Detta styrdokument beslutades av <Ange beslutsforum, datum samt paragraf för beslutet>

Plan för hållbar utveckling för vård- och
omsorgsverksamheter 2014-2018
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för
nuvarande och kommande generationer.”
(Regeringsformen, 1 kap § 2)
1
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska fastställa en plan för hållbar
utveckling inom ramen för fastställda inriktningsmål. I år är det första gången en plan
för hållbar utveckling upprättas för vård- och omsorgsstyrelsen varför fokus har legat
på att kartlägga redan befintligt hållbarhetsarbete samt att lyfta fram kommande
satsningar aktuella för respektive verksamhetsområde.
2
Hållbar utveckling
Enligt Brundtlandrapporten ”Our common future” är en hållbar utveckling en
utveckling där sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner ömsesidigt stödjer
och balanserar varandra. I en hållbar utveckling analyseras sociala, ekonomiska och
miljömässiga faktorer samlat och utifrån en helhetssyn.
FN och EU har proklamerat att utbildning för hållbar utveckling skall ha högsta
prioritet. På riksnivå finns ett antal dokument som beskriver Sveriges väg in i det
hållbara samhället. Det synliggörs bl.a. i de 16 miljökvalitetsmålen och de 11
folkhälsomålen.
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Huvuduppdragen för samtliga vård- och omsorgsverksamheter ryms i hög
utsträckning i den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Miljö och folkhälsa är
nära sammankopplade i hållbar utveckling där en allt viktigare del i hållbarhetsarbetet
är insatser för att socialt stärka individer och grupper.
I verksamheterna sker ett kontinuerligt arbete för likabehandling (kön, ursprung,
utseende, religion etc.) i enlighet med diskrimineringslagen, språklagen och lagen för
nationella minoriteter. I verksamheterna tillgodoses språkgrupper av minoritetsspråk.
3
Uppföljning
Uppföljning av Plan för hållbar utveckling sker vid helårsbokslut i kommunens
ledningssystem Stratsys. Uppföljningsarbetet genomförs av förvaltningen.
Verksamhetschefer träffas kontinuerligt i nätverksträffar. I samband med
halvårsbokslut och helårsbokslut rapporteras utvecklingen till
kommunledningskontoret. Checklistan (bilaga 1) används som stöd för identifiering
av åtgärder vid årlig revidering av plan för hållbar utveckling.
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Plan för hållbar utveckling Boende LSS
2014-2018
4
Boende LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora
funktionsnedsättningar möjlighet att tillgodose sina vardagliga behov. Det kan vara
boende, hjälp i hemmet, trygghetslarm, avlösarservice och korttidsboende.

4.1 Kartläggning av redan befintligt hållbarhetsarbete
4.1.1 Kommunövergripande arbete
På kommunövergripande nivå mäts kommunens hållbarhetsarbete genom ett antal
nyckeltal som mäter ett antal olika parametrar med syfte att kontinuerligt påvisa
resultat vilka exemplifieras nedan:
Andel ekologiska livsmedel
Andelen förnybar energi
Andelen miljöbilar
Idag finns ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i arbetet för hållbar
utveckling. På kommunal nivå träffas hållbarhetsombud från olika kontor fyra gånger
per år. Centralt har kommunen skapat en plattform för att ge medborgare tips i
hållbarhetsarbetet.
4.1.2 Verksamhetsspecifik kartläggning
Inom kommunen finns nio enheter inom boende LSS. Ett korttidsboende för barn och
ungdomar, sju gruppbostäder och ett boende med servicebostäder för äldre.
Fem av fastigheterna med LSS-verksamhet ägs av Värmdö bostäder. Där bedrivs ett
omfattande energieffektiviseringsarbete och utfasning av fossila bränslen.
Uppvärmning sker med svensk rapsolja, fjärrvärme och luftvärmepumpar på de olika
boendena. Två fastigheter ägs av Ösby bygg och två av bostadsrättsföreningen Blå
ros.
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Inom verksamheten finns fem handfasta miljömål gällande disk, lampor och
sopsortering. Inga av verksamheterna är ännu anslutna till matavfallsinsamlingen.
Kartläggningen visar att det finns svårigheter att få ut statistik från en del leverantörer
och därför följs inte andelen ekologiska livsmedel upp.

4.2 Kommande satsningar inom ramen för befintligt
hållbarhetsarbete (2014/2015)
Digital miljöutbildning
Kommunen erbjuder under 2014/2015 digital miljöutbildning i form av
Miljökörkortet till samtliga anställda. Dessutom kommer riktade föreläsningar till
personal med inbjudna experter att genomföras. Målet är att samtliga på varje enhet
ska erhålla ett Miljökörkort.
Projekt- och informationsinsatser
Kommunala publika insatser kommer att genomföras med syfte att sätta
strålkastarljuset på hållbarhetsarbetet. Denna typ av insatser kan vara viktiga för att
synliggöra och bekräfta de punktinsatser som äger rum på enheterna. WWF:s ”Earth
Hour” och Framtidsveckan på Värmdö är exempel som kan som samordnas och
genomföras lokalt på boenden.
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Plan för hållbar utveckling för daglig
verksamhet 2014-2018
5
Daglig verksamhet
Personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och
inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Insatsen gäller endast personkrets 1
och 2 enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Verksamheten ska kunna erbjuda:
 Miljöombyte, delaktighet och gemenskap.
 Anpassad verksamhet efter den enskildes behov, förutsättningar och intressen.
 Utvecklande insatser som träning för arbete och ett mer självständigt liv.
Värmdö kommuns ambition är att inom daglig verksamhet ge ett personligt anpassat
väl fungerande stöd. För en del betyder det god omvårdnad och för många kan det
upplevas som en fullständig sysselsättning.

5.1 Kartläggning av redan befintligt hållbarhetsarbete
5.1.1 Kommunövergripande arbete
På kommunövergripande nivå mäts kommunens hållbarhetsarbete genom ett antal
nyckeltal som mäter ett antal olika parametrar med syfte att kontinuerligt påvisa
resultat vilka exemplifieras nedan:
Andel ekologiska livsmedel
Andelen förnybar energi
Andelen miljöbilar
Idag finns ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i arbetet för hållbar
utveckling. På kommunövergripande nivå träffas hållbarhetsombud från olika kontor
fyra gånger per år. Centralt har kommunen skapat en plattform för att ge medborgare
tips i hållbarhetsarbetet.
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5.1.2 Kartläggning av daglig verksamhet
Fokus inom miljöområdet i verksamheterna ligger på sopsortering, renhållning och
samåkning.
Daglig verksamhet har två inriktningar. Den ena inriktningen vänder sig till de med
omfattande vård- och omsorgsbehov, eller som har stort behov av kontinuitet och
tydlig pedagogik. Den andra inriktningen vänder sig till de med
autismspektrumtillstånd med utåtagerande beteende. Den gruppen är till stor del ute
och hjälper till i kommunen, bland annat med att hämta och lämna internpost på olika
förskolor, handlar och sopsorterar, samt renhållning.
Mohikanen har verksamhet som riktar sig till personer med lindrig till måttlig
utvecklingsstörning och som är intresserade av estetik. De arbetar med renhållning
och inköp, men även flaskbindning, keramik och konst.
Transportgruppen arbetar med samåkning och inköp.
Inköp av kaffe, te, mjölk och frukt är idag ekologiska och tvättmedel och diskmedel
är miljömärkta. Förutsättningar för uppföljning av enskilda inköp är begränsade.

5.2 Kommande satsningar inom ramen för befintligt
hållbarhetsarbete (2014/2015)
Digital miljöutbildning
Kommunen erbjuder under 2014/2015 digital miljöutbildning i form av
Miljökörkortet till samtliga anställda. Dessutom kommer riktade föreläsningar till
personal med inbjudna experter att genomföras. Målet är att samtliga på varje enhet
ska erhålla ett Miljökörkort.
Projekt- och informationsinsatser
Kommunala publika insatser kommer att genomföras med syfte att sätta
strålkastarljuset på hållbarhetsarbetet. Denna typ av insatser kan vara viktiga för att
synliggöra och bekräfta punktinsatser som äger rum på enheterna. WWF:s ”Earth
Hour” och Framtidsveckan på Värmdö är exempel som kan som samordnas och
genomföras lokalt på boenden.
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Plan för hållbar utveckling för särskilt
boende för äldre 2014-2018
6. Särskilt boende
Särskilt boende (SÄBO) innebär boende med dygnet-runt-vård för personer med
varierande och ibland omfattande behov av personlig omvårdnad samt hälso- och
sjukvård. Boendeformen är ett mindre antal lägenheter med gemensamma utrymmen
för måltider och social samvaro. I tjänsten ingår exempelvis omvårdnad, service,
ledsagning och också hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering.
Verksamheten strävar efter att ge ett individuellt omhändertagande i hemlik miljö
med hjälp och stöd att klara av de dagliga rutinerna. I boendena finns också sjukvård,
sysselsättning och aktiviteter i form av att delta i de vardagliga rutinerna, musik- och
sångstunder, utflykter, fester, gymnastik och gudstjänster.
Inom kommunen finns för närvarande två äldreboenden. Flera särskilda boenden har
platser för personer med demenssjukdom.

6.1 Kartläggning av redan befintligt hållbarhetsarbete
6.1.1 Kommunövergripande arbete
På kommunövergripande nivå mäts kommunens hållbarhetsarbete genom ett antal
nyckeltal som mäter ett antal olika parametrar med syfte att kontinuerligt påvisa
resultat vilka exemplifieras nedan:
Andel ekologiska livsmedel
Andelen förnybar energi
Andelen miljöbilar
Idag finns ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i arbetet för hållbar
utveckling. På kommunal nivå träffas hållbarhetsombud från olika kontor fyra gånger
per år. Centralt har kommunen skapat en plattform för att ge medborgare tips i
hållbarhetsarbetet.
6.1.2 Djuröhemmet
Kartläggningen av Djuröhemmet visar att stor hänsyn till miljöaspekter tas inom
verksamheten.
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Energi
Djuröhemmet fasar ut fossila bränslen i verksamheten, värmeenergin kommer från
RME-olja (rapsolja) och kommer troligtvis att bytas ut med en pelletspanna.
All elenergi är förnyelsebar.
Samåkning är tillämpas i verksamheten.
Kost
Mat lagas från grunden, vilket resulterar i minskad förbrukning av förpackningar.
Nedkylningsskåp kommer på sikt att köpas in för att minska svinnet.
Närproducerat kött köps in i möjlig mån.
Fisk är MSC–märkt.
Mjölk och smör är ekologiskt. Andelen ekologiska livsmedel följs inte upp beroende
på svårigheter med inköpssystemet.
Farliga ämnen
För att minska andelen farliga ämnen kommer Djuröhemmet börja med mediciner i
APO-doser. Dessutom lämnas all kasserad medicin till apoteket. Inga pappersmuggar
eller plastmuggar används i verksamheten utan porslinsmuggar. Rengöringsmedel är
miljömärkta.
6.1.3 Gustavsgården
Energi
Fastighetsenheten sköter energieffektiviseringen på Gustavsgården. Inga större
insatser har genomförts ännu. Några reglercentraler har bytts ut och ett nytt tryckstyrt
ventilationsaggregat planeras att bytas ut. Uppkoppling till kommunens Scada- server
för att kunna övervaka energiförbrukningen kommer att genomföras inom kort.
Elenergin på Gustavsgården är helt förnyelsebar.
Det genomförs inte många resor i tjänsten. Om resor genomförs används miljöbil.
Kost
Gustavsgårdens restaurang Trallen ligger under kostenheten. Miljöfrågor är viktiga
för verksamheten Inköpen dokumenteras och följs upp väl. Andelen ekologiska
produkter ökar. Köket köper efter säsong, ekologiskt, närproducerat om det är
motiverat, serverar MSC-märkt fisk och erbjuder vegetariska alternativ varje dag i
veckan.
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Skadliga ämnen
Verksamheten använder miljömärkta rengörings- och tvättmedel och är restriktiva i
doseringen av dessa produkter. Under 2013 genomfördes en inventering av antalet
skadliga ämnen på Gustavsgården. Inventeringen visade att tre ämnen skulle kunna
fasas ut enligt kommunens utfasningslista.

6.2 Kommande satsningar inom ramen för befintligt
hållbarhetsarbete (2014/2015)
Digital miljöutbildning
Kommunen erbjuder under 2014/2015 digital miljöutbildning i form av
Miljökörkortet till samtliga anställda. Dessutom kommer riktade föreläsningar till
personal med inbjudna experter att genomföras. Målet är att samtliga på varje enhet
ska erhålla ett Miljökörkort.
Projekt- och informationsinsatser
Kommunala publika insatser kommer att genomföras med syfte att sätta strålkastarljuset på
hållbarhetsarbetet. Denna typ av insatser kan vara viktiga för att synliggöra och bekräfta
punktinsatser som äger rum på enheterna. WWF:s ”Earth Hour” och Framtidsveckan på
Värmdö är exempel som kan som samordnas och genomföras lokalt på boenden.
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Plan för hållbar utveckling för personlig
assistans 2014-2018
7
Personlig assistans
Personlig assistans ges till de personer som behöver omfattande personlig hjälp i
vardagen. Insatserna varierar från person till person. Den som har rätt till personlig
assistans kan själv bestämma i vilka situationer och på vilket sätt hjälpen ska ges. Den
principen gäller därmed också när det kommer till hållbarhetsarbetet i den enskildes
hem eller omgivning. Personer som får personlig assistans omfattas av Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS och/eller Socialförsäkringsbalken, SFB.

7.1 Kartläggning av redan befintligt hållbarhetsarbete
7.1.1 Kommunövergripande arbete
På kommunövergripande nivå mäts kommunens hållbarhetsarbete genom ett antal
nyckeltal som mäter ett antal olika parametrar med syfte att kontinuerligt påvisa
resultat vilka exemplifieras nedan:
Andel ekologiska livsmedel
Andelen förnybar energi
Andelen miljöbilar
Idag finns ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i arbetet för hållbar
utveckling. På kommunal nivå träffas hållbarhetsombud från olika kontor fyra gånger
per år. Centralt har kommunen skapat en plattform för att ge medborgare tips i
hållbarhetsarbetet.
7.1.2 Verksamhetsspecifik kartläggning
Verksamheten har inte stor möjlighet att minska klimatpåverkan utöver transporter
och att ge information om olika inköpsmöjligheter. Det finns svårigheter att få ut
statistik från en del leverantörer och därför följs inte andelen ekologiska livsmedel
upp. Transporter samordnas för att minska antalet körda mil och på det viset minska
klimatpåverkan.

10(15)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas av <Ange beslutsforum i fullständig form>, och beslutas med stöd av <Ange lagstödet i fullständig form> .
Uppföljning och uppdatering
<Ange Ansvarig enhet> ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av <Ange beslutsforum, datum samt paragraf för beslutet>

Det finns flera kunder som önskar återvinna i högre utsträckning.

7.2 Kommande satsningar inom ramen för befintligt
hållbarhetsarbete (2014/2015)
Digital miljöutbildning
Kommunen erbjuder under 2014/2015 digital miljöutbildning i form av
Miljökörkortet till samtliga anställda. Dessutom kommer riktade föreläsningar till
personal med inbjudna experter att genomföras. Målet är att samtliga på varje enhet
ska erhålla ett Miljökörkort.
Projekt- och informationsinsatser
Kommunala publika insatser kommer att genomföras med syfte att sätta
strålkastarljuset på hållbarhetsarbetet. Denna typ av insatser kan vara viktiga för att
synliggöra och bekräfta de fina punktinsatser som äger rum på enheterna.
WWF:s ”Earth Hour” och Framtidsveckan på Värmdö är exempel som kan
samordnas och genomföras lokalt på boenden.
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Plan för hållbar utveckling för hemtjänst
2014-2018
8
Hemtjänst
Inom begreppet hemtjänst ryms insatser av både servicekaraktär och personlig
omvårdnad. Den praktiska hjälpen av service-karaktär ges exempelvis som städning,
tvätt, inköp, post- och bankärenden, matlagning och matdistribution. Den personliga
omvårdnaden ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom måltidsstöd,
hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, förflyttning, insatser för att
bryta isolering och för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna
hemmet.

8.1 Kartläggning av redan befintligt hållbarhetsarbete
8.1.1 Kommunövergripande arbete
På kommunövergripande nivå mäts kommunens hållbarhetsarbete genom ett antal
nyckeltal som mäter ett antal olika parametrar med syfte att kontinuerligt påvisa
resultat vilka exemplifieras nedan:
Andel ekologiska livsmedel
Andelen förnybar energi
Andelen miljöbilar
Idag finns ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration i arbetet för hållbar
utveckling. På kommunal nivå träffas hållbarhetsombud från olika kontor fyra gånger
per år. Centralt har kommunen skapat en plattform för att ge medborgare tips i
hållbarhetsarbetet.
8.1.2 Verksamhetsspecifik kartläggning
Kommunen har två kommunala verksamheter inom hemtjänst; Gustavsberg/Ingarö
och Hemmesta/Djurö.
Den kommunala hemtjänsten har inte stor möjlighet att minska miljöpåverkan utöver
transporter och att ge information om olika inköpsmöjligheter. Det är många kunder
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som önskar sopsortering, men det är inget som går att ställa krav på. Möjligheter att
bedriva hållbarhetsarbetet hos den enskilde eller omgivning är begränsat till att ge
information till enskild. Möjligheten till att följa upp inköpen är begränsad.
Kartläggningen visar att uppföljning av miljömärkta produkter kan förbättras i
beställarsystemet i kommunens ekonomisystem Raindance.

8.2 Kommande satsningar inom ramen för befintligt
hållbarhetsarbete (2014/2015)
Digital miljöutbildning
Kommunen erbjuder under 2014/2015 digital miljöutbildning i form av
Miljökörkortet till samtliga anställda. Dessutom kommer riktade föreläsningar till
personal med inbjudna experter att genomföras. Målet är att samtliga på varje enhet
ska erhålla ett Miljökörkort.
Projekt- och informationsinsatser
Kommunala publika insatser kommer att genomföras med syfte att sätta
strålkastarljuset på hållbarhetsarbetet. Denna typ av insatser kan vara viktiga för att
synliggöra och bekräfta punktinsatser som äger rum på enheterna. WWF:s ”Earth
Hour” och Framtidsveckan på Värmdö är exempel som kan som samordnas och
genomföras lokalt på boenden.
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Bilaga 1
9
Checklista för uppföljning av miljökrav
För att säkerställa att miljökraven uppfylls, är det viktigt med regelbunden
uppföljning och kontroll att de krav och rutiner som enligt kontraktet ska följas också
följs. Nedanstående checklista är ett underlag för detta.
Uppföljning av miljökrav för
vårdtjänster
Finns namngiven kontaktperson
för miljöfrågor?
Arbetar leverantören systematiskt
med miljöfrågor för att minska
miljöpåverkan från uppdraget?
Har leverantören rutiner för
utbildning av medarbetarna i
miljöfrågor?
Hur stor andel av medarbetarna har
genomgått utbildning? (minst
X %)
Har leverantören rutiner för
kontroll av förutsättningar för
källsortering hos
brukaren/patienten?
Förutsatt att möjlighet till
källsortering finns hos
brukaren/patienten – källsorterar
leverantören?
Har leverantören rutiner för
hantering av farligt avfall hos
brukaren/patienten?

Ja

Nej

Ange %:

Gäller
ej

Kommentar
Kontrolleras vid
driftsstart
Kontrolleras 18
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.

Följs antalet skadliga ämnen upp
årligen?
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Följer leverantören de
specificerade delarna ur
uppdragsgivarens
miljöprogram/miljöpolicy/riktlinjer
för miljöarbetet?
Till vilken grad har leverantören
uppnått de uppställda målen?

Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Ange hur:

Har leverantören rutiner för att
säkerställa att miljökrav ställs i
enlighet med Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier vid inköp av
följande produkter…?
Vilka miljökrav har leverantören
ställt vid inköp?
Har medarbetare som kör mer än
500 mil/år i tjänsten utbildats i
sparsam körning?
Finns rutiner och
uppföljningssystem som
säkerställer en bestående sänkning
av bränsleförbrukningen?
Har leverantören nyanskaffat
personbil och uppfyller den i så fall
kraven för miljöbil?
Finns det möjlighet till resefria
möten?
Finns det tillgång till
telefon/videotolk?

Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.

Ange krav:

Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras 6
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
Kontrolleras X
månader efter
driftsstart.
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