
    

 
 

 

Miljöledningssystem 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Miljöledningssystem  

 

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. 

 

Miljöutredning identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet 

ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka. 

I miljöutredningen klargörs även tillämpliga miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap 

som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav. Identifierade miljöaspekter värderas 

och rangordnas. Miljöutredningen uppdateras en gång per år på ledningsnivå som bas för 

planeringen av både vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. Som utgångspunkt vid 

miljökartläggningen använder vi oss av metoder och erfarenheter vid samarbetet med 

Linköpings universitet och studenter på civilingenjörsprogrammet Energi Miljö Management 

år 2017. Vid oplanerade händelser som inträffar och påverkar vår miljö sker en uppdatering 

av miljöutredningen och dess efterföljande miljömål, både övergripande och detaljerade.   

Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. 

Vår miljöpolicy som är antagen och beslutad på ledningsnivå är vägledande för vårt 

miljöarbete. Föreståndarna tillsammans med miljörepresentanter från båda regionerna 

ansvarar för att implementera den i verksamheten.  

Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn och mynnar ut i mer 

detaljerade mål. De övergripande målen har även förankring i, av riksdagen beslutade, 

nationella miljökvalitetsmål. De nationella miljömålen är strategiska för det miljöpolitiska 

arbetet och utgångspunkten för den svenska miljöpolitiken nationellt, inom EU och 

internationellt, och för uppföljning av miljöpolitiken. 

Detaljerade miljömål fastställs årligen och avser såväl intern verksamhet som verksamhet 

gentemot kund. Nästkommande års miljömål utarbetas av miljögruppen, som presenterar detta 

på årets sista möte i den strategiska ledningsgruppen, där beslut tas. 

Miljömålen följs upp och utvärderas löpande fyra gånger per år i miljögruppen. Utvärderingen 

och synpunkter på arbetet med de detaljerade målen i verksamheten framförs i den strategiska 

ledningsgruppen, vilka har fyra möten per år. De införda miljörutinerna kan behöva revideras. 

Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten 

verkar för att uppnå satta miljömål. Handlingsprogrammen kan variera beroende på 

förutsättningarna i olika regioner och på olika enheter. 
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Miljöpolicy och miljömål 

 

Vi ska verka för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö 

begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter 

uppfylls.  

Övergripande miljömål 

Vårt övergripande miljömål är att vara ett vårdbolag som på ett ansvarsfullt sätt bedriver sin 

verksamhet avseende miljöpåverkan. Tillämpa förebyggande åtgärder för att minska den 

negativa miljöpåverkan. Vi vill förstärka vår profil som ett företag som arbetar långsiktigt, 

hållbart och med den högsta kvalitéten i vår bransch. Vi ska vara ett vårdbolag som 

förknippas med ett aktivt miljöarbete, och genom miljöutredningen har bolaget valt följande 

fokusområden: energianvändning, rening och utsläpp, bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp, avfall, matkonsumtion. Dessa övergripande miljömål är även några av de 

sexton nationella miljökvalitetsmål, som beslutades av riksdagen. De nationella miljömålen 

ger en helhetsbild av det arbete som behöver göras i Sverige och globalt. 

Detaljerade miljömål för 2020 

Genom miljöutredningen har bolaget valt följande fokusområden: energianvändning, rening 

och utsläpp, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, avfall, matkonsumtion Dessa 

övergripande mål mynnar ut i mer förtydligande detaljerade mål, som ska implementeras i 

verksamheten.  

 

Energianvändning,  

• att fortsätta pågående process med installation av solceller på fler enheter. 

Rening och utsläpp  

• att installera en kvarn i avlopp 

• undersöka möjligheten att rena utsläpp vid det egna reningsverket i Östergötland 

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 

• att använda företagets elbilar i större utsträckning än föregående år.  

Avfall 

• att vi till 100 % källsorterar avfall i våra lokaler. Underlätta med praktiska åtgärder på 

våra enheter för att göra det möjligt. 

Matkonsumtion 

• att i avtal med handlare har inriktningsmål på leveranser av mer miljösmart mat, 

exempelvis ekologisk eller KRAV-märkt samt svenskt kött och närproducerat. 

  



Uppföljning  

 

Miljömålen följs upp löpande av regionchefer och VD samt behandlas årligen i den 

strategiska ledningsgruppen. 

För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö.  

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. Vid anställning 

informeras om policyn och vid planeringsdagar och medarbetarsamtal följs miljöpolicyn upp.  

Utveckling och avvikelsehantering   

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete, och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga 

förbättringar. Schedevi arbetar med utveckling av verksamheten enligt förbättringshjulet. 

 

 

Planera: Fastställ vilka mål och åtgärder som behövs för att åstadkomma resultat som 

överensstämmer med kundkrav och vår policy. Målen revideras och/eller tillkommer genom 

arbetet i miljögruppen tillsammans med delar av ledningsgruppen. 

Genomföra: Genomför i verksamheten. Ansvaret för implementeringen och genomförandet 

ligger på föreståndaren. Föreståndarna samarbetar med miljörepresentanter från varje region. 

Kontrollera: Kontrollera genomförandet med utgångspunkt av kundkrav och vår policy samt 

rapportera resultaten. Detta är en kontinuerlig process och en stående punkt på miljögruppens 

agenda. Miljörepresentanterna tillsammans med föreståndare kontrollerar och utvärderar.  
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Intern kvalitets- och miljörevision 

Intern kvalitets- och miljörevision genomförs av hela ledningssystemet en gång per år. 

Revisionerna ska omfatta standardernas alla kravelement och hela organisationen skall 

omfattas av de interna revisionerna.  

Revisionen syftar till att genom iakttagelser och samtal med medarbetare samt uppföljning på 

arbetsplatsträffar, genomförda av miljörepresentanter tillsammans med föreståndare, följa upp 

det praktiska kvalitets- och miljöarbetet. 

Våra riktlinjer och mål för kvalitet och miljö följs upp och resultatet från revisionen skall ge 

grund för ständiga förbättringar av vårt kvalitets- och miljöarbete.  

Resultatet från interna revisioner behandlas vid ledningens genomgång på strategisk 

ledningsgrupp (SLG). Ledningen fattar beslut om utvecklingen av ledningssystemet samt vid 

behov revidering av policys och mål utifrån revisionens resultat.  

 

Uppdaterad med beslut taget vid strategisk ledningsgrupp 2019-12-17 


