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Kårkulla samkommun, består av 33 medlemskommuner runtom i Finland, och erbjuder
svenskspråkig service för personer med intellektuell och/eller annan funktionsnedsättning,
enligt gällande lagstiftning. Organisationen erbjuder individuell service med målsättning att
upprätthålla, utveckla och främja användning av de egna resurserna i vardagen, samt vid
behov få rehabiliterande service, som förutsättningar för ett meningsfullt gott liv.
Samkommuns strategiska mål utgår från kommunstrategin. Kårkullas värdegrund bygger
på mission och vision, FN konventionen, aktuell lagstiftning och nationella kvalitetskriterier.
Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung och en känsla av sammanhang.
Nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för samtliga
intressentgrupper. Kårkullas intressenter är brukare, personal, anhöriga och
kunderna/kommunerna. Miljöarbetet är en del av samkommunens kvalitetsarbete och
även miljöperspektivet ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för såväl brukare
som personal. Genom konkreta mål blir miljöarbetet begripligt, handlingsplanen gör att det
blir hanterbart att uppnå målsättningar och meningsfullt genom att konkreta planer finns att
utgå från. Personal och brukare engageras i miljöarbetet med meningsfulla arbetsuppgifter
och sysselsättning i vardagen.
Kårkulla samkommun har certifierat sin kvalitetsledningsprocesser enligt ISO 9001standarden. Standarden är världens mest kända kvalitetsstandard och bygger filosofin om
ständig förbättring. För att ständigt förbättra miljöprestandan och minska direkta såväl som
indirekta negativa miljöeffekter, vill Kårkulla medvetandegöra brukare och personal i
miljöfrågor och väcka engagemang. Strategin bygger på Europeisk och nationell
miljölagstiftning och målsättningar, samt den globala dimensionen om ekologisk
hållbarhet.
Syftet med miljöstrategi och handlingsprogram är att fastställa riktlinjer och fokusområden.
Miljöarbetet ska synas i det dagliga arbetet på samtliga verksamhetsenheter inom samtliga
verksamhetsformer. Målen konkretiseras och förverkligas via handlingsprogrammet.
Miljöstrategi med handlingsprogram har växt fram ur miljögruppens arbete och vilar på den
tidigare miljöpolicyn (2014). Miljögruppen tillsattes hösten 2017 med målsättning att
utarbeta en miljöstrategi och implementeringsplan på enhetsnivå. Miljöstrategin ersätter
miljöpolicyn. För att implementeringen ska ske optimalt på verksamhetsenheterna och
engagera brukare på lämplig nivå, behövs en miljöansvarig på varje verksamhetspunkt.
Den miljöansvarige utses av enhetschefen och har som ansvarsuppgift att synliggöra och
möjliggöra ett ökat miljöarbete enligt enhetens förutsättningar. Linjeledningen ansvarar för
att varje verksamhetsform inom samkommunen har en utsedd miljöansvarig.
Handlingsprogrammet för år 2019-2021 utgår från strategin. För att komma igång med
arbetet rekommenderas att den miljöansvarige utgår från kommunens/avfallscentralens
riktlinjer vad gäller sortering, eftersom de kan variera och ändra.
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Övergripande målsättningar:
•
•
•
•

Verka för att aspekter kring miljö och hållbar utveckling beaktas i beslutsfattande
oavsett nivå och område
Säkerställa att samkommunen arbetar mot att ständigt förbättra miljöprestanda
Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska
utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar
Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av
verksamheten och där det är möjligt arbeta efter högre krav

Miljöaspekter i fokus:
•
•
•
•
•

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster
Beaktande av miljöaspekter vid transporter samt arbets- och tjänsteresor
Resurssnålare, och ur miljö- och säkerhetssynpunkt, förbättrad kemikaliehantering
Energisnålare resursanvändning
Minskad avfallsproduktion och miljlöanpassad avfallshantering

Arbetet inom Kårkulla samkommuns samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och
bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurseranvändning är vägledande. Vi
åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom förbättringar vi kan göra i
vår verksamhet förebygger och minskar vi negativ miljöpåverkan.
Kårkulla samkommun har förbundit sig att som organisation förbättra sin miljöprestanda
genom att minska arbetsresor och övernattningar. I första hand ordnas såväl möten och
interna utbildningar per video, vilket bidrar till mindre utsläppspåfrestningar för miljön.
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Miljöstrategins handlingsprogram 2019-2021
En utsedd miljöansvarig har i uppgift att hålla miljötänket och miljöarbetet levade på sin enhet. Skapa förutsättning för enhetsspecifika åtgärder som
kan bidra till ökad miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Rekommenderas att den miljöansvarige utgår från kommunens/avfallscentralens riktlinjer
vad gäller sortering. Säsongsbetonade miljöteman är också ett tips för att hålla miljöarbete levande och intressant. Dela gärna ert miljöarbeten
och/eller miljöteman i infobladet för spridning av goda arbetsätt.
Målsättningar

Förverkligande

Mätare

Beaktning av miljöaspekter vid upphandling av
varor och tjänster

Införa miljökrav på leverantörer vid upphandling

Beaktande av miljöaspekter vid transporter,
arbets- och tjänsteresor

Samåkning enligt samkommunala direktiv

Resurssnålare och ut miljö- och
säkerhetssynpunkt förbättrad
kemikaliehantering

Prioritering av videokonferenser

Minskade resekostnader

Enhets inköp koncentreras, gemensamma
beställningar görs

Minskade antal transporter

Prioritering av miljömärkta varor

Minskad användning av icke miljövänliga val

Ändamålsenlig förvaring och uppsamlingskärl
för kemikalier

Aktuella förteckningar och uppsamlingskärl och
deponeringsplan för skadligt kemikalie-avfall på
varje enhet

Dosering enligt rekommendationer av städ-,
disk och tvättmedel
Energisnålare resursanvändning

Minskad avfallsproduktion och miljöanpassad
avfallshantering

Miljövänliga val

Minskad kemikalieanvändning

Prioritering av förnybar energi

Antal byggnader med jord- eller bergvärme

Lampor byts ut till led- och energisnåla lampor

Minskad energiförbrukning

Sopsortering

Sopsortering på varje enhet
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