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Gävle, Tierps och Älvkarlebys 
kommuner låter Sodexho ta 
över ansvaret för kommunal 
kringservice. Det ger mer-
värde

- Vi är en stor kompetent 
samarbetspartner, det får 
Älvkarleby kommun nytta av, 
säger produktionschef Lotta 
Karlsson.

Allt fl er kommuner och landsting 
i Sverige ser för-
delarna med att 
anlita Sodexho för 
kringservice. So-
dexho ansvarar se-
dan några år tillba-
ka för kommunens 
städverksamhet på 
skolor, kommunhus 
och kommunens 
om sorgse n he t e r. 
Ett samarbete som 
fungerar mycket bra.

ISO 14001
I dagarna miljöcertifi eras hela di-
striktet Sodexho Service Gävle, 
Division offentlig service, enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001. 
Totalt berörs ca 300 medarbetare i 
Älvkarleby, Gävle och Tierp.

Sodexho tar miljöansvar
Skapar mervärde även för Älvkarleby kommun

- Vi blir därmed den största mil-
jöcertifi erade enheten i Sodexho 
Sverige, förklarar platschef Susan-
ne Öberg.

Sodexho tar ansvar
Sedan i höstas har Susanne och hen-
nes medarbetare jobbat med arbetet 
som leder fram till certifi eringen. 
Inventering, dokumentation, mil-
jömål och handlingsplaner har 
fastställts. Ett mycket omfattande 
arbete som kräver sin tid.

Susanne igen:
- Vi gör det här för att visa att 

miljöpåverkan är allas ansvar, för 
att vi vill vara en bra motpart till 
våra kunder, för att vi vill vara 
uppdaterade på aktuell forskning 
och för att svara på den ökade med-
vetenheten som fi nns, inte minst 
bland unga människor. Genom att 
vi tar ett etiskt och socialt ansvar 

Tel: 026-457 18 00
www.sodexho-se.com

 Sodexho har sedan fl era år ett gott samarbete med Älvkarleby kommun där 
företaget städar alla kommunens fastigheter. På bilden produktionschef 
Lotta Karlsson, Älvkarlebys kommunchef Annika Forsberg och Susanne 
Öberg, platschef.

            Vi vill göra livet lite bättre för 
våra kunder genom att driva, utveckla 
och samordna effektiva servicelösningar 
som stöder kärnverksamheten. 
Det gäller även miljöfrågorna

”

Sodexho ser till att miljöarbetet utvecklas inom kommunens verksamheter. Här återvinner Kjersti Jannerborn, 
gruppledare för Sodexhos personal i Älvkarleby kommun, papper från dagens städning.

möjliggör vi även för våra kunder 
och gäster att agera och leva miljö-
medveten och verka för att minska 
den globala uppvärmningen. 

Kommer Älvkarleby till nytta
Sodexhos miljöarbete ger därför 
mervärde för Älvkarleby kommun. 
När Sodexhos egen miljöorganisa-
tion ser över hur transporter och 
energinyttjande kan effektiviseras, 
hur avfall kan återvinnas och in-
köp av miljömärkta produkter kan 

maximeras - märks det 
i kommunens vardag på 
förskolor, skolor, äld-
reomsorg och förvalt-
ningar.

- Vi vill göra livet lite 
bättre för våra kunder 
genom att driva, ut-
veckla och samordna ef-
fektiva servicelösningar 
som stöder kärnverk-
samheten. Det gäller 

även miljöfrågorna. Våra kempro-
dukter är redan idag till 85 procent 
märkta med ”Bra miljöval”, medel 
som används dagligen i exempelvis 
Älvkarleby kommun.

Alla bidrar till miljöarbetet
Miljöarbetet genomsyrar Sodexhos 
hela organisation i distriktet och 

fi nns med som en stående punkt 
på alla platsmöten året runt för att 
hela tiden stötta förbättringsar-
betet. Kunskapen från ”golvet” är 
oersättlig och engagemanget bland 
medarbetarna högt. Just nu utför 
Sodexho även en miljöinventering i 
Älvkarleby kommun för att kunna 
effektivisera avfallsåtervinningen. 
Hur många avfallsfraktioner fi nns 
på varje arbetsplats? Hur stora är 
de? Töms de ibland trots att de inte 
är fulla?

- Här fi nns det, förutom att ta ett 
större miljöansvar, även pengar att 
tjäna för Älvkarleby kommun. Det 

är dyrt att lämna blandat avfall på 
avfallsstationerna, liksom att köra 
halvfulla sopbilar. Vi ser till att det 
här effektiviseras ytterligare, säger 
Lotta Karlsson.

Riksdagens lagkrav på att alla 
Sveriges kommuner ska hantera 
minst 25 procent ekologiska livs-
medel senast 2010 är ytterligare 
skäl till att välja en seriös samar-
betspartner som Sodexho.

- Vi levererar 23 000 portioner 
närproducerad mat till Gävle och 
Tierp idag. Varje dag. Vi har kapa-
citet att även leverera måltider till 
Älvkarleby kommun.

Fakta Sodexho:

Det franskägda företaget Sodexho klev in på den svenska marknaden 
1996 genom köpet av Partena. Efter att ha anpassat Partena till Sodex-
hos verksamhet skedde ett namnbyte 2001. 

Sodexho AB är ett av Sveriges ledande serviceföretag med över 7 
000 medarbetare och en omsättning på ca 3 miljarder kronor. Sodexho 
fi nns representerade över hela landet genom drygt 2 000 kundkon-
trakt.

Sodexho erbjuder kunder inom näringsliv och offentliga verksamhe-
ter supporttjänster anpassade till de behov som fi nns inom måltids- och 
städservice, vaktmästeri, växel och reception, konferens och evene-
mang, fastighetstjänster och andra supporttjänster. Med Sodexho som 
servicepartner samordnas tjänsterna på ett kostnadseffektivt och smi-
digt sätt.

Sodexho, idag världens ledande serviceföretag inom måltids- och 
supporttjänster, grundades i franska Marseille år 1966. Företaget har 
verksamhet i 80 länder och har 342 000 medarbetare på närmare 29 
000 olika platser i världen. Huvudkontoret återfi nns i Paris.


