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Vård- och omsorgsstyrelsen

Indikatorer - Hållbar utveckling
Förslag till beslut
Föreslagna indikatorer för målet hållbar utveckling antas.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning
Vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter fick i uppdrag 2014-02-25 att senast 6 maj
2014 framlägga förslag om indikatorer för hållbarhetsmålet. Engagemanget inom
verksamheterna rörande hållbarhetsaspekter är stort. En arbetsgrupp med representanter
från varje verksamhet kommer att bildas för att arbeta med frågor rörande hållbar
utveckling. Dessutom kommer en plan för hållbar utveckling att upprättas. Förslaget på
indikatorer för hållbarhetsmålet grundar sig till stor del på detta planerade arbete.

Bakgrund
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut enligt sammanträdet 2014-02-25 § 11
1. Indikatorerna fastställs
2. Mål 6 ändras till: Större hänsyn ska tas till hållbarhetsaspekter i
vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter
3. ProV får i uppdrag att be resultatenheterna om förslag på indikatorer för målet om
hållbarhetsaspekter. Dessa indikatorer bör ej främst vara knutna till lagstadgade
miljökrav. Nytt förslag om indikatorer för hållbarhetsmålet ska framläggas för vård- och
omsorgsstyrelsen senast den 6 maj 2014.

Ärendebeskrivning
Engagemanget och intresset för miljöfrågor och hållbar utveckling är stort inom vårdoch omsorgsstyrelsens verksamheter. En arbetsgrupp, som gemensamt framarbetar en
plan för hållbar utveckling, med representanter från varje verksamhet kommer att skapas
under året. Arbetsgruppens arbete kommer att redovisas kontinuerligt till samtliga
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medarbetar via personalmöten och/eller arbetsplatsträffar.
En önskan om att profilera proVarmdos vård- och omsorgsverksamheter som
miljömedvetna verksamheter med fokus på hållbarutveckling finns. Möjligheterna att
införa något liknande som förskolornas Grön Flagg har undersöks men i dagsläget finns
ingen sådan märkning. Håll Sverige Rent ansåg att idén var god och den kommer att
lyftas som ett förslag på framtida produktutveckling.
Verksamheterna arbetar på olika sätt med miljöfrågor. Köket på Gustavsgården arbetar
till exempel med miljömålet ”klimatpåverkan ska minska” på följande sätt:
 Klimatsmart mat
 Rätt val vid måltidsplaneringen – exempelvis säsongsbetonat, ekologiskt, MSCmärkt fisk, kravmärkt kött, närproducerat om det är motiverat.
 Mindre kött.
 Erbjuder de boenden ett vegetariskt alternativ varje dag till lunch och till
middag.
 Köket planerar serveringen väl och lagar mat i omgångar för att minska svinnet.
 Matsvinnet samlas in för biogasproduktion.
I dagsläget källsorterar verksamheter sitt avfall trots att det innebär en ökad kostnad för
verksamheten.
Förslag på indikatorer

Mål 6 - Större hänsyn ska tas till hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens
verksamheter.
Indikator: En gemensam plan för hållbar utveckling har upprättats av vård- och
omsorgsstyrelsens verksamheter
Målvärde: 100 %
Indikator: Öka andelen ekologiska inköp på de särskilda boendena för äldre.

Bedömning
De föreslagna indikatorerna är relevanta och mätbara inom målet ”Större hänsyn ska tas
till hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter”.
Ekonomiska konsekvenser

En ökning av andelen ekologiska inköp på de särskilda boendena för äldre kan innebära
ökade kostnader för verksamheterna eftersom ekologiska produkter tenderar att vara
dyrare än icke ekologiska.
Konsekvenser för miljön

En plan för hållbar utveckling bedöms ge goda förutsättningar för ett aktivt arbete med
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miljöfrågor inom verksamheterna. Med ökad medvetenhet förväntas större hänsyn tas
till hållbarhetsaspekter. Genom att representanter från de olika verksamheterna
gemensamt arbetar med frågor rörande hållbar utveckling och sedan återkopplar arbetet
till samtliga medarbetar via personalmöten och arbetsplatsträffar kan positiva
konsekvenser förväntas för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Verksamheternas arbete med frågor rörande hållbar utveckling bedöms innebära att stor
hänsyn tas till miljön i Värmdö kommun och därmed bedöms kommunens medborgare
gynnas av detta arbete.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd i samarbete med samtliga chefer för
vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter samt i samråd med Värmdö kommuns
samordnare för hållbar utveckling.
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Tjänsteskrivelse Indikatorer hållbar utveckling
(föreliggande)
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Kostenheten Värmdö kommun
Riktlinjer för internt miljöarbete
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