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Tjänsteskrivelse
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Frida Hjertstedt

2018-04-11

Dnr ÄN 2018-256

Äldrenämnden

Omsorg om miljön, godkännande av verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd avseende omsorg om
miljön godkänns.
2. Omsorgsdirektören ges rätt att underteckna verksamhetsuppdraget.
3. Besluten förutsätter att Omsorgsnämnden fattar motsvarande beslut.
Ärende
Verksamheten omsorg om miljön ska rikta sig till samtliga enheter inom
omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamhetsområden för såväl privata
som kommunala utförare avseende verksamheter för äldre, personer med
funktionsnedsättning, samt samtliga verksamheter inom individ och familjeomsorg.
Syftet är att utförare av stöd och omsorg ska arbeta strukturerat och effektivt
med miljöförbättrande åtgärder. I de fall omsorg om miljön tar fram förslag på
konkreta miljöåtgärder ska dessa vara i enlighet med kommunens övergripande
miljömål.
Omsorgsnämnden och Äldrenämnden har sedan tidigare ett avtal med Leanlink
LSS Funktionsstöd gällande omsorg om miljön som upphörde 2018-02-28.
Under utformning av nytt verksamhetsuppdrag har arbetet ute på enheterna
fortlöpt. Verksamhetsuppdraget föreslås gälla 2018-03-01 – 2018-12-31.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Omsorg om miljön avtal med Leanlink LSS Funktionsstöd.docx
Omsorg om miljön 1802.docx
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Bakgrund
Verksamheten omsorg om miljön ska rikta sig till samtliga enheter inom
Omsorgsnämndens och Äldrenämndens verksamhetsområden för såväl privata
som kommunala utförare.
Samtliga verksamheter ska ha ett särskilt miljöombud. Omsorg om miljön ska
följa upp att verksamheterna har miljöombud, samt vid behov stimulera till att
miljöombud utses. I uppdraget ingår att erbjuda miljöombuden utbildning i
miljöfrågor som är relevanta för de aktuella verksamheterna. Omsorg om
miljön ska också inventera och följa behovet av vilka utbildningsinsatser och
annat stöd som verksamheterna har behov av inom miljöområdet.
I uppdraget ingår att följa upp hur verksamheterna lever upp till de miljökrav
som nämnderna ställer och redovisa detta till omsorg- och äldreförvaltningen
årligen senaste den 31/12.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finns inräknad i Äldrenämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information om förslaget har lämnats enligt 19 § Medbestämmandelagen.
Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Omsorgsdirektören
Leanlink LSS Funktionsstöd

