
HÅLLBAR 
SÖMNAD 

Ett samarbete mellan vård och omsorg, förskola, arbetsmarknad och miljöstrateg



Allting startade med... 

En mil jöstrateg
En modedesigner (arbetsledare)

En nyanländ sömmerska 



 

Kommunernas klimatlöfte nr. 8  
-antaget i KS

Regional avfallsplan
-antaget i KF

Minska inköpen av fossila engångsartiklar

Byta ut minst tre engångsprodukter till
flergångsartiklar i kommunen



Men hur?

Kan vi lyfta in hållbarhetsarbetet i
verksamheterna och utveckla
flergångsprodukter tillsammans?



Vad behövs?
Utvecklingsmedel

Kompetens inom design och
sömnad

Säkra hygienkraven med MAS 
 och MLA

Tvätt istället för avfall

Personal och brukare -
Utveckling & testpiloter (1 1/2 år)

 



 

Ett vanligt hushåll
slänger 467 kg / person

varje år .  

 

700 kg avfall  per person
slängs i  snitt  varje år på

ett äldreboende 



DÄRFÖR BLIR DET
AVFALL -VANLIGA
ORSAKER 

Engångsprodukter!

Fel produkter köps in, dålig
passform och kvalité 

Dålig koll på lager, 

som ej går att laga
 

produkter glöms eller blir 
gamla



Hållbara flergångsprodukter

Passform, sömnad & design utefter enheternas behov=
rätt produkter ger lång livslängd 

 

Hög kvalité & innovativa material
Tvätt istället för avfallshantering
Säkerställ tvättmöjligheter!

Längre livslängd, 
ekonomisk vinning

ENHETERNAS BEHOV

KVALITÉLAGNING



Hållbara material

Vi samarbetar med innovativa företag och lösningar för att skapa hållbara produkter!

 



Exempel på produkter

Dessa produkter är utvecklade ihop med medicinskt
ansvarig sjuksköterska, modedesigner (arbetsledare)
samt personal på ol ika enheter i  Vårgårda kommun.



Produkter 

Förkläde skydd (ej VO) 

Dead-stock material
Avtorkningsbar / 60 grader
OEKO-TEX

 

Haklapp Mat 

Dead-stock material
Avtorkningsbar / 60 grader
OEKO-TEX

Skoskydd Cirkulär

100% återvunna PET-flaskor
Avsköljningsbara / tvättbara 



 

Haklapp flergångs

Hållbarhet ca 5 år

Pris: 468:-/år 
per person inkl. tvätt

Haklapp engångs

Hållbarhet ca 30-60 min

Pris: 919:-/ år
per person

500 engångshaklappar slängs/ dag i Vgas äldreomsorg, minskade kostnader för avfall 22 000:-/år 



 

Koldioxidutsläpp engångshaklappar

 

3,5 ton / år
 185 000 haklappar/ år slängs i Vårgårdas äldreomsorg



Produkter - Vård & omsorg

 

Tvätt-pads

Recyclad frotté
Tvättas i 60 grader

Tvättlappar

Recyclad frotté
Tvättas i 60 grader

Tvätthandske

Recyclad frotté
Tvättas i 60 grader



 

Tvättpåse Förskola

Hantering av smutstvätt som
idag läggs i plastpåse. 
Tvättbar i 60 grader. Minskar utsläpp
av microplaster

Bivaxduk Smörgås

Lokalt eko bivax, GOTS-cert 
Till fruktstunden eller morgonmackan.

Bok-påse

GOTS cert. tyg
Tvätt 40 grader

Produkter - förskola



Produkter - LSS & äldreomsorg

 

Plock-muff

Restgarner
Minskar plockighet & oro

Plock-fi lt

Återvunna ull-filtar
Värmande plock-filt vid tex demens.
Minskar oro och plockighet 

Tyngd-kudde

Eko-ris & återvunna linnedukar
Tvättas i 60 grader



 

Bärkasse Hemtjänst 

Återvunnet material

Kaffe-fi lter m. torkställ

100% europeiskt odlad lin
Torkställ byggt av rest-virke

Fruktpåse

Handvirkade fruktpåsar av
restgarner 

Produkter - kök
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Vad har Hållbar
Sömnad betytt för dig?



 CITAT FRÅN DELTAGARE EFTER 12 MÅNADER

 

"Jag blir frisk här..."
Sjukskriven för utbrändhet

"Greta Thunberg är hjälte 
för mig nu"

11 månader i Sverige, utomeuropeisk

"Vi vill fortsätta jobba tillsammans"
Bidragstagare sedan 10 år

"Jag vill inte gå till socialen och 
be om pengar"

Bidragstagare sedan 2 år
 



 

Utmaning att driva Hållbar Sömnad på
en arbetsmarknadsenhet 

Kräver kontinuerl ig kompetens- r isk för
inlåsningseffekter (uppanvändning av
arbetsgivarstöd)

Deltagarnas framtid är inte på en
arbetsmarknadsenhet



 

Ingen risk för konkurrensutsättning
Reserverade upphandlingar
Se SKR:s utredningar & satsningar

HÅLLBAR SÖMNAD 
SOCIALT FÖRETAG

HÅLLBAR SÖMNAD 
AME

Hållbarhetsfokus i arbetsträning
Utvecklat inifrån kommunen 

Öka möjligheterna för fler
arbetstillfällen i regionen

Undvika inlåsningseffekter
på arbetsmarknadsenheten

Avknoppning 
sociala företag

Hållbar Sömnad - socialt företag i Vga

Finns det en affär?

Vi utreder nu
möjligheten till att
knoppa av HS till
ett socialt företag



 

 

Hållbar affär

Minskad kostnad 51 000:-/ år genom att byta ut engångs till
flergångshaklappar

Måluppfyllelse i hållbarhetsarbetet

Vid köp av 200 haklappar möjliggörs ett års heltidstjänst
för en person som står långt ifrån arbetsmarknaden i

Hållbar Sömnads sociala företag (introduktionsjobb)
 

 



Vill din kommun ställa om?

Fasa ut engångsartiklar effektivt?

Sänka era kostnader & stärka ert
hållbarhetsarbete?

Möjl iggöra arbete för de som utvecklat
produkterna i  ett socialt företag? 



Kontakt
information
Matilda Maroti  
matilda.maroti@vargarda.se
Hållbarhetsstrateg

Fredrik Bergman 
fredrik.bergman@vargarda.se
Mil jöstrateg 


