 tom 

24/11 
  

Antal 

cykelbokningar 
Tre cyklar 

Numera 2 

cyklar, 

2021 

228 

bokningar 

314 

bokningar 

1/1-25/11 

 

69 

bokningar 
1/1-25/11 

 

63 

bokningar 
1/1-25/11 

 

  

Elcykel nr 1  Antal km   

842 km 

(från 

inköp feb 

– okt) 

893 km  

nov-okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1327 km 

nov-okt 
(Antal 

bokningar 76 

nov-okt) 

km 

nov-okt 
(Antal 

bokningar  

152 nov-okt) 

  

Elcykel nr2  Antal km  - - 
Inköpt 

sept 2019 

183 

bokningar  

nov-okt 

(Räknare 

finns ej)  

131 

bokningar  

nov-okt 

(Räknare 

finns ej)  

  

Utvärderad och 
godkänd av ledningen 

 

Datum: 2020-12-06  

  Lotta Karlsson-Andersson 
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