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Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm 
ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Förvaltningen 
bedriver tillsyn enligt bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. 

Förvaltningen genomför också ett omfattande program- 
och projektarbete med miljöövervakning av luft, vatten 
och biologisk mångfald. 

Miljöförvaltningen bedriver ett strategiskt klimatar-
bete med fokus på miljöbilar, energieffektivisering och 
minskning av utsläpp av växthusgaser samt ett strate-
giskt åtgärdsarbete vad gäller bland annat kemikalier 
och mikroplaster. 

Genom förvaltningens arbete med framtagande av 
handlingsplaner och kunskapsunderlag ges förutsätt-
ningar för att utveckla miljö- och klimatarbetet i staden. 



Avdelningen kontrollerar verksamheter som finns  
i Stockholm, till exempel restauranger, gatukök, livs-
medelsbutiker, livsmedelsproducenter och skolkök 
och är indelad i tre kontrollenheter samt en enhet för 
kontrollstöd.

Avdelningen för register över livsmedelsanläggningar, 
gör återkommande kontroller av att reglerna för livs-
medelshantering följs, tar prover på dricksvatten och 
livsmedel för laboratoriekontroll av såväl bakteriehalt 
som sammansättning, och övervakar livsmedels-
hanteringen vid tillfälliga evenemang. 

Avdelningen tar också emot allmänhetens klagomål 
och utreder misstänkta matförgiftningar samt svarar 
på frågor som berör verksamhetsområdet.

Livsmedelskontrollen



Avdelningen ansvarar för luftövervakningen i Stockholm 
och arbetar också med energieffektivisering, klimat-
arbete, miljöfordon och förnybara drivmedel. 

Avdelningen är indelad i tre enheter: energi och klimat, 
miljöfordon och hållbara transporter, samt SLB-analys. 

Arbetet är både strategiskt och operativt. Avdelningen 
genomför analyser och underlag för stadens strategiska 
arbete med att minska energianvändning och klimat-
påverkan – och ger stöd och rådgivning till övriga 
staden, invånare och företag. 

Avdelningen har även ett uppdrag att öka antalet 
miljöbilar i staden och att bidra till att öka utbudet 
av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till 
miljöbränsle.

Luft och klimat



Avdelningen för miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn 
enligt miljöbalken. 

Avdelningen har fyra enheter: skola och avfall, inom-
husmiljö, industri och vatten samt kemikalier och hälsa.

Tillsynen omfattar både ett förebyggande och direkt 
arbete med att minska verksamheters, inklusive fastig-
hetsägares, påverkan på miljö och hälsa. Tillsynen sker 
främst genom inspektioner och granskningar av verk-
samhetsutövares egenkontroll, rapporter över utförda 
kontroller och utredningar. 

Avdelningen arbetar med förebyggande informations-
insatser till verksamhetsutövare och prövar även ansök-
ningar om tillstånd.

Miljö och hälsoskydd



Avdelningen för stadsmiljö verkar för en hållbar 
stadsmiljö genom expertstöd, miljöövervakning, 
projekt- och programarbete, planarbete samt tillsyn. 

Avdelningen är indelad i fyra enheter: plan och trafik, 
mark och vatten, naturmiljö samt kemikaliecentrum. 

Avdelningen stöder stadens olika verksamheter med 
expertkunskap och samordnar arbetet med genom-
förande av handlingsplaner. Avdelningen utför även 
miljöövervakning samt bedriver tillsyn över förorenad 
mark, exploateringsprojekt, väg-, spår- och flygtrafik.

På avdelningen finns även förvaltningens GIS-
samordning och samordnaren för miljösamverkan 
i Stockholms län (MSL).

Stadsmiljö



Kommunikationsavdelningen ska, genom kommunika-
tionsinsatser, underlätta för stadens verksamheter, 
näringsliv och invånare att agera i linje med gällande 
regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål.

Avdelningen utför bland annat rådgivning till övriga 
avdelningar, målgruppsanpassning, köp av kommunika-
tionstjänster och arbetar med förvaltningens webbsidor, 
sociala medier och grafiska profil.

Kommunikation



Avdelningen verksamhetsstöd ger stöd och service 
till förvaltningsledningen och övriga avdelningar. 
Inom avdelningen finns kompetenser inom arkiv och 
registratur, ekonomi, HR, IT, internationell samordning, 
juridik samt lokaler och säkerhet.

Avdelningen ansvarar även för samordning av ärenden 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden och är kontaktytan 
till det gemensamma nämndsekretariatet.

Verksamhetsstöd



Digitalisering
Arbetet med digitalisering är centralt för alla 
avdelningar. Förvaltningschefens stab samordnar 
digitaliseringen.

För miljöförvaltningen handlar digitalisering inte 
endast om tekniska hjälpmedel utan i första hand om 
att svara på frågan: hur kan förvaltningen med hjälp 
av digitalisering förbättra verksamhet samt erbjuda 
bättre service till invånare och företag? 

Det kan handla om effektivisering av processer, men 
det kan även handla om att skapa förutsättningar 
för utveckling och innovation genom att involvera 
medarbetare i högre grad i de processer som ligger 
bakom förvaltningens dagliga arbete.
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