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Styrning och organisation 

Alingsås Tvättcenter AB (vidare kallat Tvättcenter) ingår i Legacy-koncernen och 
har sitt säte i Alingsås. Tvättcenter har idag två anställda. Verksamheten består i 

huvudsak av vatten- och kemtvätt, försäljning, reparationer av textilier samt 
uthyrning av mattor, servetter och dukar och erbjuder privat- och företagskunder 
hämtning och leverans av tvättgods. Tvättcenter använder sig av underleverantör 

för tvätt av större mattor och för tvätt av skinn och mocka, samt vid 
produktionspikar eller kapacitetsbrist.

Verksamhetsidé
Tvättcenter ska vara ett självklart val för privatpersoner och företag när det 

kommer till tvätt och leverans av textilier och mattor. Verksamheten ska kunna 
leverera de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar och skräddarsy 
lösningar i varje enskilt fall.  Verksamheten ska även ha god tillgänglighet, ett 

personligt mottagande och skapa rena miljöer för våra kunder

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Tvättcenter arbetar efter ett enhetligt ledningssystem som följer kraven enligt ISO 

9001, ISO 14001 samt ISO 45001.Verksamhetens kvalité, miljö- och 
arbetsmiljöpolicy beskriver vår syn på verksamheten, omvärlden samt 

verksamhetens bidrag till en hållbar utveckling. 



VÅRT ANSVAR

Av vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy framgår  det 
tydligt att vi tar ansvar för både människor och miljön. Vi ska 
uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt 
miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling 
i lokalområdet.  

Socialt ansvar 
Vi ska ta hand om våra medarbetare genom att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa hög motivation 
och trygghet samt förebygga skada och ohälsa i arbetet.  

Miljö
Vi ska begränsa vår miljöpåverkan i vår produktion så långt 
som möjligt. Vi vill tvätta rent med så lite energi, vatten och 
kemikalier som möjligt och arbetar ständigt med att balansera 
förhållandet mellan dessa tre faktorer utan att kompromissa 
med resultatet.

Samhällsansvar
Vi ska ta ansvar för det samhället vi lever och verkar i, genom 
att aktivt  bidra till att lösa de sociala utmaningarna i 
samhället. 
Vi ska hjälpa människor som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden att få möjlighet till sysselsättning. Vi ska 
bidra till inkludering och mångfald. 



HÅLLBAR UTVECKING
- Globala målen 

De globala målen antogs av världens 
stats- och regeringschefer vid 
FN:s toppmöte i New York 2015. 
Med sina 17 mål och 169 delmål är det 
den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som någonsin har antagits. 
Fram till år 2030 ska den leda världen 
mot hållbar utveckling.

Det finns tre dimensioner av hållbar 
utveckling; ekonomisk, social och 
ekologisk dimension. För att dessa mål 
ska uppnås måste alla aktörer i samhället 
ta sitt ansvar.  

Vi har gjort en bedömning av vilka 
globala mål som verksamheten har störst 
inverkan på, samt har störst möjlighet att 
påverka i positiv riktning, vilka är 
följande:

Mål 6   Rent vatten och sanitet för alla

Mål 8  Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Mål 12  Hållbar konsumtion och 
produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna



“Vi engagerar oss i 
våra intressenter 
samt deras behov 

och förväntningar 
för att säkerställa 
att vi levererar de 

mest optimala 
resultaten för alla.”

Intressenter

De intressenter som identifierats som viktigast att 
beakta kan delas i två grupper, interna intressenter 
som är ägare och medarbetare samt externa 
intressenter som är leverantörer, kunder och 
myndigheter. I samband med denna, vår första, 
hållbarhetsredovisning identifierades vilka 
hållbarhetsaspekter våra intressenter framhåller som 
viktigast. Detta för  att förbättra förståelsen för 
verksamhetens omgivning och intressenter, samt få ett 
helhetsgrepp om hur verksamheten påverkar, och 
påverkas av, omgivningen. 

VÅR OMVÄRLD

Vi lever och verkar i en värld tillsammans med 
andra, att vara lyhörd för våra intressenter är 
centralt i vårt löpande arbete och för en hållbar 
framtid.



De viktigaste 
hållbarhetsaspekterna

INTRESSENTDIALOG

Vi genomför själva en analys och bedömer  vilka våra 
intressenter är och hur viktiga dessa intressenter är. De 
viktiga intressenterna för vi sedan dialog med. Syftet är att 
tillsammans med dem identifiera de absolut viktigaste 
hållbarhetsaspekterna. Dialogen säkerställer att vi fokuserar 
på det som anses viktigt av flera när det gäller tvätt- och 
textilservice.

Väsentlighetsanalysen är baserad på både vår egna och våra intressenters åsikter
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Vi vill tvätta rent med så lite energi, vatten 

och kemikalier som möjligt därför arbetar 

vi  ständigt med att  balansera förhållandet 

mellan dessa tre faktorer utan  att 

kompromissa med resultatet



MILJÖEFFIKTIVITET 

Vatten 

Vatten är en grundförutsättning för allt liv och en 
av världens mest värdefulla resurser. Tillgången 
till rent vatten är inte en självklarhet ens här i 
Sverige  där det finns mycket vatten. 
Klimatförändringarna förändrar vattnets kretslopp 
med översvämningar och torka som följd och 
sjöar och vattendrag hotas av föroreningar, 
försurning och övergödning.

Tvättprocessen är vattenintensiv och vi ser det 
som en självklarhet att använda vattnet med 
respekt och så effektivt som möjligt. 

För att följa upp vår vattenanvändning mäter vi 
nyckeltalet antal liter vatten per omsatt tusen 
kronor.

Vattenförbrukning 
Under 2021 förbrukades 978 kubikmeter vatten. 
Allt vatten som används kommer från den 
kommunala vattenförsörjningen. 

Mål

❖ Minska vattenanvändning  med 10 kubikmeter 
vatten per omsatt tusen kronor till 2023. 

Detta ska vi göra 

❖ För att bidra till en hållbar vattenanvändning 
arbetar vi med att optimera vattenförbrukning 
så att tvätten blir ren med så lite vatten som 
möjligt samt investera i nya tvättmaskiner som 
förbrukar mindre vatten.  



MILJÖEFFIKTIVITET

Energi

För att driva en tvättprocess behövs det 
mycket energi då vatten ska värmas upp och 
ånga ska genereras samt efterhantering av 
tvätten. Så länge energin kommer från fossila 
bränslen bidrar användningen till global 
uppvärmning. Tvätt i tvätterier, där mängden 
tvätt och tillgången till avancerade maskiner 
möjliggör optimering av varje tvättprogram, 
innebär en stor energibesparing. 

För att följa upp vår energianvändning mäter 
vi nyckeltalet antal kWh per omsatt tusen 
kronor.

Energiförbrukning 
Under 2021 förbrukades 76 056 kWh 
elektricitet

Mål

❖ Minska energianvändning med 1514 
kWh per omsatt tusen kronor till 2023.

Detta ska vi göra 

❖ För att bidra till en hållbar 
energiförbrukning kommer vi investera i 
en ny mangel och en ny 
vacuumgenerator som förbrukar mindre 
energi.



MILJÖEFFIKTIVITET
Tvättkemikalier

För att lösa upp smutsen i textilierna så att den kan  sköljas bort 
behövs kemikalier. Vilken typ av kemikalier och hur mycket 
beror på flera faktorer – vilken fiber textilierna består av, vad 
smutsen består av, tvättemperatur, tvättvattnets egenskaper och 
så vidare. 

Förutsättningarna i ett tvätteri medför lägre 
kemikalieanvändning per kilo tvätt än tvätt i egen regi.  Dels på 
grund av de fysiska förutsättningarna med mer avancerad 
teknik på maskiner och dels så möjliggör personalens kunskap 
och erfarenhet att alla textilier tvättas på rätt sätt.

För att följa upp förbrukning av alla kemikalier under 2022 så 
vi får en uppfattning om den totala förbrukningen av 
kemikalier men redan idag vet vi att vår största negativa miljö-
och hälsopåverkan är användningen av perkloretylen vid 
kemtvätt. 

För att följa upp kemikalieanvändning mäter vi nyckeltalet 
antal gram per kilogram tvättgods.  

Perkolretylenförburkning
Under 2021 förbrukades totalt 126,9 kg perkloretylen vilket 
motsvarade 17,7 gram perkloretylen per kilogram tvättgods.

Mål

❖ 0 gram per kilogram tvättgods förbrukning av perkloretylen 
senast 2026.

Framtagning av nyckeltal för kemikalieförbrukning per 
kilogram tvättgods per år 

Detta ska vi göra

❖ Investera i en ny maskin för kemtvätt som är hälso- och 
miljövänligare där perkloretylen inte använder

❖ Följa upp användningen av alla kemikalier under 2022 så vi 
får en uppfattning om den totala förbrukningen av 
kemikalier . Vi ska även optimera tvättmedelsdosering så 
att mängden kemikalier är korrekt anpassad för varje tvätt 



Vi jobbar för att stärka och utveckla 

våra medarbetares kompetens och 

engagemang, samt att säkerställa 

en säker arbetsmiljö



ARBETSGIVARANSVAR

Medarbetarens hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision när det kommer till 
allvarliga skador och olyckor på 
arbetsplatsen. Arbetsmiljö ingår i 
verksamhetens ledningssystem vilket innebär 
att arbetsmiljöarbetet görs systematiskt och 
bidrar till att arbetsmiljön ständigt förbättras.

Arbetet kan innebära ensidigt upprepade 
rörelser och flera handintensiva moment. 
Detta medför risker för förslitningsskador 
och arbetssjukdomar. Vi lägger därför stor 
vikt vid ergonomi genom att öka kunskapen 
hos medarbetarna med hjälp av 
ergonomiutbildning,

Vi arbetar också kontinuerligt enligt 
substitutionsprincipen för att fasa ut 
kemikalier som kan vara skadliga för vår 
personal eller miljön. Här har vi framför allt 
fokus på att fasa ut kemikalier enligt 
försiktighetsprincipen.

Mål

❖ Alla medarbetare ska genomgå  
hälsoundersökning under 2022.

❖ Fasa ut perkloretylen senast 2026. 

Detta ska vi göra 

❖ Alla medarbetare ska genomgå 
hälsoundersökning därför ska ett avtal 
med ett företag som erbjuder 
företagshälsovård upphandlas.

❖ Minska hälsofarlig kemikalier genom att 
inventera kemikalier som används för att 
hitta substitut som är vänligare för vår 
personal och miljön



SAMHÄLLSANSVAR 

Samhällsengagemang 

Vi vill bidra till en positiv 
samhällsutveckling samt lösa sociala 
utmaningar och främja integrationen av 
medborgare som annars skulle stå utanför 
arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att 
anställa personal på praktikplatser, 
jobbpraktik och arbetsprövning.

Mål

❖ Under 2022 ska företaget sysselsätta 
minst 1 person via 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Detta ska vi göra 

❖ Sysselsätta personer via 
arbetsmarknadsåtgärder genom att öka 
insatser och fördjupa deras samarbeten 
med Arbetsförmedlingen och andra 
aktörer. 



ANTI 
KORRUPTION

Vi har nolltolerans mot all form av korruption och gäller 

såväl anställda som leverantörer och underleverantörer.  

Detta innebär att alla affärstransaktioner med kunder, 

leverantörer och intressenter anser vi ska genomföras på 

ett öppet och rättvist sätt, och att ärlighet och integritet ska 

ha hög prioritet i vår verksamhet. För att öka 

medvetenheten om korruption och våra gränser har vi 

ständigt dialog med våra anställda, leverantörer och 

underleverantörer. 



OM 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Detta är Tvättcenters första hållbarhetsrapport i enlighet med tillägget i 
Årsredovisningslagen om icke-finansiell rapportering.


