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EcoSustain  
Miljöberättelse  

(Omdiplomering) 

Verksamhetsbeskrivning   
Miljöberättelsen avser period 2020 

Verksamhet Vägen ut! Kooperativen 
Konsortiet 
Karins döttrar 
Lärjeåns Kök och trädgårdar 
Fastighetsservice och snickeri 
Ängås trädgård 
Villa Karin 
Kajskjul 46 
Le Mat 
Villa Solberg 

Antal anställda Mellan 100-120st 

Produkt/tjänst som levereras Vägen ut! kooperativen är arbetsintegrerade sociala 
företag med dubbla uppdrag. Dels skapa arbeten och 
rehabilitering åt personer i utanförskap som att sälja 
varor och tjänster. 

Lokalisering ☐ En geografisk plats 

☒ Flera geografiska platser, enligt följande: 
 

Eventuella förändringar* 
Påverkar Miljödiplomeringen och de fastställda 
betydande miljöaspekterna 

☒ Inga förändringar  

☐ Följande förändringar har skett: 
 

Miljödiplomeringens omfattning ☐ Hela verksamheten omfattas 

☒ Följande omfattas/avgränsas: 
 
Konsortiet 
Karins döttrar 
Lärjeåns Kök och trädgårdar 
Fastighetsservice och snickeri 
Ängås trädgård 
Villa Karin 
Kajskjul 46 
Le Mat 
Villa Solberg 

*Exempel: Ändrad inriktning, omorganisation, ny produkt/tjänst, ändrad tillverkningsmetod eller flytt av verksamheten till 

ny lokal/ny verksamhet på annan plats. 

Resultat av verksamhetens miljöarbete 
Beskriv ert miljöarbete, vilka praktiska miljöåtgärder ni genomfört under året samt vilka förändringar 

det lett till: 

Verksamhetens miljöarbete drivs i de respektive verksamheterna av miljösamordnarna. 
Hållbarhetsfrågan är dessutom av starkt intresse bland alla verksamheter och i Vägen Ut! 
Affärsidé. Gemensamt för alla föreningar finns även en miljögrupp som träffas för samverkan. Mål 
och planer diskuteras och målområdena hålls likvärdiga mellan verksamheterna men anpassas till 
respektive verksamhets förutsättning och där mål och aktiviteter varierar. 
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Exempel på praktiska miljöåtgärder under året är: 

• Gemensam miljöutbildning under våren med nytt utbildningsmaterial samt andra 
kompetenshöjande aktiviteter så som film, Quiz, genomgångar av reserutin och 
Ecodriving. 

• Konsortiet, K46 och Snickeriet har även fått tillgång till sortering av matavfall via 
fastighetsvärd. 

• Resandet har minskat p.g.a. fler online möten och snabbats på p.g.a. Covid. 

• Snickeriet fortsätter att hitta produkter som kan tillverkas av återvunna material. 

• K46 skickar nu e-fakturor, deltagare kan ta med mat hem på fredagar, ny sopstation finns i 
köket samt att mer flergångshanddukar används på toaletter. 

• Konsortiet har skaffat Styr&Ställ som möjlighet för lokala transporter. 
 

*Vilka rutiner har ni infört, miljöutbildningar under året, hur ni har arbetat med era mål, samt ytterligare praktiska åtgärder 

som att planterat träd, bytt ut till LED-belysning, byggt ett insektshotell etc. 

Genomförda miljömål 

Beskriv uppfyllelse av genomförda miljömål alternativt bifoga ifylld och genomförd Mål- och 

handlingsplan. 

Genomförda miljömål Uppfyllt  Kommentar 

Konsortiet 

Öka antalet utbildningstimmar ☒ Ja ☐ Nej  

Minska bränsleförbrukningen från 0.54 till 
0,5 L/milen 

☒ Ja ☐ Nej Många fysiska möten och 

konferenser har ställts in pga 

Corona & tjänsteresor har 

minskat avsevärt. Målet har dock 

varit svårt att mäta. 

Minska andel brännbart avfall/år från ca 
380 kg till 280 kg 

☒ Ja ☐ Nej Higab har ordnat med sortering 
av matavfall under 2020. 

Ängås Trädgård 

Minska mängden (kg) matsvinn från 600 
kg till 500 kg 

☒ Ja ☐ Nej Ingen lunch på Ängås de senaste 
4 åren. Vi har knappt något 
matsvinn och det som blir över 
efter en konferens delas ut till 
deltagarna. Resterna ges till 
hönorna. 

Öka antalet utbildningstimmar kring 
positiv miljöpåverkan (Matsvinn) för 
deltagare i arbetsträning från 0 till 14. 

☒ Ja ☐ Nej  

Minska bränsleförbrukningen (Liter 
drivmedel / körd mil) från 1,02 till 0,95 

☐ Ja ☒ Nej Samma bil, inga nya 
dubbfriadäck. Har sett film om 
Ecodrivning. Målområdet är 
fortfarande aktuellt. 

Kajskjul 46 

Minska mängden brännbart avfall från 
2414 kg/år till 2300kg/år 

☒ Ja ☐ Nej Higab har ordnat med sortering 
av matavfall under 2020. 

Minska lokala transporter med bil, inköp 
av lastcykel. 

☐ Ja ☒ Nej Pga Corona har det inte varit 
aktuellt med cateringuppdrag. 
Inköp av cykel är fortfarande 
aktuellt. 
 



Version: 1 

 3 (7) Copyright © 2020 EcoSustain AB 

EcoSustain  
Karins Döttrar 

Öka antalet utbildningstimmar 
(miljökompetenshöjande aktiviteter) / 
anställd och deltagare från 2 till 6. 

☒ Ja ☐ Nej  

Minska mängden brännbart avfall i kg/år 
från 192 kg/år till 180 kg/år. 

☒ Ja ☐ Nej  

Lärje 

Minska mängden (kg) matsvinn ☐ Ja ☒ Nej Vissa åtgärder är utförda. 
Mätning av matsvinn har dock 
inte gjorts. Målet om minskning 
av avfall är fortfarande aktuellt 
men justerat med nya aktiviteter. 

Minska bensin/körda mil ☐ Ja ☒ Nej Genomgång av Ecodriving är 
gjord men lastcykel är inte inköpt. 
Inköp av cykel är fortfarande 
aktuellt. 

Villa Karin 

Öka antalet utbildningstimmar 
(miljökompetenshöjande aktiviteter) / 
anställd från 2 till 6 

☐ Ja ☒ Nej Studiebesök på 
världskulturmuseet uteblev. 
Målområdet är fortfarande 
aktuellt. 

Minska bränsleförbrukningen (Liter 
drivmedel / körd mil) från 1.05 till 1.0 

☒ Ja ☐ Nej  

Minska andel brännbart avfall från 1654 
kg/år till 1500 kg/år, matavfall 754kg till 
700kg. 

☒ Ja ☐ Nej Troligen, data för året vad gäller 
matavfall har inte inkommit. 

Villa Solberg 

Öka antalet utbildningstimmar 
(miljökompetenshöjande aktiviteter) / 
anställd från 4 till 6. 

☐ Ja ☒ Nej Studiebesök på 
världskulturmuseet uteblev. 
Målområdet är fortfarande 
aktuellt. 

Minska bränsleförbrukningen (Liter 
drivmedel / körd mil) från 1 till 0.9. 

☒ Ja ☐ Nej  

Minska andel brännbart avfall från 3400 
kg/år till 3300 kg/år. 

☐ Ja ☐ Nej Har inte gått att mäta i år. 
Målområdet är fortfarande 
aktuellt. 

Fastighetsservice & Snickeri 

Saknade egna mål för 2020 ☐ Ja ☒ Nej P.g.a organisationsförändring & 
tidsbrist. 

Le Mat 

Öka antalet utbildningstimmar 
(miljökompetenshöjande aktiviteter) / 
anställd från 10 till 15. 

☐ Ja ☒ Nej P.g.a. av permitteringar har 
bemanning och aktiviteter legat 
på ett minimalt. 

Öka antalet utbildningstimmar 
(miljökompetenshöjande aktiviteter) / 
arbetsträning från 8 till 15. 

☒ Ja ☐ Nej  

Minska kg brännbart avfall /år, från 605 kg 
till 595 kg 

☒ Ja ☐ Nej Uppnått, mycket på grund av 
Covid och uteblivna gäster. 

Om målet inte uppfyllts, beskriv hur ni arbetar vidare för att nå målet (t ex: vi inför en ny aktivitet).  
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Nyckeltal – Trend över tid 

Nyckeltal som mäts för att följa miljöprestanda över tid. 

Miljöpåverkande 
aktivitet* 

Nyckeltal 
2018 

Nyckeltal 
2019 

Nyckeltal 
2020 

Kommentar 

Konsortiet 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

7 15 17 

 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

- 380 192 
 

Drivmedel (L/mil) 
0,54 0,54 0,54 

Bara en tjänstebil som brukas 
och ingår i mätning. Därav 
samma resultat. 

Ängås Trädgård 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

- 0 20 

 

Matsvinn, Brännbart 
avfall (kg/år) 

- 600 20–25 
 

Drivmedel (L/mil) 1,02 1,02 1,02  

Kajskjul 46 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

- - - 

 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

 2 702 2 414 2 181 
 

Drivmedel (L/mil)  - - 1,445  

Karins Döttrar 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

0 2 6 

 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

- 192 40 
 

Drivmedel (L/mil) - - -  

Lärje 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

- 20 - 

 

Brännbart avfall 
(hushållsavfall) (kg/år) 

- 5 470 4 784 
 

Drivmedel (L/mil) - 0,63 0,625  

Villa Karin     

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

- 2 6 

 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

- 1 654 1 577 
 

Drivmedel (L/mil) 
- 1,05 

1,0 
(0,57) 

Bussar 
Buss inkl tjänstebil 
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Miljöpåverkande 
aktivitet* 

Nyckeltal 
2018 

Nyckeltal 
2019 

Nyckeltal 
2020 

Kommentar 

Villa Solberg     

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

2 4 2  

Brännbart avfall 
(kg/år) 

3 640 3 400 -  

Drivmedel (L/mil) 1,05 1,0 1,0 
(0,56) 

Bussar 
Buss inkl tjänstebil 

Fastighetsservice & Snickeri 

Positiv påverkan & 
miljökompetens 
(timmar) 

4 - - 

Miljöledningsarbetet under 
2020 låg till viss del nere p.g.a 
organisationsförändring. 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

384 - - 

Drivmedel (L/mil) 0,93 - - 

Le Mat     

Positiv påverkan & 
miljökompetens, 
anställd (timmar) 

8 10 - Ej utvärderat 

Positiv påverkan & 
miljökompetens, 
deltagare i 
arbetsträning 
(timmar) 

4 8 - Ej utvärderat 

Brännbart avfall 
(kg/år) 

624 605 - Ej utvärderat 

 

Ledningens utvärdering och ställningstagande av miljöarbetet 
*Använd gärna mallen för dagordning. 

Ledningen har: 

☒ Tagit ansvar för miljödiplomeringen och förbättringsarbetet. 

☒  Skapat engagemang och delaktighet i miljöarbetet hos medarbetarna. 

☒ Utvärderat föregående års miljöarbete (måluppfyllnad och nyckeltal, inköpsrutin m fl rutiner, leverantörer,  

       kompetensutveckling, lagefterlevnad, förbättringsförslag och avvikelser). 

☒ Tagit ställning till om verksamheten förändrats på sådant sätt att den betydande miljöpåverkan ändrats  

       eller om miljöpolicyn behöver uppdateras. 

☒ Fastställt det fortsatta miljöarbetet (exempelvis resurser och investeringar, kompetensutveckling,  

       nya rutiner). 

☒ Fastställt nya miljömål och handlingsplaner utifrån aktiviteter med betydande miljöpåverkan. 

Beskriv ledningens ställningstagande av Miljödiplomeringens effektivitet för er verksamhet: 

Miljödiplomeringen bedöms vara effektiv och aktiv i alla verksamheter och bidrar till efterlevnad 
av policy, uppfyllelse av miljömål, ständig miljöförbättrings och ökad miljöprestanda. 
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Dokumentation 

All dokumentation ses över årligen. Viss dokumentation ändras endast vid behov medan annan ska 

uppdateras årligen.  

Fyll i listan: 

Dokument  Ändringar har 
gjorts 

Kommentar 

Miljösamordnarens uppdrag ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Kompetensutvecklingsplan ☒ Ja        ☐  Nej Uppdatering 

Miljöutredning ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Kemikalieredovisning ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Avfallsredovisning  ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Miljölaglista ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Nya miljömål och handlingsplaner ☒ Ja        ☐  Nej  

Miljöpolicy ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

Inköpsrutin ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

Rutin - Förbättringar- och avvikelser  ☐ Ja        ☒  Nej  

Leverantörsbedömning ☒ Ja        ☐  Nej Genomgång och uppdatering 

*Miljöberättelse  ☒ Ja        ☐  Nej  
* Krav på årlig uppdatering, resterande uppdateras vid behov 

 

Planerade miljömål  
Beskriv kortfattat vilka nya miljömål ni har antagit som ni planerar att arbeta med nästkommande 

diplomeringsperiod, alternativt bifoga ny Mål- och handlingsplan.  

Nya planerade och antagna miljömål 

Gemensamma målområden för 2021 

Positiv miljöpåverkan 
Kunskap om miljöpåverkan, delaktighet & medvetenhet 

Exempel på mål & aktiviteter satta av verksamheterna 

• Öka antalet utbildningstimmar till 19 timmar 

• Öka synligheten i Vägen Ut!s genom  fyra publiceringar i sociala 

• Delta & uppmärksamma minst ett Miljö & Hållbarhetsevents 

• Anordna en Earth hour week, 22-26 mars 

• Öka andelen vegetariskt från 40 - 50% till 50 - 60%. 

Transporter 
Minska miljöpåverkan från transporter 

Exempel på mål satta av verksamheterna 

• Öka användning av bruk av Styr & ställ. Alla på Konsortiet skall testa. 

• Öka antalet digitala möten. 

• Köpa in en lastcykel. 

• Veckohandla med hemleverans. 

• Byt minibuss mot en med mindre bränsleförbrukning 

Avfall 
Minska mängden avfall 

Exempel på mål satta av verksamheterna 

• Minska mängd brännbart avfall/år från ca 280 kg till 260 kg. 

• Genomföra plastbantning, inventera, åtgärda, rapportera. 

• Inventera hushållsavfall för att se om det går att hitta uppkomst av avfall ytterligare. 
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Datum: 
 
Ort: 

Signatur* Namnförtydligande och roll* 

*Av personen som är ytterst ansvarig i verksamheten 

 


