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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 
sammanträde 2021-02-22, § 7 

 

   
 

 Tid Måndagen den 22 februari 2022 kl. 17.00 – 17:35 
   

 Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset 
   

 Justering Måndagen den 7 mars 2022, §§ 1-6, 8-11,14,16-22 

  

 Omedelbart justerade paragrafer 

 Justering Måndagen den 22 februari 2022, §§ 7,12,13,15 

  

 

Katarina Luhr Emilia Bjuggren 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Katarina Luhr (MP) ordföranden  
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden  
 
Torbjörn Erbe (M)   
Fritz Lennaárd (M)   
Jonas Nilsson (M)   
Amelie Langby (M) 
Patrik Silverudd (L)     
Gunnar Caperius (C)   
Felix Antman Debels (S)   
Jakob Sahlin (S)   
Deniz Butros (V)     
Tapani Juntunen (SD)   

 

 Tjänstgörande ersättare: 
Maria Mustonen (V)  för Rose-Marie Rooth (V) 
 

 Ersättare:   
Per Hagwall (M)   
Kjell-Åke Karlsson (M)   
Felix Schartner Giertta (MP)   
Maja Boström (C)   
Sinikka Suutari (S)   
Isak Öhrlund (S) 
Frida Bengtsson (S)     
Maria Mustonen (V)   
Frida Nehrfors Hultén (V)   

 

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Anna Hadenius, Timmie Aspelin, Kerstin Thörner, 

Monika Gerdhem, Gustaf Landahl, Daniel Persson, Emily Tjäder, Anders 

Kandelin, Anna Lindén, Anna Sundman, samt borgarrådssekreteraren 

Gabriel Dorrian Werner och personalföreträdaren Luis Lopez. 
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Verksamhetsberättelse 2021 för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Dnr 2021-19593 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens 
förslag: 
 
1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner 

verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och överlämna den till 

kommunfullmäktige 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart 

justera paragrafen. 

 
Handlingar i ärendet 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 februari 2022. 
 
Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  
1) Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), 

Patrik Silverudd (L), Gunnar Caperius (C) och vice 
ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Deniz Butros 
m.fl. (V) föreslår (se beslutet). 
 

2) Tapani Juntunen (SD) föreslår att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande: 
 

1 Att uppdra åt miljöförvaltningen att utreda förekomsten av 
utfasningsämnen i den kommunala verksamheten och 
återrapportera till nämnden. I det fall att förvaltningen 
bedömer att området kräver en särskild åtgärd eller ett 
handlingsprogram, så bör detta läggas fram som ett förslag 
till nämnden., samt anför därutöver följande: 
 
I Verksamhetsberättelsen för 2021, så framgår att 
användandet av utfasningsämnen har ökat lavinartat under 
2021. Vi från Sverigedemokraterna vill att förvaltningen 
utreder och förklarar vilken typ av utfasningsämnen som 
förekommer, var i verksamheten de finns, kategorisera dem 
utifrån sin farlighet, samt redovisa de mängder som används 
årligen. Vi vill också att förvaltningen bedömer huruvida 
utfasningen av dessa ämnen kräver ett separat 
handlingsprogram eller om det redan nu finns något aktivt 
program som kan hantera frågan. Skulle det vara så att 
förvaltningen bedömer att frågan är aktuell och redan finns 
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med i något befintligt program, förväntar vi oss att 
förvaltningen lägger fram hur sakfrågan hanteras.  
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden Katarina Luhr (MP) ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som stöds 
av ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), 
Patrik Silverudd (L), Gunnar Caperius (C), vice ordföranden Emilia 
Bjuggren m.fl. (S) och Deniz Butros m.fl. (V). 
 
Reservation 
Tapani Juntunen (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till sitt förslag. 
 
Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt 
uttalande enligt följande: 

 
Omställningen som pandemin medfört visar på behovet av ett 
starkt samhälle med mer resurser till vårt gemensamma 
miljöarbete. Det tar vi fasta på i vårt arbete med att bygga ett 
hållbart Stockholm för alla. Miljöförvaltningen har som alla 
andra fått anpassa verksamheten utifrån den rådande 
pandemin. Utifrån verksamhetsberättelsen vill vi lyfta tre 
områden som framgent bör ges ett ökat fokus: minskade 
utsläpp och elektrifiering; ett mer effektivt arbete med 
vattenförekomster och slutligen en ökad verksamhet för den 
riktade bostadstillsynen.  
 
Utsläpp och elektrifiering av fordonsflottan   
Trots en lovande utveckling med fler miljöbilar och 
biobränslen fortsätter vägtrafiken och dess utsläpp att öka. 
Enligt verksamhetsberättelse konstateras höga halter av 
kvävedioxid, som uppmäts via Essingeleden.  Luftkvaliteten i 
Stockholm har länge varit en högt prioriterad miljöfråga. I 
januari 2021 skärptes miljözonsreglerna för tunga fordon. Det 
är en viktig åtgärd som kommer innebära att halterna av 
kvävedioxider nästan kan halveras i Stockholms innerstad. 
För att de skärpta miljözonsreglerna ska få tänkt effekt krävs 
att alla företag följer reglerna. Idag saknas effektiva verktyg 
för att hindra tunga fordon som kör olagligt i miljözonen. Det 
finns dock ett sätt att enkelt bli av med de olagliga 
transporterna: genom att registrera och straffbelägga dessa 
fordon.  
 
Enligt förvaltningen beror en försämrad luftkvalité även på att 
det fortsatt finns mer att göra för att elektrifiera fordonsflottan 
i Stockholm. Av de territoriella utsläppen i Stockholms stad 
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kommer hela 42 procent från transporter och utsläppen från 
transporterna ökar. Att få fler att köpa elbilar förutsätter dock 
att majoriteten gör mer för att bygga ut antalet laddplatser i 
Stockholm.  
 
Idag har staden grovt räknat 2 000 reserverade platser i 
laddkartan, varav 200 avtalade för byggnation de kommande 
åren. Mellan 2019 och 2020 ökade dock antalet laddbara 
fordon med drygt 50 procent i Stockholm. Från 24 018 
stycken år 2019 till 46 516 stycken år 2020. Idag finns drygt 
80 procent av kommunens laddplatser i parkeringsgarage. 
Därför behövs mer än det idag, drygt 200 laddplatserna på 
gatumark, om staden ska minska utsläppen från trafiken och 
klara sina klimatmål. Därför behöver det så snart som möjligt 
identifieras platser över hela staden där Stockholm Parkering 
kan skapa betydligt fler laddplatser.  
 
Ett mer effektivt arbete med vattenförekomster  
Arbetet för att förbättra vattenkvaliteten ska intensifieras. Vi 
kan konstatera att målet om att samtliga vattenförekomster 
ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021 
inte har nåtts. Detsamma gäller måluppfyllelsen för 
vattenförekomster enligt verksamhetsberättelsen för 2021.  
 
God vattenkvalitet är fundamentalt för stockholmarnas 
livskvalitet, också ur ett rekreationsperspektiv. För att stadens 
totalt 20 lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster ska bli 
mer än långa önskelistor behöver finansieringen lösas. Annars 
kommer inte stadens mål nås och vi kommer inte ha god 
status på våra vatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör, 
inom ramen för sitt samordningsansvar för att motverka 
nedskräpning av sjöbottnar, bistå ideella krafter i syfte att 
städa och motverka nedskräpning av våra bottnar. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bör även bidra till tillskapandet av fler 
officiella badplatser i Stockholm, ökade möjligheter till 
spontant bad samt framtagandet och implementeringen av en 
handlingsplan för inrättande av fler badplatser i staden. 
Avslutningsvis bär nämnden även bedriva ett arbete för god 
badvattenkvalitet vid stadens badplatser samt underlätta för 
fler bastuflottar på stadens vatten. 
 
Ökad verksamhet för den riktade bostadstillsynen 
De har varit två år av utebliven riktad bostadstillsyn. Vi vill 
därför se betydligt fler inspektioner under 2022 än de drygt 
200 inspektioner som tidigare planerats. Därtill behövs en 
ambitionshöjning, mot bakgrund av att förvaltningen bedömer 
att minst 779 hus i dagsläget behöver underhåll. Samt även 
anpassa dessa till kommande pandemiavbrott genom att rusta 
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inspektörer med relevant skyddsutrustning och nya rutiner. Vi 
har redan budgeterat 10 miljoner kronor för ett förstärkt 
tillsynsarbete för 2022. En del av denna satsning går till att 
stärka den riktade bostadstillsynen. Vi har förståelse för att 
pandemin inneburit stora omprioriteringar, men det får inte gå 
ut över de svagaste i samhället. Denna verksamhet är 
nödvändig och staden måste säkra resurserna till den riktade 
bostadstillsynen för att de under 2022 ska kunna fortsätta 
arbetet.  
 
Vi behöver bygga ett starkare samhälle nu och efter pandemin 
och miljöförvaltningen kommer fortsatt ha en viktig roll i 
stadens klimat- och miljöarbete. Vi måste öka takten mot 
stadens hållbarhetsmål, effektivisera arbetet med digitala 
lösningar och öka samverkan med kranskommuner och 
näringar. Staden behöver öka insatserna för att nå målen om 
ett hållbart och hälsosamt Stockholm vilket kräver förmåga 
att gå från ord till handling och finansiera åtgärder som ger 
resultat. 

 
Deniz Butros m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 
 

Vänsterpartiet tackar för verksamhetsberättelsen och 
förvaltningens goda arbete i hela verksamhetsområdet. Vi 
konstaterar med glädje att merparten av verksamhetsplanen 
har kunnat genomföras trots pandemin som har inneburit både 
merarbete och hinder för verksamheten. 
 
Det är glädjande att stora delar av tillsynsskulden har arbetats 
i kapp under året, men det finns delar som vi är bekymrade 
för. Den riktade bostadstillsynen som är ett viktigt verktyg för 
att säkra en skälig boendemiljö för alla samt tillsynen på 
förskolor, skolor och äldreboenden har inte kunnat 
genomföras som planerat. Detta slår mot de sköraste 
invånarna: barn och unga, äldre och socioekonomiskt utsatta. 
Vi ser fram emot att detta arbete får första prioritet och 
kommer ordentligt i gång nu när restriktionerna har lättats. 
 
Vänsterpartiet har välkomnat de lokala åtgärdsprogrammen 
som successivt beslutats för god ekologisk och kemisk status i 
stadens vattenförekomster. Däremot är vi kritiska mot att 
planerna beslutats utan säkrad finansiering. Uppföljningen 
visar tydligt att det finns mycket att göra för att uppnå 
nämndmålen, och på grund av bristande politiska beslut har 
nämnden inte heller rätt förutsättningar för detta arbete. 
 
Vi är också bekymrade för de trafikrelaterade utsläppen som 
återigen har stigit när Stockholm återhämtar sig från 
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pandemin. Vi har vid ett flertal tillfällen efterlyst effektiva 
åtgärder mot biltrafiken och dess negativa påverkan på klimat 
och miljö, men den grönblåa majoriteten har skjutit upp 
viktiga beslut om utbyggnaden av laddplatser på gatumark 
och stadens handlingsplan för vägtrafiken. Marknaden kan 
inte på egen kraft minska de trafikrelaterade utsläppen utan 
frågan behöver lösas med styrmedel på både kommunal och 
statlig nivå. Elektrifiering av fordonsflottan löser inte heller 
alla trafikrelaterade problem såsom trängsel eller spridning av 
mikroplaster, och därför behövs åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle. Angående trafikens påverkan på 
luftkvalitén behöver åtgärder riktas mot den tunga trafiken 
som står för en stor del av de hälsoskadliga trafikutsläppen. 

 
 
 
 
 Vid protokollet 
 Kerstin Thörner 
 



 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteutlåtande 
Dnr: 2021-19593 

Sid 1 (99) 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
 
 

start.stockholm 

 

 

Verksamhetsberättelse VB 2021 för 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande;  

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 

miljö- och hälsoskyddsnämnden och överlämna den till 

kommunfullmäktige 

2. Justera beslutet omedelbart. 

 

 

Anna Hadenius        Mikael Nyberg 

Förvaltningschef         Avdelningschef 

 

 

Nämndens ekonomi och verksamhet 
 
Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Kommunfullmäktiges nettobudget för nämnden uppgick till 

130,3 mnkr för år 2021, kostnaderna uppgick till 226,4 mnkr 

och intäkterna till 96,1 mnkr. I samband med avstämnings-

ärendet tilldelades nämnden ytterligare 4,6 mnkr för fortsatt 

arbete med lokala åtgärdsprogram för vatten. I samband med 

Kommunstyrelsens godkännande av årsredovisning 2020 med 

uppföljning av budget för Stockholms stad erhöll nämnden 

ytterligare 7,5 mnkr i godkänd ombudgetering för att utföra 

överförda livsmedelskontroller från 2020.  

Förvaltningen har således styrt mot ett netto på 142,4 mnkr. 

 

 

 

Handläggare: Emily Tjäder  Till 
Telefon: 08-508 28 741 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2022-02-22, p. 7 
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Tabellen nedan visar utvecklingen av budgeten för 2021. 

  Kostnader Intäkter Netto 

KF budget 2021 226,4 -96,1 130,3 

Budgetjustering för lokala åtgärdsprogram  4,6    

Omslutningsförändringar 34,1 -34,1   

Budget avstämningsärendet  265,1 -130,2 134,9 

Budgetjustering/ombudgetering fr 2020 7,5  
  

Budget T1  272,6 -130,2 142,4 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt sett ett 

överskott om 22,3 mnkr. Det extraordinära resultatet förklaras 

av:  

- statlig ersättning för trängseltillsyn (48,4 mnkr)  

- lägre ordinarie tillsynsintäkter pga. uppskjutna 

inspektioner, tillsynsomprioriteringar, införande av 

efterhandsdebitering för livsmedelskontroll samt 

arbete med uppgradering av förvaltningens 

ärendehanteringssystem   

- lägre personalkostnader till följd av vakanser, 

föräldraledigheter, personalavgångar och VAB 

- högre personalkostnader kopplade till trängseltillsyn  

- lägre kostnader för resor och konferenser  

- lägre kundförluster 

- högre kostnader för digitalisering och uppgradering av 

förvaltningens ärendehanteringssystem 

 

I avsnittet Sammanfattande analys nedan framgår ett utförligt 

sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten under 

2021. I avsnittet 3.1 Stockholm har en budget i balans och 

långsiktigt hållbara finanser samt under avsnittet Uppföljning 

av ekonomi framgår en mer utförlig analys av nämndens 

ekonomi. 

När det gäller prognossäkerheten ska noteras att den har blivit 

bättre genom åren, dock uppfyller nämnden inte stadens mål 

för prognossäkerhet om 1 procent för år 2021. Avvikelsen 

mellan tertialrapport 2 och utfallet beror främst på högre 

intäkter eftersom förvaltningen erhöll ytterligare 13,9 mnkr i 

statligt bidrag för trängseltillsyn samt lägre konsultkostnader 

och lägre kundförluster än prognostiserats. Den rådande 
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pandemin medförde också svårigheter i att prognostisera för 

vissa verksamhetsområden. 

 

Av kommunfullmäktige beslutade satsningar 

Nedan redogörs för de områden som nämnden erhållit extra 

medel för i budget. 

 Giftfria förskolor och skolor. 

Den befintliga vägledningen för kemikaliesmart 

förskola och den tillhörande webutbildningen har 

uppdaterats och lanserats. Arbetets inriktning har 

också breddats och en vägledning för skolor och 

fritidshem har producerats i dialog med utbildnings-

förvaltningen. Vägledningen har utformats som en e-

utbildning och är tillgänglig för såväl kommunala som 

fristående skolor. 

 

 Samordning biologisk mångfald, stärkt naturskötsel.  

En samordnare för arbetet med handlingsplanen för 

biologisk mångfald har anställts. Arbetet med att ta 

fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk 

mångfald pågår. Åtgärdsprogrammen kommer att 

innehålla förslag på åtgärder för att förstärka den 

biologiska mångfalden och de ekologiska 

funktionerna. Förvaltningen har även tagit fram en 

webbutbildning för skötsel av naturmark samt en 

kravspecifikation som kan användas vid upphandling 

av skötselentreprenader. En guide för åtgärder som 

kan vidtas på privat mark, i den bostadsnära naturen, 

har påbörjats. Utbildningen, kravspecifikationen och 

guiden kommer att lanseras i början av 2022.   

 

 Transportcentrum, ökad elektrifiering av fordons-

flottan och övergång från fossila drivmedel. 

Förvaltningen hjälper löpande till med fordonskrav 

vid olika typer av transportupphandlingar som 

genomförs av andra förvaltningar och bolag vid 

förfrågan. Ytterligare en person har anställts för att 

jobba uteslutande som upphandlingsstöd och en plan 

för hur arbetet med upphandlingsstöd ska bedrivas de 

kommande åren har tagits fram. Ett webinarium för 

upphandlare och miljöansvariga hos stadens 

förvaltningar och bolag har genomförts. Ett 

webinarium för kommuner och privata 

hemtjänstentreprenörer om elbilar i hemtjänsten har 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 4 (99) 

 
 start.stockholm 
 

genomförts. Förvaltningen har även engagerat sig i 

Elektrifieringspakten och påbörjat arbetet med att ta 

fram en laddplan. En informationskampanj om 

biodrivmedel ”Byt bränsle!” lanserades under april. 

 

 Digitalisering, kommunikation, information och 

klimatpakten. 

Förvaltningen har genomfört aktiviteter utifrån 

förvaltningens färdplan för digitalisering. Inom tre 

pilotprojekt (digitala inspektioner, dataportal för 

köldmedierapportering samt texttolkning av klagomål) 

har de digitala förutsättningarna analyserats och test 

av valda tekniska lösningar har påbörjats. Parallellt 

med pilotprojekten har även flera projekt genomförts 

för att säkerställa att digitaliseringsarbetet blir 

effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt hållbart. 

Under året har även arbetet med e-utbildningar 

intensifierats. Ett antal olika områden har identifierats 

och prioriterats. Två e-utbildningar har lanserats; 

naturskötsel riktad till stadens verksamheter och 

entreprenörer samt kemikalismart skola och 

fritidshem. Ytterligare en e-utbildning, med syfte att 

underlätta genomförandet av Miljöprogrammet, har 

påbörjats i samarbete med stadsledningskontoret och 

Stockholm vatten och avfall AB. Klimatpakten växer 

och 20 nya företag har anslutit sig. Mer personal-

resurser har avsatts för verksamheten. Kopplat till 

Klimatpakten har C40-initiativet CBCA (City 

Business Climate Alliance) tillkommit med särskilda 

satsningar kring klimatpåverkan från företags-

transporter, främst godstransporter. Tio företag har 

skrivit under avsiktsförklaring att delta i initiativet.   

 

 Målpunkter i naturreservat och handlingsplan för bad.  

Förvaltningen har kommunicerat utflyktsmål inom alla 

reservaten under maj månad, under flaggen 

Friluftslivets år, tema Skyddade områden. 

Förvaltningen har under året aktivt arbetat 

tillsammans med berörda förvaltningar för en 

förbättrad skyltning i reservaten. Förvaltningen 

fortsätter arbetet med att ta fram en handlingsplan för 

nya badplatser i nära samarbete med berörda 

förvaltningar och bolag i staden. Handlingsplanen 

förväntas vara klar och avrapporteras till nämnden  

före sommaren 2022. 
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 Handlingsplaner mot mikroplast och för minskad 

plastanvändning.  

Handlingsplanen för hållbar plastanvändning har 

godkänts av nämnden. Förvaltningen har planerat för 

lansering och implementering av planen då den är 

beslutad av kommunfullmäktige. Genomförandet av 

handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast 

har fortgått och information om genomförda åtgärder 

har presenteras på miljöbarometern. 

 

 EU-projekt och innovation.  

Förvaltningen har utvecklat en modell för 

omhändertagande av innovation. Förvaltningen vill 

löpande och effektivt kunna prioritera, analysera och 

balansera resurser för att än mer öka förvaltningens 

förmåga att nå mål och realisera projekt där stora 

nyttor identifierats. Innovationskraften har även 

stärkts genom utbildning av alla chefer. Förvaltningen 

har kunskap om digital transformation, d.v.s. att 

verksamhetsutveckling måste ske för att kunna 

tillämpa digitaliseringens möjligheter, användningen 

av IoT och AI. Förvaltningen har under året drivit 

flera innovativa projekt som bl.a. inkluderat AI, 

tillsammans med bl.a. KTH, Ellevio, Vattenfall, 

Fastighetsägarna, Stockholm Resilience center, RISE 

och Viable Cities. Dessa har huvudsakligen varit 

externfinansierade från bl.a. EU, Energimyndigheten 

och Vinnova. Förvaltningen har under året också lett 

det innovativa Vinnovafinansierade projektet iWater. I 

projektet har realtidsmätning av vattenkvalitet testas 

via sensorer. Projektet avslutades i november. 

Förvaltningen deltar också i Drizzle, ett av Vinnovas 

åtta kompetenscentrum för forskning. Syftet är att 

utveckla banbrytande, forskningsbaserade 

dagvattenlösningar som minskar risken för 

översvämningar i städer och som minimerar 

föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag.  
 

 Utredningsgrupp för riktad tillsyn av fastighetsägare.  

Uppdraget är genomfört och slutrapport kommer att 

redovisas för nämnden i februari 2022. Slutsatserna 

från uppdraget kommer att ligga till grund för metod 

och urval av tillsynsobjekt inom den riktade 

bostadstillsynen från och med 2021. 
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 Samordningsansvar för att motverka nedskräpning av 

sjöbottnar.  

Förvaltningen fortsätter samordningsarbetet för att 

motverka nedskräpning av sjöar, vattendrag och 

kustvatten och har format styrgrupp och arbetsgrupp 

med berörda aktörer i staden. Arbetet kommer att 

summeras i en rapport som presenteras för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden innan sommaren 2022. 

 

 Miljö- och klimatmärkning för inköpssystem och 

uppföljning av kranmärkning. 

Förvaltningen har haft i uppdrag att stödja service-

förvaltningen i att utreda förutsättningar och kostnader 

för att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för 

stadens inköpssystem. Serviceförvaltningen har under 

hösten presenterat en projektplan som miljö-

förvaltningen har kommenterat. Miljöförvaltningen 

har även bidragit med en utredning om hur 

kemikaliesmarta val kan definieras och märkas. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2022.  

Förvaltningen har också följt upp kranmärkning i 

staden och identifierat omfattningen av inköpt  

flaskvatten. 

 

 Klimatomställning, ökat stöd till förvaltningar och 

bolag – fossilfria byggarbetsplatser och minskat 

byggavfall.  

Förvaltningen har bistått stadens byggande bolag och 

förvaltningar med att utveckla metodik för klimat-

beräkningar för byggprocessen (transporter, arbets-

maskiner och byggmaterial) inför kommande lagkrav 

på klimatdeklarationer för byggnader den 1 januari 

2022. Metodiken testas i kommande markanvisnings-

avtal i Norra Djurgårdsstaden. I Söderstaden 

(Slakthusområdet) testas en upphandling av 

anläggningsentreprenad med kravställning på helt 

fossilfria arbetsmaskiner och transportfordon, 

upphandlingen omfattar även spjutspetskrav för 

elmaskiner. En handlingsplan för cirkulärt byggande 

har tagits fram under förvaltningens ledning och  

beslutats i berörda nämnder och bolagsstyrelser.    
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Aktiviteter beslutade av kommunfullmäktige 

Nedanstående aktiviteter har beslutats av kommunfullmäktige 

för miljö- och hälsoskyddsnämnden och ska leda till att 

kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för 

verksamhetsområdet uppnås. Aktiviteterna nedan är indelade i 

aktiviteter som miljö- och hälsoskyddsnämnden har 

huvudansvar för samt aktiviteter där andra nämnder eller 

bolagsstyrelser har huvudansvar. 

 

Aktiviteter där miljö- och hälsoskyddsnämnden har 

huvudansvar; 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, med stöd av 

trafiknämnden och i samarbete med de nämnder och 

bolagsstyrelser som äger parkeringsplatser, ta fram 

riktlinjer för anläggande av el-laddplatser i befintlig 

bebyggelse med krav på minst 20 % laddplatser. 

Ett utkast till riktlinjer har tagits fram i samarbete med 

förvaltningar och bolag som har parkeringsplatser. 

Utkastet håller på att omarbetas utifrån det nya 

uppdraget i budget 2022 som är en vidareutveckling 

av denna aktivitet. Riktlinjerna avses presenteras för 

miljö- och hälsoskyddsnämnden under våren 2022. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en 

uppföljning av kranmärkningen av stadens 

verksamheter. 

Förvaltningen har följt upp kranmärkning i staden och 

identifierat omfattningen av inköpt flaskvatten. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med 

stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för 

upphandling av naturskötsel. 

Arbetet med att ta fram en kravspecifikation för 

naturskötsel har pågått under året. Kravspecifikationen 

har tagits fram i samverkan med trafikkontoret, 

fastighetskontoret och två stadsdelsförvaltningar 

(Hägersten-Älvsjö och Skärholmen) samt med stöd av 

serviceförvaltningen. Specifikationen beräknas vara 

färdigställd i början av 2022. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med 

fastighetsnämnden ta fram en handlingsplan för hur 

långsiktiga investeringar i solpaneler på stadens 

fastigheter skulle kunna användas för att såväl minska 

stadens energikostnader och reducera stadens fossila 
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avtryck.  

Ett förslag till handlingsplan har tagits fram för 

förankring hos berörda förvaltningar. Beslut om 

handlingsplanen kommer troligen att kunna tas i 

början av 2022. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska implementera 

handlingsplan för minskad plastanvändning. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkände förslaget 

till handlingsplan i augusti och hemställde om att 

kommunfullmäktige fastställer planen. Planering 

pågår för lansering och implementering av planen 

under 2022. Förberedande kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte har också skett genom det 

plastforum som initierats av förvaltningen. 

  

Aktiviteter där andra nämnder eller bolagsstyrelser har 

huvudansvar; 

 Trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stads 

Parkerings AB ta fram nya mål och handlingsplaner 

för publik laddinfrastruktur efter 2022.  

Arbete pågår. Elektrifieringspakten inkluderas i 

arbetet. 

 

 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ska leda, 

samordna och under 2021 påbörja etableringen av en 

ny kulturplats i Snösätra industriområde i samarbete 

med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-

nämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och 

stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i 

Snösätra. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har tagit fram 

en organisation för uppdragets genomförande. 

Miljöförvaltningen deltar i styrgrupp, projektgrupp 

och olika arbetsgrupper. Projektplan är fastställd och 

det operativa arbetet har påbörjats. 

 

 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden kartlägga utbildningsbehov 

kopplade till stadens mål om att Stockholm ska vara 

en fossilbränslefri stad 2040 och en fossilbränslefri 

organisation 2030. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har lett och 
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slutredovisat uppdraget. Förvaltningen har 

tillsammans med stadsledningskontoret, utbildnings-

förvaltningen och Stockholm Business Region bistått i 

uppdraget genom deltagande i referensgrupp. 

 

 Exploateringsnämnden ska, tillsammans med miljö- 

och hälsoskyddsnämnden, upprätta en prioriterings-

lista över förorenade områden som inte är föremål för 

exploatering, men som är i behov av sanering.  

Förvaltningen har medverkat i arbetet med att 

uppdatera listan med markföroreningar (EBH-stödet) 

som årligen behöver uppdateras med bl.a. uppgifter 

om genomförda saneringar. Listan omfattar fler än 

3000 objekt, och fokus för uppdateringen har varit 

objekt med riskklass 1 och 2 (d.v.s. de med potentiellt 

högst risk). Arbetet är förlängt och kommer att pågå 

även nästa år. Ett PM kommer att färdigställas under 

våren.  
 

 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploaterings-

nämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- 

och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, 

stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, 

trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, 

AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska 

Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB 

samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera 

handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och 

värmeböljor. 

Förvaltningen har deltagit i framtagandet av 

handlingsplanen genom deltagande i arbetsgrupper 

och i styrgruppen för arbetet. Handlingsplanen 

godkändes av miljö- och hälsoskyddsnämnden i 

oktober för att sedan fastställas av kommun-

fullmäktige i december 2021. Förvaltningen har också 

initierat en uppdatering av stadens värmekartering och 

fördjupande analys av stadens värmeöar, med 

avseende på sårbara verksamheter och grupper, samt  

grönstruktur. 

 
 Servicenämnden ska tillsammans med kommun-

styrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden, utreda 

förutsättningar och kostnader för att upprätthålla en 

miljö- och klimatmärkning för inköpssystem med 

tillhörande arbetssätt.  
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Serviceförvaltningen har presenterat en projektplan 

som miljöförvaltningen har lämnat synpunkter på. 

Miljöförvaltningen har även bidragit med en utredning 

om hur kemikaliesmarta val kan definieras och 

märkas. Arbetet kommer att fortsätta under 2022. 

 

 Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och andra berörda nämnder och 

bolagsstyrelser initiera ett projekt med EU-

finansiering som ska möta behoven i klimat-

omställningen. 

Förvaltningen har koordinerat en ansökan för projektet 

EPICS. Förutom miljöförvaltningen deltog från staden 

Svenska Bostäder, SISAB, exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret i ansökan. Ansökan beviljades 

inte finansiering. Förvaltningen bevakar nya 

utlysningar i dialog med andra verksamheter i staden. 

 

 Servicenämnden ska tillsammans med kommun-

styrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda 

upphandlingskrav gällande måltidstjänster i syfte att 

minska miljö- och klimatpåverkan. 

Under 2021 har ett förslag till generell kravställning 

för stadens måltidsupphandlingar som inkluderar 

klimatkrav tagits fram av kategoriteam måltider och 

livsmedel där förvaltningen ingår. Arbetet ska 

slutföras under 2022. 

 

 SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och 

miljö- och hälsoskyddsnämnden jämföra miljö-

programmet med standarden i Miljöbyggnad Silver 

och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån 

stadens miljöprogram tillsammans med krav på god 

och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en 

kravnivå för nyproduktion inom staden. 

Uppdraget omfattar nyproduktion av skolor och 

förskolor. Miljöförvaltningen har bistått SISAB i 

arbetet. 

 

 Utbildningsnämnden ska i samarbete med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden genomföra en kampanj om 

kemikalier med ungdomar som målgrupp.  

Kommunikationsinsatsen har planerats och merparten 

av materialet är producerat. Lansering sker första 

kvartalet 2022. 
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 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildnings-

nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden inrätta 

en kostsamordnande funktion med ansvar för 

samordning och styrning av livsmedel.  

Stadsledningskontoret har tillsatt en tjänst för den 

kostsamordnande funktionen.  

 

 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden 

och miljö- och hälsoskyddsnämnden förslå 

organisationsförbättringar i tillstånd- och 

tillsynsprocesser i syfte att erbjuda en sammanhållen 

och förenklad myndighetsutövning. I detta ska särskilt 

beaktas samverkan mellan tillståndsverksamheten och 

stadens alkohol, narkotika, doping och tobaks-

förebyggande (ANDT) arbete. 

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med ”rätt 

väg in”, dels genom fortsatt utveckling av samarbetet 

med kontaktcenter, men framför allt med 

digitaliseringen i syfte att förenkla för företagen. 

Samarbetet med andra myndigheter, bl.a. tillstånds-

enheten har fortsatt under året, inte minst i samband 

med de inspektioner som genomförs tillsammans med 

tillståndsenheten och polis.  

 

Extra medel:  

Budgeten från kommunfullmäktige var ursprungligen netto 

130,3 mnkr men i avstämningsärendet erhöll nämnden 

ytterligare 4,6 mnkr för vattenförbättrande åtgärder (från 

central medelsreserv 2). Den sammanlagda nettobudgeten 

efter avstämningsärendet uppgår till 134,9 mnkr. 

Av de erhållna medlen ur central medelsreserv så används  

2 mnkr av dessa av Stockholm Vatten AB för vidare utredning 

av lokala åtgärdsprogram (LÅP-åtgärder). Övriga medel 

används av förvaltningen för  

- Framtagande av lokala åtgärdsprogram för Strömmen 

och Lilla Värtan: 0,8 mnkr 

- Färdigställande av 13 lokala åtgärdsprogram: 1,5 

mnkr. 

- Genomföra uppföljande utredning av fällningen i 

Brunnsviken, Djurgårdsbrunnsviken och Sicklasjön: 

0,3 mnkr.  



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 12 (99) 

 
 start.stockholm 
 

I samband med Kommunstyrelsens godkännande av 

årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för 

Stockholms stad erhöll nämnden ytterligare 7,5 mnkr i 

godkänd ombudgetering för att utföra överförda 

livsmedelskontroller från 2020. 

 

Samverkan 
Verksamhetsberättelse 2021 för miljö- och hälsoskydds-

nämnden har samverkats med arbetstagarorganisationerna den 

21 januari 2022. Med de synpunkter som framförts förklarar 

arbetstagarorganisationerna att de inte har något att erinra mot 

föreslagen verksamhetsberättelse inklusive bilagor.  

 

 

Bilagor 

1. MHN:s kostnadsanalysblankett 2021 

2. Bokslut per 2021-12-31 

3. Uppföljning av tillsynsplan, miljöbalken 2021 

4. Uppföljning av kontrollplan, Livsmedelskontroll 2021 

5. Personalberättelse för 2021 

6. Uppföljning av internkontrollplan för 2021 

7. GDPR årsrapport 

8. Kommunfullmäktiges nyckeltal 

9. Särskilt yttrande från SACO 
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Sammanfattande analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 22,3 mnkr. Nettoutfallet 

uppgick till 120,1 mnkr jämfört med budget på 142,4 mnkr. Det extraordinära resultatet 

förklaras av den erhållna statliga ersättningen för trängseltillsyn, lägre kundförluster än väntat 

och lägre kostnader för resor, konferenser och utbildningar.  

Avseende nämndens verksamhetsmässiga resultat så når nämnden i stort uppsatta mål, även 

om effekter av den pågående pandemin fortsatt påverkar förvaltningens verksamhet inom 

vissa områden. Tillsynen har till övervägande del genomförts enligt plan även om vissa 

avvikelser förekommer, dels på grund av uppgraderingen av förvaltningens 

ärendehanteringssystem som har medfört vissa driftstörningar samt behov av personella 

resurser för anpassning, dels på grund av att viss tillsyn inte kan utföras med hänsyn till 

pågående pandemi. Vid årets inledning avvaktade förvaltningen också med viss tillsyn utifrån 

det lättnadspaket för stadens verksamheter som presenterades under 2020. Omprioriteringar 

av resurser mellan olika tillsynsområden har gjorts för att kunna genomföra tillsynen inom de 

områden som bedöms mest angelägna att genomföra enligt plan. 

Förvaltningen fortsatte fram till den sista september med tillsynen avseende trängsel på 

serveringsställen utifrån lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Restriktionerna upphörde den 1 oktober. Under våren bildade förvaltningen 

en tillfällig enhet, med extra personella resurser, för att samla trängseltillsynen som tidigare 

delades mellan tillsynsavdelningarna. Denna hantering förenklade styrningen och 

uppföljningen av trängseltillsynsarbetet och gav också bättre planeringsförutsättningar för 

ordinarie tillsyn vilket minskade risken för undanträngningseffekter. Enheten avvecklades i 

början av oktober när tillämpliga restriktioner upphörde, men förvaltningen har haft 

beredskap för att återstarta arbetet om så krävs. I och med att smittspridningen i samhället på 

nytt ökade i december återstartades trängseltillsynen, om än i mer begränsad omfattning. Vid 

årsskiftet skalades tillsynen upp ytterligare och trängselenheten återinrättades under januari 

månad.  

Utvecklingen av miljötillsynen har också fortsatt under året, med revidering av förvaltningens 

tillsynsbehovsutredning samt anpassningar till den nationella tillsynsstrategin. Prioriterade 

områden för fortsatt utveckling har identifierats, och arbetet kommer fortsätta kommande år 

med fokus på att skapa än mer miljönytta och effektivare processer.  

Förvaltningen har under året även förberett, i enlighet med beslut i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i april, för införandet av efterhandsdebitering av livsmedelskontrollens 

avgifter. Vid sidan av genomgång av rutiner så har informationsinsatser riktade mot berörda 

verksamhetsutövare genomförts under hösten. Förvaltningen har under året också arbetat med 

att säkerställa att kontrollskulden (det vill säga kontroll som behöver överföras från ett år till 

ett annat) är så liten som möjligt inför övergången vid årsskiftet. 

Miljöförvaltningen har under året också ökat genomförandetakten i det digitaliseringsarbete 

som bedrivs. I två pilotprojekt, digitala inspektioner samt köldmedierapportering, har de 

digitala förutsättningarna analyserats och projekten har gått vidare mot test av valda tekniska 

lösningar. En pilot för texttolkning, kategorisering och bearbetning av inkomna klagomål med 

stöd av AI har även påbörjats. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla och sprida insikter och 

lösningar till andra verksamhetsprocesser. En modell för portföljstyrning av pågående projekt 
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är likaså under införande. För att skapa en samsyn samt bygga en genomförandekraft i 

digitaliseringsresan har det även genomförts omfattande kommunikationsinsatser till alla på 

förvaltningen. Likaså har det digitala ledarskapet stärkts genom kompetenshöjande 

workshops. 

Förvaltningen har en fortsatt viktig roll i stadsplaneringen, och bidrar med expertkunskap 

inom både miljö- och hälsoområdet. Förvaltningen har också fortsatt en roll som 

specialiststöd inom upphandlingsfrågor.  

Energi- och klimatarbetet har under året fortgått med oförminskad intensitet. Bland annat har 

förvaltningen stöttat stadsledningskontoret med att utveckla en process för uppföljning av 

stadens klimatbudget. Förvaltningen har också bistått övriga förvaltningar och bolag med 

förtydliganden av miljöprogrammets mål och indikatorer samt åtaganden i 

klimathandlingsplanen. Även vattenarbetet och arbetet med biologisk mångfald har fortlöpt 

enligt plan under året. Sju lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster har antagits av 

berörda nämnder och Stockholm vatten och avfall AB:a styrelse och framtagandet av 

stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald har inletts, vilket är en del i 

implementeringen av stadens handlingsplan för biologisk mångfald.  

 

Avdelningen Plan och miljö 

Under året har ett intensivt arbete pågått med att utveckla miljötillsynen. Behovsutredningen 

har uppdaterats och tillsynen har anpassats till den nationella miljötillsynsstrategin. Ett 

proaktivt arbete har påbörjats med att ta tag i de förorenade områden där inget 

exploateringsintresse föreligger. Resultatet kommer i början av år 2022 i form av 

prioriteringslistor. Därtill har förvaltningen följt upp trafikkontorets åtgärder enligt 

åtgärdsprogrammen för luft och buller. Tillsynen av stadens skyddade naturområden har 

fokuserat mycket på att lösa problem med bl.a. cykling i reservaten och resulterat i förslag till 

cykelvägar. Inom kemikalietillsynen har ett projekt om växtskyddsmedel genomförts, och där 

visade tillsynen att en stor del av verksamheterna saknade överlåtelsetillstånd för vissa 

kemiska produkter. 

Förvaltningen har en viktig roll i stadsplaneringen och har bidragit med expertkunskap inom 

miljö och hälsa i ett stort antal projekt. Exempel på dessa är detaljplaneringen för 

Lövstaverket och ett antal program i söderort bland annat för Södertäljevägen, Fruängen och 

Gullmarsplan. Vidare har förvaltningen medverkat i framtagandet av handlingsplanen för 

klimatanpassning samt medverkat till beslut om utvidgning av Årstaskogen-Årsta holmar 

naturreservat och beslut att inrätta Hagsätraskogens naturreservat. I projektet Hållbarhet blir 

standard har en första skiss på analysmetod tagits fram och de medverkande städerna 

Stockholm, Malmö och Göteborg har identifierat hållbara lösningar från pilotprojekt som 

både har blivit standard och som borde bli standard.  

Energi och klimatarbetet har fokuserat mycket på att stödja stadsledningskontoret med 

samordning av stadsdelarnas energi och klimatarbete samt uppföljning av 

klimathandlingsplanen.  Förvaltningen har också medverkat i förberedelserna för en 

intresseanmälan om att Stockholm ska bli utvald som en av 100 städer i Europa som skriver 

ett Climate City Contract med EU om att bli klimatneutrala till 2030.  Därtill har 

förvaltningen stöttat KTH, inom ramen för det strategiska samarbetsavtalet som staden 
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tecknat med dem, i att ansöka om National Urban Energy Data Lab d.v.s. ett nationellt center 

för analys av energidata i byggnader och transporter. Förvaltningen har därutöver, 

tillsammans med bl.a. Sweden Green Building Council, anordnat konferensen Building 

Sustainability för att sprida goda exempel om hållbart byggande. 

Miljöbilsarbetet har bl.a. tagit fram tjänsten bytbränsle.se för att hjälpa bilägare förstå hur de 

kan minska sina utsläpp av växthusgaser. Arbetet med att skapa nya laddplatser har varit 

intensivt under året med laddgator, laddplatser på stadens parkeringsplatser samt ”Fixa 

laddplats” med råd till privata fastighetsägare. 

Transport av anläggningsmassor utgör också en stor del av transporterna inom staden. Här 

medverkar förvaltningen i att ta fram en Regional plan för cirkulär och resurseffektiv 

hantering av massor. 

 

Avdelningen Hälsoskydd 

Under året har två pilotprojekt avseende verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering 

påbörjats; ett avseende köldmedierapportering och ett avseende klagomålshantering med stöd 

av AI.  

Tillsynen har i huvudsak bedrivits enligt plan. Vissa omprioriteringar har behövt göras till 

följd av deltagande i förvaltningens trängseltillsyn, andra konsekvenser av pandemin 

(smittorisk respektive stadens lättnadspaket för företag), personalbortfall (sjukskrivningar och 

personalomsättning) samt arbetet med pilotprojekten och införandet av uppdaterat 

ärendehanteringssystem.  

Budgetuppdraget ”Utredningsgrupp för riktad tillsyn av fastighetsägare” har slutförts under 

året och rapporteras till nämnden i början av 2022.  

Under sommaren har totalt 232 prover tagits på stadens officiella strandbad och 16 av 

proverna har visat otjänligt resultat.  

Inflödet av klagomål på störningar i inomhusmiljön i bostäder har fortsatt att öka under året. 

Sannolikt är pandemin en del av förklaringen till detta, eftersom människor vistats hemma i 

större utsträckning.  

Matavfallsobligatoriet trädde i kraft inom Stockholms stad den 1 januari 2021. Förvaltningen 

har handlagt ansökningar om dispens från att samla in matavfall.  

Under året har tillsyns- och rådgivningsinsatser bedrivits i syfte att uppnå Stockholms stads 

mål om att eldning med fossil olja ska ha upphört senast 2025.  

Inspektioner avseende försäljning av kosmetiska produkter har genomförts. Alla butiker utom 

en hade anmärkningar. Nästan hälften sålde produkter med allvarliga anmärkningar vilket till 

exempel innebär att de innehöll förbjudna ämnen eller att innehållsförteckning saknades i 

märkningen. 

 

Avdelningen Livsmedelskontrollen 

Livsmedelskontrollen har under året fokuserat på att hantera kontrollskulden från 2020 som 

uppstått med anledning av den prioriterade trängseltillsynen. De kontroller som fördes över 

https://hallbart.stockholm/resa/bil/byt-bransle/
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har under året genomförts, men undantag för cirka 50 stycken som inte kunnat genomföras, 

bland annat p.g.a. att de varit stängda eller hunnit upphöra. 

Under året har nämnden beslutat att övergå till efterhandsdebitering vid årsskiftet 2021/2022. 

För att genomföra detta så smidigt som möjligt har förvaltningen påbörjat ett omfattande 

förberedande arbete, bl.a. genom informationsinsatser som genomförts under hösten samt 

genomgång av rutiner för debitering. 

Med anledning av det omfattande arbete som trängseltillsynen har inneburit, inrättades en ny 

tillfällig enhet under våren på förvaltningen, organiserad under livsmedelskontrollen. Enheten 

tog över all trängseltillsyn som förvaltningen bedriver, och den fanns kvar fram till oktober då 

restriktionerna upphörde. Fram till oktober genomfördes cirka 2600 inspektioner och antalet 

med brister låg runt 40 procent. Efter oktober har beredskap funnits att återuppta 

trängseltillsynen om så behövs, och med anledning av att smittspridningen åter ökade i 

december återstartades trängseltillsynen, om än i mer begränsad omfattning. Vid årsskiftet 

skalades tillsynen upp ytterligare och trängselenheten återinrättades under januari månad. 

 
Avdelningen Miljöanalys 

Implementeringen av handlingsplanen för biologisk mångfald har påbörjats främst genom 

framtagande av åtgärdsprogram för biologisk mångfald i vilka behoven av fysiska åtgärder 

konkretiseras. En samordnare för arbetet med handlingsplanen har anställts. Den utbildning 

som förvaltningen har tagit fram gällande ekologisk skötsel av naturmark har gjorts om till en 

webbaserad utbildning för att kunna nå ut till fler målgrupper. Förvaltningen har även tagit  

fram en kravspecifikation för ekologisk skötsel som kan användas vid upphandling av 

entreprenader samt en guide för åtgärder som kan vidtas i den bostadsnära naturen.   

Arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster (LÅP) 

fortskrider och hittills har sju åtgärdsprogram antagits av berörda nämnder. Förvaltningen 

samarbetar med genomförandeorganisationerna för att bereda väg för ett fysiskt 

åtgärdsgenomförande genom styrgruppen och samordningsgruppen för god vattenstatus. 

Miljöövervakningen av miljögifter och ekologisk status fortskrider som planerat och står som 

grund för arbetet med åtgärdsprogram, det fysiska åtgärdsgenomförandet samt 

stadsbyggnadsprocessen. 

Arbetet för kemikaliesmarta skolor och förskolor har gått in i en ny fas. Den befintliga 

vägledningen för kemikaliesmart förskola och tillhörande webbutbildning har uppdaterats. 

Arbetets inriktning har också breddats och en vägledning för skolor och fritidshem har tagits 

fram i dialog med utbildningsförvaltningen. Utredningar och analyser av material genomförs 

för att identifiera effektiva arbetssätt, relevanta krav på produkter och kemikaliesmarta val. 

Förvaltningen bedriver även övervakning av miljögifter i inomhusmiljön, särskilt där barn 

vistas, för att identifiera och följa upp effektiva åtgärder. Användningen av Byggvaru-

bedömningen utvecklas genom att den används alltmer i anläggningsprojekt och i driftsfasen 

samt att de krav som ställs i samband med markanvisning ska följas upp mer systematiskt. 

Åtgärderna i handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast håller på att genomföras 

och ett förslag till handlingsplan för hållbar plastanvändning godkändes i augusti av miljö- 

och hälsoskyddsnämnden som också skickade den vidare för beslut i kommunfullmäktige. 
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Avdelningen SLB-analys 

Förvaltningen ansvarar för övervakning av luftkvalitet, genomför utredningar på uppdrag av 

såväl företag som statliga och kommunala myndigheter samt bedriver forskning inom 

luftföroreningsområdet. Förvaltningen har haft cirka 35 mätstationer i kontinuerlig drift under 

2021. Mätningarna syftar till att utvärdera halterna mot miljökvalitetsnormer och miljömål. 

Det har även genomförts mätningar i samband med olika projekt såsom vid branden i 

Kagghamra i Botkyrka kommun. Utöver mätningar har det utförts uppdrag med stöd av 

beräkningsmodeller. I huvudsak har det handlat om att utreda hur planerad 

bostadsexploatering påverkar luftkvaliteten. Ett 50-tal utredningar av den karaktären har 

genomförts. Genomförda forskningsprojekt omfattade främst modellberäkningar av 

människors exponering av olika luftföroreningar vilket utgjort ett underlag för de 

miljömedicinska forskarna som bedömer hälsoeffekter. Utvärdering av olika åtgärder för att 

minska luftföroreningshalterna längs statligt vägnät har även skett med stöd av Trafikverkets 

forskningsfond. Förvaltningen har påbörjat utredningar om bullerskärmaras effekt på 

luftföroreningshalterna. Likaså har det pågått ett försök med miljöstyrd hastighet för att 

förbättra luftkvaliteten längs statligt vägnät. Båda projekten fortsätter under 2022. 

 

Avdelningen Kommunikation 

Former för framtagande av e-utbildningar har utvecklats under året. Utbildningarna vänder sig 

till stadens verksamheter och entreprenörer och är en viktig del i att implementera 

handlingsplaner och andra styrande dokument. Två större e-utbildningar har producerats och 

lanserats: naturskötsel respektive kemikaliesmart skola och fritids.  

Flera insatser riktade till stadens invånare har genomförts eller planerats. Merparten av 

insatserna syftar till att främja ett förändrat beteende och är därmed långsiktiga. Koncept som 

Minimeringsmästarna (medveten konsumtion), Byt bränsle (e-tjänst för bilägare) och Vad är 

det i dina grejer (kemikalier och ungdomar) är exempel på sådana insatser. 

Miljöförvaltningens webbsidor har utvecklats. Som exempel har ”Leva hållbart” under 

stadens webbsida fått nya avdelningar. Utvecklingen av Miljöbarometern med innehåll 

kopplat till relevanta styrande dokument är ett annat exempel. 

Miljöförvaltningens kommunikationsavdelning bildades sista kvartalet 2020. Under 2021 har 

avdelningen arbetat intensivt för att utveckla en fungerande organisation och effektiva 

arbetsformer.  

 
Avdelningen Verksamhetsstöd 

Planeringen inför förvaltningens återflytt till nyrenoverade lokaler i Tekniska nämndhuset har 

pågått under hela året. Fokus har, liksom tidigare, legat på att säkerställa att det blir en så bra 

och ändamålsenlig arbetsmiljö som möjligt, inom ramen för det gemensamma konceptet för 

nya Tekniska nämndhuset. Enligt tidplanen kommer miljöförvaltningen att flytta in efter påsk 

2022. 

Övergången till en ny version av ärendehanteringssystemet Ecos skedde enligt plan under jul- 

och nyårshelgen 2020/2021. Arbetet har varit resurskrävande, och ett stort anpassningsarbete 

har också utförts av berörda avdelningar. Under året har arbetet fortsatt med fokus på bl.a. 
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färdigställande av viss funktionalitet i systemet, utbildning av medarbetare, förändring av 

processer och arbetssätt samt utveckling och anpassning av befintliga e-tjänster. 

Under året har ett nytt system för redovisning av flextid upphandlats och implementerats på 

förvaltningen. Det nya systemet är baserat på en app i telefonen (till skillnad från det gamla 

där man stämplade in/ut i automater på kontoret), vilket avsevärt underlättar för medarbetarna 

när de t.ex. arbetar hemifrån eller är ute på tillsyn. 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och 

valfrihet för alla 

Analys 

Alla kommunala verksamheter har en viktig uppgift i att säkerställa likabehandling och 

tillgänglighet för kommunens invånare. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med 

kompetensutvecklingsinsatser för att främja ett gott bemötande både internt och externt, samt 

för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. Klarspråk är en 

viktig del i förvaltningens verksamhet - för att underlätta för alla, oavsett bakgrund, att på ett 

enkelt sätt ta del av nämndens beslut och information. Förvaltningen samverkar också med 

akademien för att enklare kunna ta del av nya forskningsrön samt som ett led i den framtida 

kompetensförsörjningen. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor 

självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort 

  Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen arbetar med att i största möjliga mån erbjuda platser för feriearbeten, 

examensarbeten, praktikplatser och Stockholmsjobb men nämndens högt specialiserad 

verksamhet tillsammans med begränsad tillgång till handledningstid påverkar möjligheterna 

att bereda platser. Under sommaren tog förvaltningen emot feriearbetande ungdomar som 

bland annat arbetade i stadens naturreservat där de räknade besökare, erbjöd besökare tips och 

information samt genomförde en enkätundersökning om besökarnas upplevelse av reservaten. 

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Antal tillhandahållna 
platser för feriejobb 

16 st   0 14 st Tas fram 
av 
nämnd 

VB 2021 
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   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Antal tillhandahållna 
platser för 
Stockholmsjobb 

2 st   2 2 st Tas fram 
av 
nämnd 

VB 2021 

  Antal tillhandahållna 
praktikplatser för 
högskolestuderande samt 
platser för 
verksamhetsförlagd 
utbildning 

7 st    3 6 Tas fram 
av 
nämnd 

VB 2021 

  

 

Antal ungdomar som fått 
feriejobb i stadens regi  

0 st   0 st 0 st 9 000 st VB 2021 

Analys 

De feriearbetande ungdomar som förvaltningen bereder plats för avlönas genom berörd stadsdelsförvaltning och eftersom 
indikatorn ”Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi” enbart ska rapporteras om förvaltningen själv avlönar ungdomarna 
är årsmålet för denna indikator satt till noll. 

 

Nämndmål: 1.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens samverkan med universitet 

och högskolor är god 

  Uppfylls helt 

Analys 

Miljöförvaltningen eftersträvar en god samverkan med universitet och högskolor dels som ett 

led i att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt och dels i kunskapshöjande syften 

för att kunna ta del av relevanta forskningsresultat och ha en möjlighet att påverka fokus för 

verksamhetsnära forskningsområden. Bland annat medverkar förvaltningen i det kompetens-

centrum för dagvatten (Drizzle) som leds av Luleå Tekniska universitet och förvaltningen har 

också varit projektledare för projektet iWater som rör realtidsmätning av vattenkvalitet där 

förvaltningen samarbetar med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet 

avslutades i november. Inom det strategiska partnerskapet mellan staden och Stockholms 

universitet har ett antal områden identifierats avseende gemensamma utvecklingsinsatser 

kring miljö och klimat. Förvaltningen har också deltagit på Stockholms universitets digitala 

arbetsmarknadsdag för naturvetare som anordnades i december. 

 

Aktiviteter: 

 Förvaltningen samverkar som partner med lärosäten och branschforskningsinstitut i 

nationella och internationella projekt och deltar i referensgrupper till forskningen som 

en viktig del i omvärldsbevakning. Utförd. 

 Medverka på relevanta arbetsmarknadsdagar som eventuellt organiseras av universitet 

och högskolor. Utförd. 

 Leda projektet ”Hållbarhet blir standard”, där miljöförvaltningen tillsammans med 

KTH och IVL tar fram process och medför att ta vara på resultat från pilotprojekt 

exempelvis GrowSmarter. Utförd. 
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 Genomföra projektet iWater (realtidsmätning av vattenkvalitet) som projektledare. 

Utförd. 

 Medverka i kompetenscentrum för dagvatten (Drizzle) som leds av Luleå Tekniska 

universitet. Utförd. 

 Fortsätta upprätthålla kontakt med ledande forskare i ett vetenskapligt råd för 

kemikaliearbetet. Utförd. 

 Genom inventeringar, analyser och beräkningar kartlägga förekomsten av farliga 

ämnen i bland annat förskolemiljön. Utförd. 

 Samarbeta med ledande forskare inom biologisk mångfald bl.a. för att ta fram nya 

planeringsunderlag så som biotopkartan. Utförd. 

 Dela en kommundoktorandtjänst med Luleå Tekniska universitet. Utförd. 

 Medverka i FoU-projekt om hur staden kan hantera klimatrelaterade risker som 

översvämningar och värmeböljor. Utförd. 

 Fortsatt samverkan med Umeå universitet inom för livsmedelskontrollen relevanta 

områden. Ej utförd. Arbetet har pausats då fokus har behövt läggas på 

trängseltillsynen. Samarbetet återupptas 2022.  

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och 

välskött stad att bo och vistas i 

  Uppfylls helt 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsarbete i stort syftar till att säkerställa att boende och 

besökare i Stockholm kan vistas i trygga och säkra miljöer. Mot bakgrund av spridningen av 

covid-19 har miljöförvaltningen från våren 2020 fram till och med september 2021 haft en 

viktig roll i att kontrollera att serveringsställen följer gällande regler om att hålla distans för 

att minska risken för smittspridning utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. En tillfällig enhet inrättades på förvaltningen under våren 2021 för att samla 

arbetet med trängseltillsynen. Enheten avvecklades efter att restriktionerna lyftes i oktober, 

men förvaltningen har haft beredskap för att återstarta arbetet om så krävs. I och med att 

smittspridningen i samhället på nytt ökade i december återstartades trängseltillsynen, om än i 

mer begränsad omfattning. Vid årsskiftet skalades tillsynen upp ytterligare och 

trängselenheten återinrättades under januari månad.  
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Nämndmål: 1.2.1 Konsumenterna i Stockholm har säkra livsmedel och blir inte 

vilseledda av felaktig märkning 

  Uppfylls helt 

Analys 

Miljöförvaltningen utför kontinuerligt kontroll av stadens livsmedelsverksamheter för att 

upptäcka avvikelser och följa upp dessa med syfte att säkra livsmedel saluhålls och serveras i 

staden. De överförda kontrollerna från 2020 har prioriterats och 97 procent av de överförda 

kontrollerna har kunnat genomföras. De som inte har utförts har bl.a. varit stängda och har 

därför inte kunnat utföras. 

Av de totalt 5200 kontroller som planerats har 5000 utförts och förvaltningen räknar därför 

inte med någon kontrollskuld till 2022. Vissa kontroller har av praktiska skäl inte kunnat 

genomföras, t.ex. för att verksamheten inte har öppet eller bedriver någon verksamhet. 

Förvaltningen har under året förberett, i enlighet med beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden 

i april 2021, för införandet av efterhandsdebitering av livsmedelskontrollens avgifter. Den 

stora skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett 

system med obligatorisk efterhandsdebitering. Förvaltningen har utvärderat möjliga alternativ 

och kommit till slutsatsen att den bästa lösningen är att efterhandsdebitering tillämpas fullt ut 

från och med 2022, men att åtgärder vidtas redan under 2021 för att förebygga att avgifter tas 

ut av verksamheterna under innevarande år för kontroll som inte kommer att kunna utföras. 

Bortfall av intäkter blir 5,4 mnkr år 2021. Återgång till full finansiering av kontrollen från år 

2022. Bortfallet av intäkter beror på att de verksamheter som flyttas till efterhandsdebitering 

år 2021 inte bidrar till finansieringen av den kontroll som utförs på de verksamheter som 

kvarstår med årliga avgifter 2021. Storleken på intäktsbortfallet 2021 beror på att majoriteten 

av alla verksamheter flyttas till efterhandsdebitering under året. 

Arbetet med matfusk har fortsatt under året, och under våren granskades livsmedelskontrollen 

av EU-kommissionen som en del av revisionen av hur Sverige hanterar kontrollen av matfusk. 

Vidare har bl.a. provtagning utförts för att göra DNA-analyser i syfte att undersöka om 

innehållet stämmer med vad som utlovas.  

Förvaltningen har under året fått ett nytt kontrollområde, kontaktmaterial, som innebär att 

verksamheter som producerar eller importerar material som kommer i kontakt med livsmedel 

ska registreras och kontrolleras. För att bygga upp kontrollen deltar förvaltningen i ett projekt 

som Livsmedelsverket driver som syftar till att bygga upp kompetens och rutiner för 

kontrollen. 

Klagomål och misstänkta matförgiftningar hanteras skyndsamt. Klagomål som kommer in är 

ett viktigt sätt för kontrollmyndigheten att få kännedom om brister som kan vara svåra att hitta 

i den planerade kontrollen. Detta gäller framförallt livsmedelsfusk. 

För att mäta kontrollens effekt har nämnden fastställt ett antal effektindikatorer för att 

säkerställa att avvikelser följs upp och att kontrollen har effekt. Livsmedelsverket utvecklar 

samtidigt sitt system för planering och uppföljning och möjligheten att följa kontrollens effekt 

förväntas bli avsevärt bättre i hela landet. Förvaltningen avvaktar därför den nationella 
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uppföljningen istället för att i detta läge använda parallella system för uppföljning.  

 

Aktiviteter: 

 Under 2021 kontrollera de anläggningar som enligt kontrollplanen ska kontrolleras 

under året, samt särskilt prioritera de kontroller som förts över från 2020. Utförd. 

 Utföra cirka 6500 kontroller, inklusive planerade kontroller, första årliga kontroller, 

uppföljande extra offentliga kontroller vid konstaterade allvarliga avvikelser samt 

överförda kontroller. Utförd. Enligt VP 2021 ska 9000 kontroller utföras. Detta är ett 

skrivfel, och det korrekta antalet, 6500 kontroller, framgår också av kontrollplanen. 

 Klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och 

organisationer ska handläggas inom 14 dagar. Utförd. 

 Anmälan om misstänkt matförgiftning ska handläggas senast arbetsdagen efter att de 

inkom. Utförd. 

 Fortsätta arbetet i den särskilda grupp som arbetar med livsmedelsfusk. Gruppen 

fokuserar på inkomna tips om livsmedelfusk och uppsökande verksamhet för att 

komma åt de som inte står under förvaltningens vanliga kontroll. Utförd. 

 Fortsätta och utveckla samarbetet med Polisen och Skatteverket, bl.a. genom fortsatta 

krogkontroller samt andra gemensamma tillsynsinsatser. Utförd. 

 

 

Nämndmål: 1.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämndens information ska vara 

korrekt och lättillgänglig 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Under 2021 har flera steg tagits för att underlätta för intressenter att ta till sig förvaltningens 

information. Bland annat har en ny metod i form av e-utbildningar, för främst stadens 

verksamheter, prövats och genomförts. Arbetet fortsätter under 2022. Den grundläggande 

informationen har blivit mer tillgänglig genom såväl klarspråk som omgörning av merparten 

av alla dokument i pdf-format på webbsidor. På grund av pandemin har dock inte insatser 

riktade till invånare utförts i planerad utsträckning. Exempel på insatser som har fått ställas in 

är olika prova-på-aktiviteter vid mässor och evenemang. 

 

Aktiviteter: 

 Digitalisera ett urval av utbildningar och på ett pedagogiskt sätt presentera dessa på 

stadens plattform. Exempel är utbildning inom parkskötsel och utbildning för 

kemikaliesmart skola, fritids och förskola. Utförd. 

 Satsning på ökad kunskap hos verksamheter för mer omfattande och korrekt 

inrapportering till e-tjänster inom exempelvis radon och värmepumpar. Utförd. 
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 Genomföra kommunikationsinsatser och konkreta prova-på aktiviteter i syfte att öka 

kunskaper, skapa engagemang, påverka attityder och beteenden hos stockholmare för 

att utveckla en hållbar konsumtion, hållbara livsstilar och minska klimatpåverkan. 

Delvis utförd. Planerade kommunikationsinsatser har genomförts, men merparten av 

prova-på-aktiviteter har ställts in på grund av pandemin. 

 Utveckla metoder för användartester och utvärderingar och applicera dessa i samband 

med ett urval av insatser. Ej utförd. Arbetet har ej prioriterats. 

 Fortsätta utbilda alla nyanställa i Klarspråksarbete. Utförd. 

 Tillsammans med andra förvaltningar och bolag genomföra kampanjer och hitta 

metoder för att utvärdera och fortsatt effektivt kommunicera efter kampanjernas 

avslutning. Exempel på sådana insatser är kemikaliekampanj riktad till ungdomar 

tillsammans med utbildningsförvaltningen och kampanj för minskat matsvinn inom 

staden tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB. Delvis utförd. Planerade 

kampanjer pågår och metoder för utvärdering har börjat utvecklas, dock ännu inte på 

ett tillräckligt systematiskt sätt. 

 Förvaltningen ser kontinuerligt över digitala kanaler för att anpassa dessa utifrån 

tillgänglighetsdirektiv och klarspråk. Utförd. 

 I samarbete med arbetsmarknadsnämnden genomföra en insats för att studerande inom 

vuxenutbildningen, framför allt SFI, ska kunna göra miljö- och klimatmedvetna val. 

Detta bidrar till målen i Agenda 2030. Utförd. 

 I samarbete med utbildningsnämnden öka kompetensen i arbetet inom områden 

relevanta för lärande för hållbar utveckling. Utförd. 

 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla 

potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Tillsynen som bedrivs på skolor och förskolor visar på brister avseende buller och ventilation 

och är ett återkommande problem.  

Genom tillsynen bidrar miljöförvaltningen till att dessa brister successivt åtgärdas så att 

inomhusmiljön för stadens barn i alla skolor och förskolor ständigt förbättras. Tillsynen 

bedrivs systematiskt i alla delar av staden, inom såväl privata som kommunala verksamheter. 

I tillsynen beaktas barnens behov mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet, som är 

könsneutral. Någon åtskillnad mellan pojkars och flickors behov görs inte i tillsynen. Då det i 

vissa situationer accepteras ringa överskridande eller att det inte bedöms rimligt att vidta 

ytterligare åtgärder genomförs en barnkonsekvensanalys i det enskilda ärendet. 
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Nämndmål: 1.3.1 Stockholms skolor och förskolor har en sund inomhusmiljö 

och trygga livsmedel 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Miljöförvaltningen har genomfört 95 procent av årets planerade hälsoskyddsinspektioner på 

förskolor och skolor. Såsom tidigare är det höga bullernivåer och bristande ventilation som 

dominerar anmärkningarna i tillsynen. Miljöförvaltningen arbetar fortlöpande med 

uppföljningsärenden, framför allt avseende dessa brister. Samverkan kommer att fortsätta ske 

med viktiga verksamhetsutövare såsom SISAB, utbildningsförvaltningen och stadsdelarna för 

att öka kunskapsutbytet och i förlängningen förbättra inomhusmiljön. 

Tidigare genomförd kartläggning av UV-skydd vid förskole och skolgårdar har följts upp 

under året. 13 procent av de verksamheter som följdes upp fick anmärkning.  

Vid anmälan av ny skol- eller förskoleverksamhet granskas alltid lokaliseringen utifrån 

trafikbullernivåer, luftkvalitet och om det föreligger risk för markföroreningar på 

verksamhetsområdet. Under året har det inkommit 27 anmälningar om nya verksamheter, 16 

anmälningar om ändring av befintlig verksamhet och 11 anmälningar om byte av huvudman. 

Statistik rörande radonmätning på skolor och förskolor går för närvarande inte att ta fram ur 

förvaltningens ärendehanteringssystem. Bedömningen är dock att målet för indikatorn för 

radon inte kommer att kunna nås eftersom nya skolor och förskolor tillkommit och den 

procentuella andelen radonmätta verksamheter därmed blir lägre. 

Miljöförvaltningen har under året även kontrollerat att hantering av livsmedel på förskolor 

utförs säkert. 
 

Aktiviteter: 

 Följa upp de brister som konstaterades i samband med genomfört bullerprojekt på 

förskolor. Utförd. 

 Fortsatt fokus på kemikaliearbete på förskolor och utökat arbete på skolor. Utförd. 

 Tillsyn av förskolornas UV-skydd. Utförd. 

 Öka fokus i tillsynen på förorenad mark och trafikbuller, bl.a. genom ökad samverkan 

med SISAB och exploateringskontoret. Ej utförd. Andra frågor har prioriterats i 

samverkan med SISAB. Däremot har internt arbete genomförts kring hur 

trafikbullerfrågor ska hanteras internt vid skolor och förskolor. Remisser från 

stadsbyggnadskontoret om bygglov har också hanterats, där förvaltningen bedömt 

frågor kopplade till bl.a. förorenad mark och trafikbuller.  

 Fortsätta bedriva tillsyn avseende att skolor och förskolor mäter radon. Utförd. 

 Fokusera på allergikost i livsmedelskontrollen. Utförd. 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 27 (99) 

 
 start.stockholm 
 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Andel förskolor och skolor 

som har  kontrollerats 
avseende radon och har 
radonvärden under 200 
Bq/m3 luft. 

   91 94 %  2021 

Analys 

Statistik för att följa upp indikatorn går i nuläget inte att få ut ur förvaltningens verksamhetssystem. Radonmätningar pågår men 
bedömningen är ändå att målet inte har nåtts då nya skolor och förskolor tillkommit och den procentuella andelen radonmätta 
verksamheter därmed blir lägre. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i 

behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och 

rättssäkerhet 

  Uppfylls helt 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar systematiskt med utbildning och ständigt förbättrade 

rutiner för att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av tillsynsärenden. Härvid 

beaktar miljö- och hälsoskyddsnämnden principerna om likabehandling och opartiskhet. 

Stockholms stads Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023 är vägledande i nämndens arbete med tillgänglighetsfrågor. 

Under 2021 har ett också ett omfattande arbete avseende tillgänglighetsanpassning av 

webbsidor och publika dokument genomförts utifrån webbtillgänglighetsdirektivet. 

Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktions-

hinderfrågor får ta del av och involveras i relevanta ärenden där det är möjligt. Inför remisser 

av för rådet relevanta program har förvaltningen för avsikt att inför remissrunda ge rådet en 

föredragning om det föreslagna programmet, för att skapa möjlighet att inhämta rådets 

synpunkter. I slutet av maj besökte förvaltningens handläggare det gemensamma rådsmötet 

mellan fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens råd för 

funktionshinderfrågor samt idrottsnämndens råd för funktionshinderfrågor för att informera 

om förvaltningens pågående arbete med tillgängliggörande av stadens naturreservat. Där 

presenterades åtgärdsinriktningen utifrån stadens Friluftsstrategi samt de tillgänglighetsfrågor 

som prioriteras den närmaste tiden. I december fick rådet också en föredragning av miljö- och 

hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan för 2022.  
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Nämndmål: 1.4.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet bedrivs så att 

mänskliga rättigheter respekteras och att ingen utsätts för diskriminering 

  Uppfylls helt 

Analys 

Ingen ska uppleva sig diskriminerad i kontakterna med miljöförvaltningen. Servicen ska vara 

god och likvärdig för alla oavsett ålder, etnicitet, funktionsvariation, trosuppfattning, kön, 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 

kompetensutvecklingsinsatser kring bland annat bemötande, normkritik och jämställdhet. 

Förvaltningen följer även en arbetsåtgång med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter, där aktiva åtgärder för 2021 formulerades vid 

årets början. 

 

Aktiviteter: 

 Kompetensutveckling kring bl.a. diskriminering, jämställdhet, normkritik och HBTQ-

frågor. Utförd. 

 Säkerställa icke-diskriminering i rekryteringsrutinerna. Utförd. 

 Utveckling av skyddsrondsmall ur ett tillgänglighetsperspektiv. Utförd. 

 Involvera fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens råd för 

funktionshinderfrågor i relevanta ärenden där det är möjligt. Utförd. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro 

som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Miljöförvaltningens arbete bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att i tillsynen 

identifiera brister i inomhusmiljön på äldreboenden och säkerställa att bristerna åtgärdas. 

Förvaltningen kontrollerar även att livsmedel hanteras säkert på äldreboenden. Under 2021 

har hittills ingen hälsoskyddstillsyn genomförts på äldreboenden med hänsyn till risk för 

spridning av covid-19 till känsliga grupper.  
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Nämndmål: 1.5.1 Stockholms äldreboenden har en sund inomhusmiljö och 

trygga livsmedel 

  Uppfylls delvis 

Analys 

För att säkerställa en sund inomhusmiljö för stadens äldre genomför miljöförvaltningen tillsyn 

på äldreboenden avseende inomhusmiljö och hygienrutiner. Under året har ingen hälso-

skyddstillsyn utförts på grund av covid-19 och risken för smittspridning på äldreboenden. 

Tillsynen kommer förhoppningsvis kunna återupptas under 2022 under förutsättning att 

tillsyn kan utföras på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt. 

Miljöförvaltningen har under året kontrollerat att hantering av livsmedel på äldreboenden 

utförs säkert. När besök inte har kunnat utföras på plats har kontrollen genomförts digitalt på 

distans. 

 

Aktiviteter: 

 Riktad tillsyn av inomhusmiljön mot äldreboenden. Ej utförd. Tillsyn har ej 

genomförts med hänsyn till risk för smittspridning.  

 Information till verksamhetsutövare och fastighetsägare. Utförd. 

 Fokusera på allergikost i livsmedelskontrollen. Utförd. 

 

 

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad 

med hög tillväxt 

Analys 

Förvaltningen bidrar genom sitt arbete i stadsplaneringen, i tillsynen, i samordningsgrupper 

och i olika projekt till att säkerställa en långsiktig hållbarhet, en robust grönstruktur, minskad 

klimatpåverkan, klimatanpassning, god ljudmiljö, efterlevnad av miljökvalitetsnormer för luft 

och vatten, minskad kemikaliepåverkan samt bibehållna ekosystemtjänster. Miljöprogram 

med tillhörande handlingsplaner samt stadens Agenda 2030-arbete är vägledande för 

åtgärdsarbetet. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa 

företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 

  Uppfylls helt 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar till ett gott företagsklimat framför allt genom att 

fungera bra som myndighet. En väl fungerande tillsyn med tydliga regler som gäller lika för 

alla, hög kompetens samt gott bemötande och god service underlättar för företagen. 

Förvaltningen arbetar med implementeringen av näringslivspolicyn genom ett antal aktiviteter 

kopplade till fokusområdena.  

Fokusområde 1, Stimulera tillväxt och företagsamhet 

Under våren 2020 genomfördes projektet ”rätt väg in” i staden, och bland annat konstaterades 

att Kontaktcenter (KC) behöver användas i större utsträckning. Förvaltningen har därför 

påbörjat arbetet med att nyttja dessa tjänster ytterligare och arbetet med att implementera ”rätt 

väg” in fortsätter under 2022. Vidare utvecklas samarbetet med KC för att säkerställa att rätt 

information alltid når verksamhetsutövare som kontaktar förvaltningen. 

För att verksamhetsutövare ska ha tillgång till rätt information säkerställs att information på 

webben är uppdaterad och lätt att hitta. 

Fokusområde 2, Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning 

Förvaltningen har under året arbetat med att utveckla sina e-tjänster i syfte att förenkla för 

företagen, bl.a. genom ett projekt som syftar till att underlätta inrapportering av 

köldmedierapporter. 

Livsmedelskontrollen har under året arbetat med att förbereda inför övergången till 

efterhandsdebitering. I enlighet med beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden i april har därför 

miljöförvaltningen förberett för en övergång vid årsskiftet 2021/2022. Även näringslivet har 

uttryck önskemål om en så tidig övergång som möjligt. 

Fokusområde 3, Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet 

För att säkerställa goda förutsättningar och rättvisa villkor för företag i staden utvecklar 

förvaltningen ständigt sitt arbete mot brottslig verksamhet, bl.a. genom arbetet med matfusk.  

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Näringslivets nöjdhet vid 
kontakter med staden 
som myndighet 

81   83 79 73 2021 
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Nämndmål: 2.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är effektiv med 

hög professionalitet och god service 

  Uppfylls helt 

Analys 

Nämndens båda myndighetsområden har under de senaste åren visat mycket goda resultat i de 

årliga NKI-mätningarna (Nöjd Kund Index). Resultatet för miljö- och hälsoskydd uppgår 

under 2021 till 74 (där motsvarande resultat för 2020 var 84) och livsmedelskontroll når ett 

resultat om 78 (79). 

NKI har 2021 sjunkit något, men ligger fortfarande på en hög nivå och följer index i Sverige. 

En anledning till minskningen kan vara det ansträngda läget med anledning av pandemin. 

 

Aktiviteter: 

 Följa och analysera utvecklingen av NKI för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhetsområden. Utförd. 

 Samverka inom Miljösamverkan Stockholms län (MSL) för ökad samsyn, 

effektivisering och likabehandling inom tillsynen. Utförd. 

 Följa upp inspektionsbesök inom livsmedelskontrollen genom supervision, d.v.s. 

säkerställa att kontrollen har avsedd effekt. Utförd. 

 Informationsträffar för verksamhetsutövare. Ej utförd. Har ej prioriterats med 

anledning av pandemin. 

 Årliga tillsynsrapporter som underlag för uppföljning och planering. Utförd. 

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Anmälan om misstänkt 

matförgiftning handläggs 
senast arbetsdagen efter 
inkommen anmälan 

   93,6 % 90 %  VB 2021 

Analys 

Statistik för hantering av inkomna matförgiftningar kan på grund av förändrade rutiner för registrering inte plockas ut för 2021. 
Bedömningen är dock, med stöd av de uppgifter som finns, att måluppfyllelsen ligger runt 85-90 %. 

 
 Behandla anmälningar 

enligt miljöbalken inom 
sex veckor 

81,5 %   91,1 % 90 %  VB 2021 

Analys 

Skälet till att målet enbart delvis nås är att 80 hygienanmälningar som inte handlagts inom sex veckor gäller verksamheter som 
blev anmälningspliktiga genom förändringar i lagstiftningen under 2021. Hur dessa verksamheter ska bedömas har utretts 
under året tillsammans med Socialstyrelsen och handläggning kommer att ske år 2022. 
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   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Företagen uppfattar 

inspektörerna som 
professionella 

84   84 80  2021 

 
 Handläggning av 

värmepumpansökningar 
ska påbörjas senast efter 
5 arbetsdagar. 

100 %   100 % 95 %  VB 2021 

 
 Miljörapporter besvaras 

senast 30 juni. 
98,2 %   88,7 % 95 %  VB 2021 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt 

och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande 

behov 

  Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen har fortsatt sitt aktiva arbete för att staden ska uppnå målen för bostads-

försörjningen, där en hållbar och hög genomförandetakt är särskilt prioriterat. Förvaltningen 

bidrar till att säkerställa en långsiktig hållbarhet och hälsosam miljö, en robust grönstruktur, 

förbättrad vattenkvalitet, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och god ljudmiljö. 

Förvaltningen arbetar, genom den förvaltningsövergripande modellen Ledstången, för att 

miljöfrågorna ska beaktas i ett tidigt skede av planeringen och att staden kan skapa en 

attraktiv, miljö- och klimatsmart stad. 

 

Nämndmål: 2.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i en 

stadsplanering som värnar miljön och människors hälsa samt säkerställer den 

växande stadens behov 

  Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen har en fortsatt aktiv roll i stadsplaneringen, i tidiga skeden samt under 

detaljplaneringen, genom att bistå med expertkunskap inom miljö och hälsa samt hjälpa till 

med avvägningar för en hållbar stadsutveckling. Förvaltningen arbetar också för att utveckla 

samverkan med stadsbyggnadskontoret i bygglovsskedet, exempelvis vad gäller tillfälliga 

förskolor/skolor och strandskydd. 

Förvaltningen ser att stadsplaneringen fortsätter i en hög takt trots den pågående pandemin. 

Några av de större projekt som har påbörjats eller utvecklats under året och där förvaltningen 
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haft en bidragande roll är detaljplanen för Lövstaverket samt ett antal program i söderort 

bland annat för Södertäljevägen, Fruängen och Gullmarsplan.  

Förvaltningen ansvarar för att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster i 

samverkan med berörda förvaltningar och bolag. De lokala åtgärdsprogrammen utgör, 

tillsammans med stadens dagvattenstrategi, åtgärdsnivå och riktlinjer för hållbar 

dagvattenhantering, viktiga planeringsunderlag i stadsbyggnadsprocessen för att visa hur 

staden avser följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Under året har ytterligare sex lokala 

åtgärdsprogram (LÅP) antagits av berörda nämnder och Stockholm vatten av avfall AB:s 

styrelse. Vidare har förvaltningen förberett antagande av LÅP Brunnsviken, Flaten samt 

Judarn till början av 2022. 

Under ledning av stadsledningskontoret har en handlingsplan för klimatanpassning tagits 

fram, där förvaltningen har medverkat i arbetet. Handlingsplanen antogs av 

kommunfullmäktige i december. Förvaltningen utgör även expertstöd i det fortsatta arbetet 

med lokala åtgärdsplaner för skyfallshantering som leds av trafikkontoret, liksom i arbetet 

med hantering av värmeböljor. En proaktiv insats för att förnya värmekarteringen av staden 

samt genomföra dynamiska analyser med avseende på risker för sårbara verksamheter och 

grupper samt närhet till grönstruktur har initierats. Genom det av Vinnova externfinansierade 

projektet Multifunktionell Urban Klimatanpassning i Samverkan (MUKIS), kommer 

samarbetet avseende klimatanpassning vidareutvecklas med bland andra trafikkontoret, 

SISAB och stadens bostadsbolag. På Miljöbarometern har samtliga klimatindikatorer 

uppdaterats med data för 2020. 

Förvaltningen samordnar också stadens arbete med att implementera stadens handlingsplan 

för biologisk mångfald. I handlingsplanen ingår att uppmärksamma frågan i stadens olika 

processer, bl.a. i stadsplaneringen. Arbete pågår även med att ta fram stadsdelsvisa åtgärds-

program (SÅP). Dessa syftar till att förstärka Stockholms biologiska mångfald och blågröna 

infrastruktur genom konkreta förslag på åtgärder i både bostadsnära natur och i frilufts-

områden. Åtgärdsprogrammen kan även bli viktiga planeringsunderlag för t.ex. ekologiska 

kompensationsåtgärder i stadsbyggnadsprocessen. 

Projektet Hållbarhet blir standard har pågått i två år och en första skiss på analysmetod är 

framtagen, principer för samverkan är klarlagda och de medverkande städerna Stockholm, 

Malmö och Göteborg har identifierat hållbara lösningar från pilotprojekt som både har blivit 

standard och som borde bli standard. Med hjälp av dessa har projektet tagit nästa steg och 

genomfört en test av analysverktyget som utvecklas för att effektivisera implementering av 

goda resultat från pilotprojekt som staden medverkar i och som bidrar till hållbar utveckling 

och klimatsmarta städer. 

 

Miljöprogrammets etappmål 3.1 ”Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall” 

Förvaltningen har under året medverkat i framtagandet av handlingsplanen för klimat-

anpassning, genom deltagande i arbetsgrupper och i styrgruppen för arbetet. Handlingsplanen 

utgör en konkretisering av miljöprogrammets mål, och innehåller principer för stadens 

skyfallshantering, samt aktiviteter som ska genomföras av berörda förvaltningar och bolag. 

Förvaltningen har ingått i trafikkontorets Skyfallsgrupp, och utvecklat informationen om 

skyfall och översvämningar på webbplatsen Miljöbarometern. Förvaltningen har utgjort 
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expertstöd för olika förvaltningar i skyfallsfrågor, främst i olika detaljplaneprojekt. 

Förvaltningen ingick också i den arbetsgrupp som stadsledningskontoret tillsatte för att 

utvärdera försommarens extrema nederbördstillfällen, och vilka konsekvenser de fick för 

stadens verksamheter. Under året slutfördes projektet ”Regnpark- och skyfallsdamm i 

Rålambshovsparken” av Kungsholmens stadsdelsförvaltning, där förvaltningen medverkat i 

planeringen. Sammantaget bidrar detta till att etappmål 3.1 bör uppnås under 

programperioden. 

 

Miljöprogrammets etappmål 3.2 ”Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja” 

Förvaltningen har bistått kommunstyrelsen och andra förvaltningar och bolag i stadens arbete 

med klimatanpassning, och utgör expertstöd i konkreta klimatanpassningsprojekt. Därtill har 

förvaltningen medverkat i FoU-projekt om hur staden kan hantera klimatrelaterade risker som 

värmeböljor. Förvaltningen har initierat en uppdatering av stadens värmekartering och 

fördjupande analys av stadens värmeöar, med avseende på sårbara verksamheter och grupper, 

samt  grönstruktur. 

 

Aktiviteter: 

 Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser arbeta för en stad i tillväxt och 

ta tillvara på stadsbyggandet som verktyg för att uppnå hållbara och trivsamma 

livsmiljöer. Utförd. 

 Arbeta för att uppnå målen för bostadsförsörjningen, där en hållbar och hög 

genomförandetakt är särskilt prioriterat. Utförd. 

 Bistå berörda nämnder med underlag och bedömningar gällande miljö- och 

hållbarhetsfrågor som t.ex. buller, luftkvalitet, markföroreningar, vattenfrågor, 

naturvärden, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, klimatförändringar och 

klimatanpassning. Utförd. 

 Bidra med smarta lösningar och söka externa medel för befintliga bostäder och 

utemiljö gällande energi, transporter och ekosystemtjänster i samband till utvecklingen 

av stadens fokusområden Farsta, Skärholmen, Hagsved (Hagsätra/Rågsved) och Kista, 

bl.a. genom projektet Hållbarhet blir standard. Utförd. 

 Underlätta stadsutvecklingen genom att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram som 

visar hur biologisk mångfald kan gynnas samtidigt som staden utvecklas. Utförd. 

 Fortsätta att utveckla analyser och underlag kring särskilt folkhälsobefrämjande 

grönytor och medborgarnas nåbarhet till dessa. Resultaten kopplas till det 

stadsövergripande arbetet med social hållbarhet. Utförd. 

 Underlätta stadsutvecklingen genom att ta fram lokala åtgärdsprogram i syfte att visa 

hur miljökvalitetsnormerna för kemisk och ekologisk status i vatten kan nås samtidigt 

som staden utvecklas. Utförd. 

 Bistå i arbetet med att uppdatera dagvattenvägledningen tillsammans med berörda 

förvaltningar och bolag. Utförd. 
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 Bistå kommunstyrelsen och andra förvaltningar och bolag i stadens arbete med 

klimatanpassning, och utgöra expertstöd i konkreta klimatanpassningsprojekt. Utförd. 

 Medverka vid implementeringen av Handlingsplan för klimatanpassning, med fokus 

på skyfall och värmeböljor. Utförd. 

 Miljöövervakning av klimatförändringar och dess effekter, med fokus på extrema 

väderhändelser. Utförd. 

 Medverka i FoU-projekt om hur staden kan hantera klimatrelaterade risker som 

översvämningar och värmeböljor. Utförd. 

 Bistå med stöd och vägledning vid användning av den vägledning för buller från 

kulturscener i staden som togs fram under 2020 och syftar till att ge verksamheter stöd 

i sitt arbete med lokalisering, planering och försiktighetsmått för att minska risker för 

störningar i omgivningen och ge verksamheten en tryggare och säkrare möjlighet att 

bedriva verksamhet i staden. Utförd. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar 

effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet 

  Uppfylls helt 

Analys 

Andelen laddbara fordon i Stockholm har ökat kraftigt och är nu den högsta i Sverige. Från 

september 2021 har laddbara fordon stått för hälften av nybilsförsäljningen. En fördubbling av 

antalet elbilar och laddhybrider i fordonsflottan i Stockholm har skett de senaste två åren, 

medan övriga miljöbilskategorier har gått tillbaka eller legat stilla på samma nivåer som 

tidigare. Hemsidan www.miljofordon.se erbjuder information om miljöfordon och förnybara 

drivmedel och används mycket. Det pågår ett intensivt arbete med att öka både den publika 

och privata laddinfrastrukturen inom staden. Det har även gjorts en sammanställning om hur 

de publika laddstationerna i Stockholm nyttjas. En laddplan är under framtagande och 

kommer att presenteras under våren 2022. 

Kampanjen ”Utan egen bil” erbjuder stockholmarna information och tips om 

mobilitetslösningar i Stockholm. CNCA Mobility Hub Project har sammanställt information 

om befintliga mobilitetserbjudanden i Stockholm Parkerings anläggningar. Ett projekt med 

insamling och sammanställning av data från elsparkcyklarna i Stockholm har genomförts i 

samarbete med trafikkontoret i syfte att få information och hur cyklarna används och hur de 

frivilliga avtalen följs. Genom projektet stärks möjligheten att kommunicera regler och zoner 

för parkering och hastigheter till användarna. En plan för samverkan kring mobilitetslösningar 

är under framtagande och kommer att presenteras under våren 2022. 

Regionalt har förvaltningen samarbetat genom Miljö- och samhällsbyggnadsrådet med 

länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Trafikverket, Region Stockholm och länets alla 

kommuner för att ta fram gemensamma åtgärder och arbetssätt för att minska klimatpåverkan 

http://www.miljofordon.se/


 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 36 (99) 

 
 start.stockholm 
 

från transporter inom områdena upphandling, styrmedel och regelverk samt elektrifiering.  
 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Växthusgasutsläpp i 
transportsektorn per 
invånare (ton CO2e per 
invånare) 

0,86 Ton CO2 
/ inv 

  0,96 Ton 
CO2 / inv 

0,96 Ton 
CO2 / 
inv 

0,96 ton 
CO2e/in
v 

2021 

Analys 

Periodens utfall avser år 2020. Utsläpp per invånare för år 2021 beräknas under första halvåret 2022. 

 

   Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, med stöd av trafiknämnden 
och i samarbete med de nämnder och bolagsstyrelser som äger 
parkeringsplatser, ta fram riktlinjer för anläggande av el-laddplatser 
i befintlig bebyggelse med krav på minst 20 % laddplatser 

2021-01-01 2021-12-31  

  Trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB ta 
fram nya mål och handlingsplaner för publik laddinfrastruktur efter 
2022 

2021-01-01 2021-12-31  

 

Nämndmål: 2.3.1 Användningen av miljöfordon, förnybara drivmedel och 

effektiva mobilitetslösningar ska öka 

  Uppfylls helt 

Analys 

Andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen har ökat under år 2020 och har legat 

över 50 procent sedan september 2021. Laddhybriderna har ökat mer i nybilsförsäljningen än 

elbilarna och biogasbilarnas andel är i nivå med 2019. Eftersom reduktionsplikten kräver 

ytterligare biodrivmedelsinblandning i fossila drivmedel mot vad som krävdes året innan bör 

även biodrivmedelsanvändningen ha ökat (här finns en eftersläpning i tillgänglig statistik så 

detta har inte kunnat verifieras). Trafiken minskade initialt under pandemin (år 2020), både 

under rusningstid och fördelat över dygnet men är på tillbakagång mot tidigare nivåer.  

Fleet-managerfunktionen har genomfört en upphandling om hyrbilar och förnyade 

konkurrensutsättningar gällande fordon resp. leasing. Underlag angående möjlig utrustning 

för geofenceing i stadens bilar har inhämtats från fordonsleverantörer och kunskapsutbyte 

sker löpande med olika aktörer.  

Arbetet inom de externfinansierade projekten fortlöper enligt plan. Revision av EU-projektet 

Eccentric har genomförts och revisorerna fann att projektet hade god ordning och inga större 

anmärkningar eller felaktigheter. Inom projektet Meister har effektstyrning testats på tre 

laddgator i Stockholm i samarbete med Ellevio och Vattenfall. Ett webinarium om elbilar i 

hemtjänsten har också genomförts. 
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Förvaltningen hjälper vid förfrågan löpande till med fordonskrav vid olika typer av 

transportupphandlingar som genomförs av andra förvaltningar och bolag.  

Några nya laddgator har tillkommit under året. Nu finns totalt 48 laddgator med sammanlagt 

över 250 laddplatser. En sammanställning av hur de publika laddplatserna används 

redovisades för miljö- och hälsoskyddsnämnden i december. 

Förvaltningen hjälper löpande de förvaltningar och bolag som har frågor och behöver hjälp 

med kunskap om laddning av elbilar. Riktlinjer för etablering av laddplatser på 

parkeringsplatser som ägs av stadens förvaltningar och bolag (ej gatumark) har tagits fram 

och remitteras internt inom staden under februari för behandling i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden under våren 2022. Fixa Laddplats har haft ett större webinarium och 

några mindre sammankomster.  

Fyra nummer av nyhetsbrevet Miljöbilar i Stockholm har kommit ut under året. 

Planerade seminarier om eldrivna parkmaskiner har skjutits till våren 2022. 

 

Aktiviteter: 

 Ansvara för kommunkoncernens gemensamma fordonshantering och för 

inköpskategorin fordon. Optimera hanteringen och användningen av stadens egna 

fordon inom ramen för kommunfullmäktigeuppdraget. Stötta förvaltningar och bolag 

vid uppföljning av fordonsinnehav och tankning. Upphandla hyrbilstjänst. 

Implementera den nya elbilspoolstjänsten med eldrivna personbilar och lätta lastbilar 

hos så många av stadens verksamheter som möjligt. Utförd. 

 Tillsammans med trafiknämnden implementera geofencing för hastighetsefterlevnad 

av stadens tjänstebilar där det är tekniskt möjligt. Ej utförd. Det går inte att få tag på 

nya bilar med geofensingteknik inmonterad, saknas hos alla fordonsleverantörer. 

Förvaltningen har inte heller hittat någon utrustning som går att eftermontera. Arbetet 

fortsätter och ska enligt uppdrag slutredovisas senast i december 2022.  

 Undersöka möjligheten att konvertera minst två av stadens laddhybridbilar från bensin 

till etanol (E85). Laddfunktionen ska finnas kvar så att bilarna efter konvertering kan 

köra på el eller E85 (avsikten är att bilarna ska tanka och köra el i första hand och E85 

vid längre körsträckor). Konverteringen görs för att bilarna ska kunna köras så 

fossilfritt som möjligt och för test och demonstration med syfte att få kunskap och 

erfarenhet inför ett eventuellt statligt konverteringsbidrag som aviserats till år 2022. 

Utförd. 

 Lansera den biodrivmedelskampanj (etanoltankningskampanj) som arbetats fram 

under år 2020. Utförd i form av kampanjen Bytbränsle.se. 

 Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser följa och analysera 

utvecklingen av fossilbränsleanvändningen i Stockholm och därmed stötta arbetet med 

att på ett effektivt sätt nå målet om en fossilfri organisation och ett fossilfritt 

Stockholm 2040. Utförd. 

 Under ledning av kommunstyrelsen och i samverkan med trafiknämnden arbeta med 

implementering och uppföljning av stadens handlingsplan för vägtrafiken (minskade 
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växthusgasutsläpp till 2030). Ej utfört, ingen handlingsplan för vägtrafiken har 

antagits. 

 I samarbete med trafikkontoret, Stockholms Parkering AB, exploateringskontoret och 

andra berörda förvaltningar och bolag ta fram en laddplan för Stockholm. Delvis 

utförd. Arbete pågår och en laddplan kommer att presenteras för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden under våren 2022. 

 I samarbete med Stockholm Parkering AB, exploateringskontoret och andra berörda 

förvaltningar och bolag ta fram en handlingsplan för mobilitet (bilpooler och andra 

mobilitetstjänster). Delvis utförd. Arbete pågår och en handlingsplan för samarbete 

kring mobilitetstjänter kommer att presenteras för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

under våren 2022. 

 Transportcentrum: Förvaltningen ska stödja nämnder och bolagsstyrelser med miljö- 

och klimatkrav vid upphandlingar där fordon och tjänster som inkluderar fordon och 

transporter ingår (gäller bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, arbetsfordon, 

parkskötselverktyg med mera). Hjälp vid såväl framtagande av krav som vid 

uppföljning och utvärdering. Inför varje upphandling ska möjligheten att skärpa 

kraven undersökas till exempel för att spegla en pågående teknikutveckling. Utförd. 

 Implementera stadens miljölastbilsdefinition tillsammans med andra aktörer. Arbeta 

för att miljöanpassa arbets- och entreprenadmaskiner genom övergång till ny teknik 

och/eller användning av biodrivmedel. Utförd. 

 Stötta exploateringsnämnden och trafiknämnden med fordons- och 

drivmedelskompetens gällande åtgärder för att effektivisera masshanteringen, 

omläggning av gods från lastbil till pråm och lastcykel samt e-handel. Utförd. 

 Förbereda för en kampanj om sparsam och miljöanpassad körning som sedan kan 

genomföras under år 2022, inom ramen för genomförandet av handlingsplan för 

minskad spridning av mikroplaster. Utförd. 

 Samverkar med andra städer i projekt och genom nätverken POLIS och Eurocities för 

att omvärldsbevaka och påverkar EU-direktiv och liknande. Utförd. 

 Kommunicera resultat och aktuell information om miljöbilar och hållbara transporter 

via bl.a. web och nyhetsbrev samt uppdatera och vidareutveckla www.miljofordon.se. 

Utförd. 

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Andel sålda förnybara 

drivmedel i länet per år.  
27 %,    34 % 37 %  2021 

Analys 

Periodens utfall avser år 2020. Statistiken rapporteras med eftersläpning så 2021-års siffror finns tillgängliga först i slutet av 
2022. Reduktionsplikt infördes för bensin och diesel den 1 juli 2018. Den innebär att drivmedelsleverantörerna måste reducera 
klimatpåverkan från fossil bensin och diesel genom att blanda in hållbara biodrivmedel. Reduktionsplikten har skärpts succesivt 
och 2020 ställdes krav på 4,2 procents reduktion av koldioxidutsläppen i bensin och 21 procent av utsläppen i diesel. All bensin 
som säljs inom länet är låginblandad med etanol och all diesel som säljs vid publika drivmedelsstationer innehåller förnybar 

http://www.miljofordon.se/
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   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

RME och HVO. Däremot säljs en del bulkdiesel (dvs direktleverans med tankbil) utan eller med låg andel förnybara 
komponenter. Andelen förnybar låginblandad råvara i mängden såld diesel till vägtrafiken 2020 i Stockholms län var drygt 31 
procent, räknat som volymandel. År 2019 var andelen drygt 37 procent. Tre olika saker förklara den här minskningen. Fler 
depåer i Sverige har numera lokala möjlighet att lagra HVO100 vilket gör att det går att leverera reduktionspliktsdiesel mer jämt 
över Sverige. Under de första åren med reduktionsplikt, 2018-2019, fanns inga större lagringsmöjligheter ute i landet och 
Stockholm, Göteborg och Malmö fick större volymer HVO för att drivmedelsbolagen skulle klara reduktionspliktsnivån utslaget 
på hela landet. Högre inbladningar över reduktionspliktsnivån erbjöds i storstäderna men på andra platser i Sverige var 
nivåerna låga eller obefintliga. Nu har detta jämnats ut. Reduktionsplikten tar även hänsyn till hur mycket koldioxid drivmedlet 
faktiskt reducerar. Den HVO/RME med störst klimatnytta har använts till låginblandning vilket gör att mer klimatnytta kan 
erhållas med lägre volymer. En tredje orsak verkar vara att det skett dubbelräkningar vid statistiksammanställningarna under 
tidigare år. Det är drivmedelsbolagens bulkleveranser av HVO som dels räknas som bulkleverans men också kommit med i 
reduktionspliktsdieseln. Att använda bulkleveranserna som avräkning mot reduktionspliktsdieseln är tillåtet och något som 
förmodligen inte uppmärksammats i statistiken tidigare år. Enligt de nationella siffrorna har andelen biodrivmedel stigit från 20,8 
till 21,6 procent från år 2019 till år 2020 i hela Sverige – men lokalt har andelen gått ner p.g.a. en kombination av de tre 
förklaringarna ovan. Den totala mängden drivmedel, fossilt och förnybart tillsammans, har gått ner från 2019 till 2020 i 
Stockholms län. Bensinvolymerna har gått upp men i övrigt har alla andra drivmedelvolymer minskat. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- 

och evenemangsstad med en stark besöksnäring 

  Uppfylls helt 

Analys 

Det ligger i stadens intresse att det finns förutsättningar för ett rikt kulturliv och möjligheter 

att bedriva kulturevenemang, livescener och klubbverksamhet samt bedriva restaurang- och 

barverksamhet med musik. Detta måste dock vägas mot invånarnas rätt till lugn och ro i sin 

bostad och möjlighet till fredad nattsömn. Under 2020 tog miljöförvaltningen fram en 

bullervägledning för musikverksamhet i enlighet med budgetuppdrag. Vägledningen ska vara 

ett stöd i planeringen och driften av konsert-, evenemangs-, och klubbverksamheter såväl 

inomhus som utomhus. Miljöförvaltningen ska vid behov vara ett stöd i tillämpningen av 

vägledningen. Vägledningen ska underlätta för en levande stad med minskad risk för 

störningar för de boende. Under året har förvaltningen bland annat distribuerat vägledningen 

tillsammans med praktiska råd och tips till verksamhetsutövare som ska starta upp en 

verksamhet med serveringstillstånd eller förlänga sitt serveringstillstånd. Syftet är att genom 

kunskapshöjande insatser motverka att olägenheter uppstår från främst restauranger.  

 

   Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 

  Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ska leda, samordna och 
under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra 
industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och 
stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra 

2021-01-01 2021-06-30  
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Nämndmål: 2.4.1 Stockholm har en hållbar lokalisering av evenemang och 

idrottsplatser 

  Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen hanterar årligen ett stort antal klagomål på konsert-, evenemangs-, och 

klubbverksamheter. Under första delen av 2021 har det varit färre klagomål på denna typ av 

evenemang på grund av den rådande pandemin. Under sommarsäsongen i samband med att 

restriktionerna släpptes ökade antalet klagomål på främst musikstörningar från enstaka 

evenemang.  

Förvaltningen fortsätter delta i implementeringen av stadens handlingsplan med tillhörande 

vägledningar och åtgärder för att främja stadens kultur- och nöjesliv i syfte att stärka stadens 

attraktions- och konkurrenskraft. Förvaltningen bistår med kunskap om hur verksamheter kan 

samlokaliseras med bostäder på ett sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa 

minskas.  

 

Aktiviteter: 

 Erbjuda vägledning i samband med myndighetsutövande bullerbekämpning och i 

arbetet ta hänsyn till att hjälpa verksamhetsansvariga för livescener/konsert- och 

klubbverksamheter att vidta bullerdämpande åtgärder. Utförd. 

 Bistå Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i arbetet med att leda, samordna och 

under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde. 

Utförd.  

 Bistå kulturnämnden i arbetet med att främja stadens kultur- och nöjesliv, bland annat 

i arbetet med att tillämpa relevanta delar av stadens strategi för nattklubbar och 

livescener. Utförd. 

 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad 

med en god livsmiljö 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Målet innefattar större delen av nämndens verksamhetsområde inom ramen för miljöbalkens 

tillämpningsområde. I målet innefattas tillsyn enligt miljöbalken, miljö- och luftövervakning, 

vattenförvaltning, kemikalie- och energirådgivning samt proaktiv projekt- och 

programverksamhet som syftar till att bidra till att Sveriges och stadens miljö- och klimatmål 

kan nås.  
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Förvaltningen har utgjort kompetensstöd i samverkan med samtliga förvaltningar och bolag 

som berörs av målen i stadens miljöprogram 2020-2023 och stadens handlingsplan för ett 

fossilfritt Stockholm 2040. Förvaltningen har fortlöpande bistått stadsledningskontoret i att 

utveckla uppföljningssystemet för miljöprogram och klimathandlingsplan. Förvaltningen har 

samverkat med näringsliv samt akademi och branschforskningsinstitut som IVL och KTH i 

olika utvecklingsprojekt. Inom EU-finansierade utvecklingsprojekt har samverkan skett med 

andra europeiska städer, akademiska institutioner och företag. Digital innovation har varit och 

är ett ökande område inom utvecklingsprojekten med allt mer digitala lösningar t.ex. för 

energieffektivisering, delningsekonomi och mobilitetstjänster.  

Förvaltningen har också samverkat inom olika internationella nätverk som Eurocities, POLIS, 

CNCA och C40. Förvaltningen har delat ordförandeskap i Eurocities arbetsgrupp Energy 

Efficiency and Climate Change vilket ger goda möjligheter att driva utvecklings- och 

påverkansarbete inom EU tillsammans med andra städer. Kommunikationsarbete gentemot 

stockholmare har skett genom olika informationskampanjer.  

Förvaltningen arbetar aktivt för att nå målen i miljöprogrammet bland annat genom att ta fram 

tematiska handlingsplaner och åtgärdsprogram enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget. 

Bland annat kan nämnas handlingsplanen för biologisk mångfald, där arbete påbörjats med att 

ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram, handlingsplan för cirkulärt byggande samt 

handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplaner för långsiktiga solcellsinvesteringar på 

fastighetskontorets byggnader och hållbar plastanvändning har tagits fram. Sedan tidigare 

finns även stadens kemikalieplan och handlingsplan för god vattenstatus. Planerna och 

programmen lägger grunden för att peka ut vad de olika aktörerna i staden behöver göra för 

att nå målen i miljöprogrammet. Miljöförvaltningen samordnar även vattenförvaltningsarbetet 

och arbetet med biologisk mångfald och erbjuder stöd till förvaltningar och bolag via stadens 

kemikaliecentrum. Förvaltningen har bistått serviceförvaltningen i arbetet för mer hållbara 

upphandlingar genom deltagande i kategoristyrningsteam och -råd för el, vitvaror, livsmedel, 

lokalvård och IT-konsulter. Förvaltningen ansvarar för kategoriteamet Fordon. 

Mer utförliga beskrivningar om vad förvaltningen arbetar med för att nå målen i 

miljöprogrammet finns under rubriken för respektive delmål i miljöprogrammet samt under 

nämndmålet 3.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra till att Stockholms stads 

upphandlingar är hållbara. 

Inom verksamhetsområdet eftersträvar förvaltningen jämställdhet inom de olika uppdragens 

roller såsom projektledare, projektmedarbetare m.m. utifrån den kompetens som krävs för 

uppdragens genomförande. Uppfyllelse av eftersträvade mål bedöms gynna män och kvinnor 

likvärdigt. 

Nämndens beting vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser till år 2023 uppgår totalt till 

48.372 ton CO2e. Av dessa har 9 000 beräknats ske genom nämndens insatser för att minska 

oljeanvändningen för uppvärmning och 39 000 genom åtgärder för minskade utsläpp från 

vägtransporter.  

Förvaltningen har prioriterat energi- och klimatrådgivning till fastighetsägare som har fossil 

olja för uppvärmning samt tillsammans med stadens bolag och förvaltningar tagit fram en 

plan för utfasning av fossil olja för uppvärmning inom stadens organisation. Utredningar har 

fortgått för att få bättre statistik över vilka fossiloljeuppvärmda flerbostadsbyggnader och 
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småhus som finns i staden samt deras oljeanvändning. En grov uppskattning av minskad 

användning av fossil olja för uppvärmning har gjorts baserad på Energimyndighetens statistik 

för länet. Minskningen av utsläppen år 2020 utifrån Energimyndighetens statistik uppgår till 

cirka 3 600 ton CO2e av det totala betinget till år 2023 på 9 000 ton CO2e. Minskning för 2021 

analyseras i början på 2022. 

Klimatbetinget i klimathandlingsplanen omfattar en ökad elektrifiering och en etanol-

tankningskampanj som utvecklades till kampanjen Bytbränsle.se. Arbetet med elektrifiering 

pågår, antalet laddbara personbilar i Stockholms kommun har ökat från 46 500 till över 

70 000 under år 2021. Om de cirka 25 000 nya laddbilarna ersatt motsvarande antal 

bensinbilar har utsläppen minskat med uppskattningsvis 23 000 ton CO2e. Samtidigt har 

fordonsparken ökat något i staden. Det är viktigt att dubbelräkning med andra åtgärder 

undviks (exempelvis utbyggnad av laddinfrastruktur som trafikkontoret och Stockholm 

Parkering jobbar med). Hemsidan www.bytbränsle.se lanserades i april 2021 och finns på 

stadens hemsida. Efter lanseringen genomfördes en annonskampanj på stortavlor och i 

digitala media (ersätter etanoltankningskampanjen då den inkluderar alla tillgängliga 

förnybara drivmedel på svenska marknaden). Över 10 000 unika bilar har kontrollerats på 

www.bytbränsle.se, majoriteten dieselbilar. Om dessa kontrollerade bilar verkligen börjat 

tanka biodrivmedel istället för fossilt går inte att avgöra eller uppskatta.  

Som nämnts ovan är nämndens beting 39 000 ton CO2e för minskade utsläpp från 

vägtransporter. Biodrivmedelskampanjens eventuella koldioxidbesparingar är mycket svåra 

att uppskatta. Elektrifieringen av personbilarna i Stockholm (cirka 14 000 ton CO2e år 2020 

och cirka 23 000 ton CO2e år 2021 d.v.s. sammanlagt cirka 37 000 ton CO2e) uppfyller nästan 

det totala besparingsbetinget om 39 000 ton CO2e till år 2023 även om det är oklart om alla 

elbilar verkligen ersätter en fossilbil.  

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Andel badplatser med bra 
badkvalitet 

90 %   75 % Minst 
92 % 

92 % 2021 

Analys 

Orsaken till att målet inte nås är främst att det i början av sommaren kom kraftig nederbörd över Stockholm. Nederbörden 
orsakade bräddningar av avloppsvatten som pågick i ett par dygn. Dessutom är det ett återkommande problem med många 
fåglar på några av badplatserna. 

  Andel vattenförekomster 
som följer 
miljökvalitetsnormerna för 
ekologisk status 

14 %   14 % 35 % 35 % 2021 

Analys 

Orsaken till svårigheterna att nå miljökvalitetsnormerna är dels att det fysiska åtgärdsarbetet inte har påbörjats i tillräcklig 
utsträckning för att minska påverkan på stadens vattenförekomster. Vidare behöver normsättningen utvecklas så att den bättre 
speglar de naturliga förutsättningar i stadens vatten samt de svårigheter som åtgärder i urban miljö medför. Förvaltningen 
arbetar aktivt med att både öka åtgärdsgenomförandet och för dialog med Vattenmyndigheten om utvecklingen av 
miljökvalitetsnormerna. 

  Andel vattenförekomster 
som följer 
miljökvalitetsnormerna för 
kemisk status 

14 %   14 30  % 30 % 2021 

http://www.bytbränsle.se/
http://www.bytbränsle.se/


 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 43 (99) 

 
 start.stockholm 
 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

Analys 

Orsaken till svårigheterna att nå miljökvalitetsnormerna är dels att det fysiska åtgärdsarbetet inte har påbörjats i tillräcklig 
utsträckning för att minska påverkan på stadens vattenförekomster. Vidare behöver normsättningen utvecklas så att den bättre 
speglar de naturliga förutsättningar i stadens vatten samt de svårigheter som åtgärder i urban miljö medför. Förvaltningen 
arbetar aktivt med att både öka åtgärdsgenomförandet och för dialog med Vattenmyndigheten om utvecklingen av 
miljökvalitetsnormerna. 

  Antal dygn över 
normvärdet för 
kvävedioxid i luft 

3   2 dygn Max 7 
dygn 

Max 7 
dygn 

2021 

Analys 

Periodens utfall avser Essingeleden. Inget överskridande på Stockholms innerstadsgator. 

  Antal dygn över 
normvärdet för PM10 i luft 

18   11 Dygn Max 35  
dygn 

Max 35 
dygn 

2021 

Analys 

Periodens utfall avser St. Eriksgatan. 

  Antalet kemiska produkter 
i stadens verksamheter 
som innehåller 
utfasningsämnen 

402 st   118 st 91 st 91 st 2021 

Analys 

Antalet produkter med utfasningsämnen har inte minskat så fort som de uppsatta målvärdena, bland annat för att fler och fler 
verksamheter har registrerat sina produkter och det totala antalet produkter således har ökat. Därtill har Kemikalieinspektionen 
uppdaterat kriterierna för utfasningsämnen vilket har inneburit att ett stort antal nya produkter nu omfattas av indikatorn. Allt 
detta gör att ett omtag om indikatorn och målvärdet har gjorts till kommande år. Nya målvärden är beslutade i 
kommunfullmäktiges budget för 2022. 

  Minskning av CO2e till 
2023  

    48 372 Tas fram 
av 
nämnd/b
olagssty
relse 

2021 

  Timmedelvärde för 
kvävedioxider i luft 

220 timmar    Max 175 
timmar 

Max 175 
timmar 

2021 

Analys 

Periodens utfall avser Essingeleden. Trots allt lägre halter av kvävedioxid krävs inte minst fortsatt förnyelse av fordonsflottan 
och fortsatt elektrifiering för att miljökvalitetsmålet ska klaras. 

  Total köpt energi i stadens 
verksamheter(KF-nivå) 

1910 GWh    1945 1945 2021 

Analys 

Indikatorn avser staden som helhet. Miljöförvaltningens köpta energi bokförs tillsammans med övriga förvaltningar med ringa 
energianvändning. 

  Utsläpp per invånare (ton 
CO2e per invånare) 

1,7 Ton CO2 / 
inv 

  1,9 Ton 
CO2 / inv 

Max 1,8 
Ton 
CO2 / 
inv 

1,8 ton 
CO2e / 
inv 

2021 

Analys 

Utfallet avser beräkningar för 2020. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden p.g.a. 
eftersläpning i statistik. Fastställt värde för 2020 samt prognosticerat värde för 2021 beräknas i maj 2022. 
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   Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 

  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kartlägga utbildningsbehov kopplade till 
stadens mål om att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad 
2040 och en fossilbränslefri organisation 2030 

2021-01-01 2021-12-31  

  Exploateringsnämnden ska, tillsammans med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, upprätta en prioriteringslista över 
förorenade områden som inte är föremål för exploatering, men som 
är i behov av sanering 

2021-01-01 2021-12-31  

  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, 
stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB 
Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB 
samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera 
handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor 

2021-01-01 2021-12-31  

  Kommunstyrelsen ska med stöd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och andra berörda nämnder och 
bolagsstyrelser initiera ett projekt med EU-finansiering som ska 
möta behoven i klimatomställningen 

2021-01-01 2021-12-31  

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en uppföljning av 
kranmärkningen av stadens verksamheter 

2021-01-01 2021-12-31  

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska implementera handlingsplan 
för minskad plastanvändning 

2021-01-01 2021-12-31  

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med 
fastighetsnämnden ta fram en handlingsplan för hur långsiktiga 
investeringar i solpaneler på stadens fastigheter skulle kunna 
användas för att såväl minska stadens energikostnader och 
reducera stadens fossila avtryck. 

2021-01-01 2021-12-31  

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med 
stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling 
av naturskötsel 

2021-01-01 2021-12-31  

  Servicenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden utreda upphandlingskrav gällande 
måltidstjänster i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan 

2021-01-01 2021-12-31  

  Servicenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden, utreda förutsättningar och kostnader för 
att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för inköpssystem med 
tillhörande arbetssätt 

2021-01-01 2021-12-31  

  SISAB ska med stöd av Stockholms Stadshus AB och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden jämföra miljöprogrammet med standarden i 
Miljöbyggnad Silver och bolagets projekteringsanvisningar, och 
utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på god och 
hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för 
nyproduktion inom staden. 

2021-01-01 2021-12-31  

  Utbildningsnämnden ska i samarbete med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden genomföra en kampanj om kemikalier med 
ungdomar som målgrupp 

2021-01-01 2021-12-31  
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Nämndmål: 2.5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att minska 

Stockholms klimatpåverkan och energianvändning 

 Uppfylls helt 

Analys 

Verksamhetsplanens aktiviteter för att minska Stockholms klimatpåverkan och stadens 

energianvändning har genomförts enligt plan med endast några mindre avvikelser. Ett 

undantag är att implementera handlingsplanen för minskad användning av fossila plaster. 

Handlingsplanen beräknas bli beslutad om i Kommunfullmäktige under 2022. 

 

Miljöprogrammets etappmål 1.1 ”Minskade växthusgasutsläpp - högst 1,5 ton CO2e per 

invånare” 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har förvaltningen utgjort stöd åt stadslednings-

kontoret med att utveckla process för uppföljning av klimatbudget samt bistått förvaltningar 

och bolag med förtydliganden av miljöprogrammets mål och indikatorer samt åtaganden i 

klimathandlingsplanen. Förvaltningen har även bistått stadsledningskontoret i arbetet med 

Viable Cities klimatkontrakt och EU-ansökan för det europeiska klimatkontraktet, European 

Missions - 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030. Utsläppsberäkningar 

avrapporterades till miljö- och hälsoskyddsnämnden i maj. Förvaltningen har följt det 

internationella standardiseringsarbetet för bokföring av negativa utsläpp genom C40. 

Negativa utsläpp uppstår om mänsklig aktivitet, t.ex. infångning och lagring av koldioxid, 

leder till upptag av koldioxid utöver det upptag som annars skulle ha uppstått naturligt i 

kolcykeln. 

Klimatpakten har genomförts enligt plan med digitala seminarier och digital årskonferens 

liksom initiativet Klimatpakten Levererar inom Climate Neutral City Alliance (CNCA). 

Inom energi- och klimatrådgivningen (EKR) har förvaltningen samverkat med övriga 

kommuner i regionen samt med energikontoret på Storsthlm. En ny samverkans-

överenskommelse har tagits fram för det regionala samarbetet för perioden 2022-2025.  

Lokalt i Stockholm har EKR genomfört webinarier om laddplatser för elbilar och solenergi 

för bostadsrättsföreningar respektive småhusägare. Den energitekniska rådgivningen har 

fokuserat på byggnader med hög energianvändning och uppvärmning med fossil olja. Det 

innovativa digitala rådgivningsverktyg som utvecklades av EKR under 2020 har använts även 

under 2021 för de fastighetsägare som har önskat digital rådgivning. I samverkan med AFF 

(AFF Forum - Avtal för fastighetsförvaltning & Service) har en avtalsmodell tagits fram för 

att underlätta för BRF:er och mindre fastighetsägare att teckna energieffektiviseringsavtal 

med leverantörer av energioptimeringstjänster. 

Förvaltningen har utvecklat tillsynen av fastighetsägares egenkontroll avseende 

energihushållning. Inom tillsynen fortsätter rutiner och arbetsverktyg avseende bedömning av 

energieffektiviseringsåtgärder att utvecklas. Där en byggnad konstateras ha hög 

energianvändning enligt energideklaration begärs inom tillsynen in skriftlig redovisning av 
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byggnadens nuvarande energianvändning för att om fastighetsägaren vidtagit tillräckliga 

åtgärder. Om den skriftliga redovisningen inte visar på att byggnadens energianvändning 

effektiviseras kan förvaltningen komma att förelägga fastighetsägare att genomföra 

energiutredning med åtgärdsförlag av energieffektiviseringsåtgärder. För närvarande följs två 

ärenden upp gällande energihushållning. 

Andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen har ökat till 50 procent mot slutet av 

året. Trafikarbetet minskade under inledningen av pandemin men har sedan stigit igen och 

närmar sig tidigare år. Mer information finns under avsnitt 2.3. 

 

Miljöprogrammets etappmål 1.2 ”Minskad klimatpåverkan från konsumtionen” 

Enligt miljöprogrammet ska staden på sikt kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion av 

byggnader och anläggningskonstruktioner. En metodik för beräkning av kravnivå har tagits 

fram av förvaltningen i samverkan med bostadsbolagen och SISAB. Metodiken kommer att 

testas i exploateringskontorets hållbarhetsprogram för kommande etapp i Norra 

Djurgårdsstaden.  Målsättningen är att få fram kravnivå till år 2023 för nyproduktion av 

byggnader. 

Pandemin har lett till ökad mognadsgrad för digitala möten, inte bara inom förvaltningen utan 

inom samtliga av förvaltningens nätverk. Den beteendeförändringen beräknas kvarstå med 

minskade flygresor som följd även efter pandemin.  

Med stöd av förvaltningen har mått och mätmetoder för klimatpåverkan från stadens 

livsmedelskonsumtion och inköp av måltider utvecklats inom kategoriteamet för livsmedel. 

 

Miljöprogrammets etappmål 2.1 ”Minskade växthusgasutsläpp - högst 105 000 ton CO2e från 

stadens verksamheter” 

Förvaltningen har kartlagt kvarvarande oljeanvändning för uppvärmning i stadens 

organisation och bistått berörda förvaltningar och bolag med att ta fram planer för att fasa ut 

oljeanvändningen. Vid kartläggningen i början av 2021 fanns 33 oljepannor kvar med ett 

sammantaget växthusgasutsläpp på knappt 400 ton CO2e. För 23 av dessa finns en konkret 

plan för utfasning till senast 2023. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att årligen 

följa upp oljeanvändningen för uppvärmning i stadens organisation. Förvaltningen har 

påbörjat planeringen för uppföljning av kvarvarande oljeanvändning i början av 2022.  

I stadens fordonsflotta finns nästan uteslutande miljöbilar och andelen som kör på el eller 

förnybara drivmedel ökar. Av stadens 958 egna fordon (statistik från kvartal 3, 2021) är 386 

biogasbilar, 397 elbilar, 24 etanol (E85), 35 laddhybrider och 116 snåla bensin- eller 

dieselbilar. 

Förvaltningen hjälper serviceförvaltingen med krav på miljöfordon och förnybara drivmedel 

vid upphandling av transporttjänster samt hjälper även till vid uppföljningen av avtalen. Vid 

förfrågan hjälper förvaltningen även andra förvaltningar och bolag med detta. Förvaltningen 

har tagit fram och arbetar efter en plan för att mer systematiskt hjälpa förvaltningar och bolag 

och har förstärkt bemanningen med en heltidstjänst.  
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Miljöprogrammets etappmål 2.2 ”Effektiv energianvändning” 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har förvaltningen genom Energicentrum gett 

fortlöpande stöd till exploateringskontoret i dialogen med byggherrar för att nå stadens 

energikrav vid nyproduktion på stadens mark. Vid uppföljning har det visat sig att det kan 

vara svårt att nå stadens energikrav. Ett resultat av energikraven vid byggande i  Norra 

Djurgårdstaden är dock att byggnader byggs med ett klimatskal (väggar, tak och bottenplatta) 

som ska ge värmeförluster som är 25 procent lägre än den nationella standarden. Det innebär 

att byggnaderna byggs energieffektivt oavsett uppvärmningsform -t.ex. bergvärme eller 

fjärrvärme - vilket är syftet med de satta energikraven. 

Förvaltningen har även projektlett stadens arbete med start av en ny rapporteringsperiod enligt 

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag på uppdrag av Stadshus AB och bistått 

stadens effektsamordnare i sakfrågor.  

Genom Energicentrum ger förvaltningen fortlöpande stöd till stadens förvaltningar och bolag i 

frågor rörande effektiv energianvändning. Digitaliseringen kommer allt mer i fokus som ett 

verktyg för kostnadseffektiv energieffektivisering. En ansökan för energioptimering med AI-

stöd har lämnats in till Vinnova i samverkan med SISAB och KTH.  Förvaltningen har bistått 

övriga förvaltningar, framför allt stadsdelsförvaltningar, med klimatberäkningar vid 

ansökningar om klimatinvesteringsmedel för energibesparande investeringar. Stadsdelar har 

även fått stöd genom att Energicentrum anordnat två praktikplatser med energikartläggningar 

för studenter som läser till energispecialister på kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, KYH.  

 

Miljöprogrammets etappmål 4.1 ”Minskad resursanvändning och klokare konsumtion” 

Förvaltningen har under året tagit fram en handlingsplan för cirkulärt byggande. Arbetet med 

att implementera handlingsplanen har påbörjats. En handlingsplan för minskad 

plastanvändning har tagits fram för beslut i Kommunfullmäktige under 2022. 

Förvaltningen deltar i det nationella initiativet ”Minimieringsmästarna” där hushåll får 

inspiration, kunskap och verktyg för att leva mer hållbart. I Stockholm anmälde 140 hushåll 

sitt intresse för att delta och tolv valdes ut som nu deltar. 

 

Aktiviteter: 

 Bistå stadsledningskontoret med uppföljning av klimathandlingsplanens 

utsläppsbeting. Utförd. 

 Bistå stadsledningskontoret i arbetet med att utveckla kommunkoncernens 

organisation och strategiska planering och uppföljning för att säkerställa en långsiktigt 

hållbar energi- och elförsörjning. Utförd. 

 Följa arbetet med metoden BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) och de 

försök som sker härvid i syfte att reducera stadens fossila avtryck och nå stadens 

klimatmål. Utförd. 

 Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda möjligheten till 

energilagring för överskottsel från stadens egen elproduktion. Utförd. 
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 Tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda spetsteknik för energieffektiva 

och klimatsmarta stadsdelar. Utförd. Redovisas våren 2022. 

 Arbeta för utfasningen av fossil olja för uppvärmning hos såväl stadens förvaltningar 

och bolag som i småhus och flerbostadshus. Utförd. 

 Tillsammans med fastighetskontoret, SISAB, Micasa, bostadsbolagen och 

Stadsholmen kartlägga förekomsten av lokaler och bostäder med direktverkande el för 

uppvärmning (inkl. kallhyra, elektrisk varmvattenberedning) och föreslå elbesparande 

alternativ. Utförd. 

 Bistå arbetsmarknadsnämnden med att kartlägga utbildningsbehov kopplade till 

stadens mål om att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad 2040 och en 

fossilbränslefri organisation 2030. Utförd. 

 Implementera handlingsplan för hållbar plastanvändning. Ej utförd. Handlingsplanen 

beräknas bli beslutad i Kommunfullmäktige tidigt under 2022. 

 Tillsammans med fastighetsnämnden ta fram en handlingsplan för hur långsiktiga 

investeringar i solpaneler på stadens byggnader skulle kunna användas för att såväl 

minska stadens energikostnader och reducera stadens fossila avtryck. Utförd. 

 Tillsammans med stadsledningskontoret bistå serviceförvaltningen med att utreda 

upphandlingskrav gällande måltidstjänster i syfte att minska miljö- och 

klimatpåverkan. Utförd. 

 Tillsammans med  Stockholms Stadshus AB bistå SISAB med att jämföra 

miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver och bolagets 

projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans med krav på 

god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion 

av skolor inom staden. Utförd. Slutrapport är framtagen för behandling av SISAB:s 

styrelse. 

 Granska föreslagna åtgärder med anledning av energideklaration i flerbostads-

fastigheter och vid behov ställa krav på åtgärder. Utförd. 

 

Nämndmål: 2.5.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att 

Stockholms luftkvalitet förbättras och bullerstörningarna minskar 

 Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen fokuserar i sin tillsyn på de aspekter som har störst miljö- och hälsopåverkan. 

Förvaltningen har en aktiv roll vid framtagande samt uppföljning av åtgärdsprogrammen för 

luft och buller. Förvaltningen deltar aktivt i projekt och nätverk som syftar till förbättrad luft- 

och ljudmiljö. Åtgärdsprogram för kolmonoxid fastställdes av länsstyrelsen den 25 januari. 

Åtgärdsprogrammet gäller specifikt för Sveavägen och miljöförvaltningen kommer att följa 

upp ett antal av åtgärderna i programmet. Revidering av åtgärdsprogram för kvävedioxid och 

partiklar pågår inför remiss 2022. 
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Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret arbetat med att prioritera åtgärder inom 

åtgärdsprogram mot buller 2019-2023. En rapport med beskrivning av åtgärder har 

publicerats och genomförande pågår. Rapporten innehåller även en utförlig faktadel med 

sammanställning av de åtgärder som finns att tillgå i arbetet med att begränsa trafikbuller. 

Arbetet med uppdatering av stadens bullerkarta enligt förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller, har inletts. 

 

Miljöprogrammets etappmål 6.1 ”Minskad exponering av kvävedioxid och partiklar för 

stadens medborgare” 

Luftkvaliteten i staden förbättras kontinuerligt och antalet personer som exponeras för 

luftföroreningar i staden minskar. Den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har 

blivit mycket bättre. Skärpta avgaskrav på fordon över hela EU, minskade industriutsläpp, 

utbyggnad av fjärrvärme, infasning av renare bränslen, elektrifiering, miljöbilar, trängselskatt, 

dubbdäcksförbud, dammbindning, miljözoner m.m. har bidragit till förbättringen av 

luftkvaliteten i staden.  

Halterna av partiklar (PM10) har under det senaste decenniet visat på en kraftigt nedåtgående 

trend vilket tydliggörs av diagrammet nedan. Miljökvalitetsnormerna klarades för PM10. 
 

 

 

Halterna varierar mellan åren utifrån meteorologiska situationer. Detta har medfört att 

halterna av PM10 är högre 2021 jämfört med 2020. Miljömålet frisk luft för 

dygnsmedelvärden och årsmedelvärden av PM10 klarades därför inte på alla innerstadsgator 

och inte heller längs med E4/E20 Essingeleden. 
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Halterna av kvävedioxid i gatunivå på stadens mest belastade gator presenteras i diagrammet 

nedan.  

 

 

År 2021 klarades miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden för kvävedioxid i Stockholm 

med god marginal. Miljömålet frisk luft för timmedelvärden av kvävedioxid klarades 

emellertid inte på Essingeleden  men väl på innerstadsgatorna. Orsaken till de låga halterna av 

kvävedioxid bedöms framförallt bero på förnyelse av fordonsflottan och en ökad 

elektrifiering. 

 

Miljöprogrammets etappmål 6.2 ”Minskat omgivningsbuller”  

Förvaltningen har följt upp trafikkontorets åtgärder enligt åtgärdsprogrammen för luft och 

buller. Förvaltningens bedömning är att åtgärder för 2021 har genomförts som planerat och i 

enlighet med miljöprogrammets etappmål.  

 

Aktiviteter: 

 Kontinuerlig luftövervakning och utvärdering av miljökvalitetsnormer och miljömål. 

Utförd. 

 Utvärdering av åtgärder, samt uppföljning av åtgärder för att sänka halterna av olika 

luftföroreningar. Utförd. 

 Framtagande av nya haltkartor för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) samt 

framtagande av nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. Utförd. Arbetet med 

åtgärdsprogrammet fortsätter 2022. 
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 Kontinuerligt ge stadens medborgare information om luftkvalitetssituationen. Utförd. 

 Följa upp åtgärdsprogrammet för buller. Utförd. 

 Arbeta med innovativa lösningar för bullerskydd, i synnerhet gröna bullerskydd. 

Utförd. 

 Inleda arbetet med ny bullerkartläggning av Stockholms stad enligt bullerdirektiv och 

förordningen om omgivningsbuller. Utförd. 

 Guide till tystnaden 2.0 – projekt för att tillgängliggöra tysta natur- och 

rekreationsmiljöer för återhämtning för fler invånare i staden. Utförd. 

 Övergripande utredning av klagomål på spår- och vägtrafikbuller i nybyggda bostäder. 

Delvis utförd. Arbetet har påbörjats och fortsätter under 2022. 

 

Nämndmål: 2.5.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs 

 Uppfylls helt 

Analys 

Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, planering och projektledning för framtagande av 

lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Arbetet sker i nära samarbete med 

övriga förvaltningar, Stockholm vatten och avfall AB, andra kommuner samt 

vattensamarbeten.  

Under året har sex lokala åtgärdsprogram antagits och miljöförvaltningen har arbetat vidare 

med färdigställandet av ytterligare lokala åtgärdsprogram och förberett Brunnsviken, Flaten 

samt Judarn för antagande i början av 2022. 

Miljöförvaltningen har tillsammans med exploateringskontoret och Stockholm vatten och 

avfall AB genomfört fällning av Magelungens bottensediment.  

 

Miljöprogrammets etappmål 5.4 ”Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och 

kustvatten” 

För att nå måluppfyllelse under programperioden behöver ett aktivt arbete bedrivas med att 

genomföra åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen. Det är ett komplext arbete inte minst 

då åtgärderna ofta är utrymmeskrävande och kostsamma. Samordning med åtgärder för att 

minska sårbarheten för skyfall är viktigt då åtgärderna för att åstadkomma förbättrad 

vattenkvalitet ofta behöver vidtas på samma platser som åtgärder för skyfallshantering och 

klimatanpassning. Grunden för att nå måluppfyllelse under programperioden är lagd i och 

med att de lokala åtgärdsprogrammen tas fram. Det krävs dock betydande insatser från de 

genomförandeansvariga förvaltningarna och bolagen  för att nå god status och det tar tid innan 

åtgärdernas effekt kan mätas. Bedömningen är att staden kommer att kunna nå måluppfyllelse 

i form av förbättrad vattenkvalitet inom programperioden men att det kommer att dröja innan 
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god status enligt vattenförvaltningen uppnås.  

 

Aktiviteter: 

 Samordna, följa upp, implementera och kommunicera stadens vattenarbete enligt 

handlingsplan för god vattenstatus och de lokala åtgärdsprogrammen. Utförd. 

 Driva genomförandet av handlingsplanen för vatten och särskilt fokusera på att i 

samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram lokala åtgärdsprogram för 

stadens vattenförekomster. Utförd. 

 I samverkan med genomförandeorganisationerna driva ett effektivt genomförande av 

de operativa åtgärderna som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen i syfte att 

underlätta stadsutvecklingen. Utförd. 

 Stödja arbetet med miljötillsyn, klimatanpassning, miljömål och planhandläggning i 

syfte att verka för att miljökvalitetsnormerna för vatten på sikt kan följas. Utförd.  

 I samarbete med idrottsnämnden verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att 

minska miljögifter i Stockholms vatten. Utförd. Arbetet med att inrätta en 

båtbottentvätt kommer att fortsätta under 2022. 

 Samordna arbetet med att motverka nedskräpning av stadens vatten. Utförd. 

Slutrapport från arbetet kommer att presenteras för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

under våren.   

 Genomföra löpande miljögiftsövervakning för att följa utvecklingen av kemisk status 

och särskilda förorenade ämnen i stadens prioriterade sjöar, vattendrag och kustvatten 

och vid behov komplettera med screening i övriga vatten. Utförd. 

 Genomföra undersökningar i stadens prioriterade sjöar, vattendrag och kustvatten i 

enlighet med övervakningsprogram för ekologiska kvalitetsfaktorer. Utförd. 

 Delta i kommunövergripande vattensamverkansgrupper och vattenvårdsförbund samt i 

regionala samt internationella vattensamarbeten och samarbeta med olika 

forskningsinstitut för att intensifiera vattenarbetet. Utförd. 

 Delta i externfinansierade projekt, som exempelvis iWater, Drizzle och LIFE IP Rich 

Waters för att bidra till genomförande av handlingsplanen och lokala åtgärdsprogram. 

Utförd. 

 Bistå genomförandeorganisationerna i arbetet med fällning av Magelungen samt 

förbereda fällning av Drevviken 2022. Utförd. 
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Nämndmål: 2.5.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att stärka 

Stockholms biologiska mångfald 

 Uppfylls helt 

Analys 

Miljöförvaltningen ansvarar för samordning av stadens handlingsplan för biologisk mångfald. 

I detta arbete ingår framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald 

(SÅP). Arbetet sker i nära samarbete med framförallt stadsdelsförvaltningarna och 

trafikkontoret. Fyra av fem planerade SÅP har påbörjats och det femte kommer att påbörjas 

våren 2022.  

Förvaltningen har tagit fram en utbildning i naturvårdande skötsel och har under hösten 

utvecklat en webbutbildning som är klar för lansering under våren 2022. Denna ska kunna 

möjliggöra självstudier i naturvårdande skötsel för såväl entreprenörer som stadens egen 

personal. Underlag för kravställning vid upphandling av naturvårdande skötsel tas under året 

fram i samverkan med stadsdelsförvaltningar, fastighetskontoret och trafikkontoret. 

Förvaltningen har i samarbete med Stockholms universitet utvecklat stadens biotopdatabas 

som är ett kunskapsunderlag för miljöövervakning och fysisk planering. I enlighet med 

budgetuppdrag för 2021 har metodutveckling inletts tillsammans med berörda förvaltningar, 

för att kunna följa utvecklingen av grönytor och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden 

(ESBO).  

Tillsynen av stadens skyddade områden har genomförts enligt tillsynsplan. Arbetet med 

inrättande och utredning av nya reservat samt biotopskyddsområden har skett enligt 

verksamhetsplanen. Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram 

förslag till biotopskyddsområden att utreda vidare. Förslagen har skickats ut på remiss till 

berörda förvaltningar och kommer beredas under våren 2022.  

Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag 

till övergripande trädmål för staden, enligt uppdrag i budget 2020. 

 

Miljöprogrammets etappmål 5.1 ”Upprätthållna funktioner och samband för biologisk 

mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur” 

De stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen för biologisk mångfald som tas fram i samarbete med 

berörda stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret kommer att vara en viktig del av det 

underlag som behövs för att staden ska kunna vidta åtgärder för att upprätthålla funktioner 

och samband för stadens biologiska mångfald.  

Förvaltningen samverkar med samordningsgruppen för Grönare Stockholm och har bland 

annat ingått som expertstöd i bedömning och utvärdering av ansökningar för åtgärder som ska 

vidtas inom ramen för etapp 4 i Grönare Stockholm. Förvaltningen har även bistått 

stadsledningskontoret i att bedöma ansökningar om medel ur central medelsreserv för 

biologisk mångfald.  

Förvaltningen har startat ett projekt som svarar mot ett budgetuppdrag om att följa 

utvecklingen av stadens totala blågröna ytor och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden 
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(ESBO) över tid. Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 

stadsdelsförvaltningarna, i syfte att ta fram indata, metodik och rutiner inom staden för 

uppföljningen. Metodiken och projektets fortsatta framdrift kommer att presenteras för miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i början av 2022. Projektet kommer att kunna leda till att 

uppföljningsmått kan tas fram för att följa utvecklingen av funktioner och samband för den 

biologiska mångfalden.  

Miljöförvaltningen har bidragit med miljöunderlag och synpunkter i detaljplaneprocessen för 

ny bebyggelse så att den gröna infrastrukturens funktioner kan upprätthållas. Förslag till 

beslut om utvidgning av Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat har tagits i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beslut att inrätta 

Hagsätraskogens naturreservat har fattats i kommunfullmäktige i juni. Redovisning av 

förutsättningar för skydd av Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstensskogen kommer att ske 

inom en snar framtid.  

 

Miljöprogrammets etappmål 5.2 ”Ökat genomförande av förstärkningsåtgärder, ekologisk 

kompensation och naturvårdsskötsel” 

Miljöförvaltningen erbjuder stadens verksamheter stöd och vägledning i frågor kopplade till 

handlingsplanen för biologisk mångfald i syfte att kunna genomföra åtgärder som gynnar den 

biologiska mångfalden. Nämnderna och bolagen är på god väg i arbetet med att vidta lämpliga 

åtgärder. De stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen för biologisk mångfald som tas fram i 

samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret, kommer att vara en viktig 

del av det underlag som behövs för att staden ska kunna vidta åtgärder för att ett ökat 

genomförande av förstärkningsåtgärder, ekologisk kompensation och naturvårdsskötsel. 

Förvaltningen har fortsatt arbeta med att kartlägga Stockholms gröna infrastruktur. I år har 

analyser utförts för sydvästra Söderort, innerstaden och Österort. Analysen pekar ut var och 

hur ekologiska spridningsvägar och ekosystemtjänster skulle kunna stärkas. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram en kravspecifikation för naturskötsel för att underlätta 

kravställning i upphandlingar av entreprenörer med kompetens inom naturvårdande skötsel. 

Kravspecifikationen kommer att lanseras under våren 2022. I kombination med 

webbutbildningen för ekologisk skötsel av naturmark är förhoppningen att 

kravspecifikationen ska utgöra ett bra stöd för utökad ekologisk skötsel av naturmark inom 

staden.  

Förvaltningen arbetar även i samarbete med stadens skötselansvariga i samtliga 

stadsdelsområden med  att skapa ett digitalt verktyg för prioritering och uppföljning av 

naturvårdsskötsel i utvalda skötselobjekt. Nämnden har bidragit med rådgivning angående 

naturvårdande skötsel både inom och utanför skyddade områden. Nämnden har bidragit med 

synpunkter/förslag på ekologiska förstärkningsåtgärder och kompensationsåtgärder i 

tillståndsärenden såväl som i planprocessen. 

  

Aktiviteter: 

 Samordna, följa upp, implementera och kommunicera stadens arbete med biologisk 

mångfald enligt handlingsplan för biologisk mångfald. Utförd. 
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 Samverka med andra förvaltningar i att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram för 

biologisk mångfald. Utförd. 

 Stötta genomförandeorganisationerna i arbetet med skötsel och åtgärder för att gynna 

biologisk mångfald genom informationsspridning, rådgivning, kunskapsunderlag och 

utbildning. Utförd. 

 Delta i kommunövergripande samverkansgrupper och regionala samt internationella 

samarbeten för ökad biologisk mångfald. Utförd.  

 Samarbeta med olika forskningsinstitut för att ta fram och kvalitetssäkra kunskaps-

underlag. Utförd. 

 Bedriva miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster 

enligt miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och relaterade 

ekosystemtjänster. Utförd.  

 Fortsätta kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla 

områden (ESBO), tillsammans med berörda förvaltningar, för att kunna följa deras 

utveckling över tid. Utförd. 

 Erbjuda utbildning inom naturskötsel till stadens verksamheter samt upphandlade 

entreprenörer som är verksamma inom området. Utförd. 

 I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden under 2021 

utvidga och inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014-års gräns, 

inrätta naturreservat i Hagsätraskogen, fortsätta utredningarna och inrättandet av 

naturreservat i Kyrkhamn samt utreda reservatsbildning i Fagersjöskogen och 

Storskogen/Ålstensskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad 

viktig infrastruktur kan genomföras. Delvis utför. Arbete avseende Kyrkhamns 

naturreservat pågår, framtagande av tidplan sker i samspel med bl.a. planeringen av 

Lövstaverket. 

 Att fortsätta utreda lämpliga biotopskyddsområden i samarbete med stadsbyggnads-

nämnden och stadsdelsnämnderna. Utförd. 

 Tillsammans med berörda stadsdelsnämnder fortsätta arbetet med Grönare Stockholm 

där fokus är att stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens 

parker och grönområden samt stärka gröna svaga samband enligt översiktsplanen. 
Utförd. 

 I samarbete med stadsdelsnämnderna och idrottsnämnden samt andra berörda nämnder 

arbeta vidare med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden samt 

tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning. Utförd. 

 Erbjuda utbildning och ge rådgivning angående naturvårdande skötsel och 

genomförande av projekt i reservaten genom möten med reservatsförvaltare, 

verksamhetsutövare och upphandlade entreprenörer. Utförd. 
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 Följa upp reservatens bevarandestatus för att fånga upp förändringar över tid. Delvis 

utfört. Under året har en ny metod tagits fram, som ska användas för uppföljning 

kommande år. 

 

Nämndmål: 2.5.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att minska 

spridningen av farliga kemikalier 

 Uppfylls helt 

Analys 

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om en ny kemikalieplan med åtgärder som preciserar hur 

staden ska arbeta med att fasa ut farliga kemikalier. Genom skrivna vägledningar, 

utbildningar och medverkan i projekt och arbetsgrupper stöder och vägleder nämnden stadens 

verksamheter i genomförandet av kemikalieplanens åtgärder. 

 

Miljöprogrammets etappmål 7.1 ”Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska 

produkter” 

Genom kemikaliecentrum erbjuds stadens verksamheter stöd och vägledning i kemikalie-

frågor i syfte att kunna genomföra åtgärder i Stockholms stads kemikalieplan. Om stadens 

nämnder och bolag genomför åtgärder kommer etappmålet i miljöprogrammet kunna nås.  

Utredningar och analyser av material genomförs för att identifiera effektiva arbetssätt, 

relevanta krav på produkter och kemikaliesmarta val. Förvaltningen bedriver även 

övervakning av miljögifter i inomhusmiljön, särskilt där barn vistas, för att identifiera och 

följa upp effektiva åtgärder. Genom olika utåtriktade kommunikationsinsatser får privata 

verksamhetsutövare och konsumenter ökad kunskap om kemikalier. 

Särskilt kan nämnas att arbetet med kemikaliesmarta skolor och förskolor har gått in i en ny 

fas. Den befintliga vägledningen för kemikaliesmart förskola och tillhörande webbutbildning 

har uppdaterats. Arbetets inriktning har också breddats och en vägledning för skolor och 

fritidshem har tagits fram i dialog med utbildningsförvaltningen.  

Användningen av Byggvarubedömningen för att välja och dokumentera använda bygg- och 

anläggningsmaterial håller på att utvecklas. Det sker genom att underlätta för fler 

anläggningsprojekt att använda verktyget, att det i högre grad även används i driftsfasen och 

att de krav avseende materialval som ställs i samband med markanvisning ska följas upp mer 

systematiskt. Dessutom görs analyser av utvalda material. Exempel på material som har 

undersökts är gummigranulat för konstgräs, isolering för ventilationskanaler och plastgolv. 

Samtliga stadens verksamheter ska ha förteckningar på de kemiska produkter som används. 

Chemsoft är det system som finns för detta och för att säkerställa en säker hantering av 

kemiska produkter. Genom systemet hämtas också underlag på hur antalet produkter med så 

kallade utfasningsämnen utvecklas. Eftersom kemikalieinspektionen nyligen har definierat om 

begreppet utfasningsämnen har indikatorvärdet ökat dramatiskt under året. Målvärdena för 

indikatorn tar framöver hänsyn till denna ändrade definition.  
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Förvaltningen medverkade i början av året i Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt 

om växtskyddsmedel i detaljhandeln. I samband med tillsynsprojektet genomfördes även 

tillsyn av lagerhållare och överlåtare av särskilt farliga kemikalier samt cirka 20 e-handlare. 

Tillsynen visade bland annat att en stor andel av verksamheterna, inklusive större grossister, 

saknade överlåtelsetillstånd för vissa eller samtliga särskilt farliga kemiska produkter. 

Företagen som säljer det som rubriceras som särskilt farliga kemiska produkter ska ha 

överlåtelsetillstånd samt ha rutiner för förvaring och hantering av produkterna. De får enbart 

sälja produkterna till yrkesverksamma eller personer med särskilt tillstånd.  

Det planerade varutillsynsprojektet omfattande kemiska analyser i samråd med övriga 

storstäder har inte kunnat genomföras p.g.a. marknadskontrollförordningen som trädde i kraft 

den 16 juli. Kemikalieinspektionen har med anledning av ändringarna ställt in 

tillsynsvägledningen till kommunerna. I dagsläget kan inte kommunerna utföra denna tillsyn 

fullt ut eller debitera för tillsynen. En lagrådsremiss har aviserats i början av nästa år. 

Lagrådsremissen  ska klargöra de rättsliga möjligheterna att utföra kemikaliekontroll enligt 

miljöbalken och hur tillsynen kan finansieras. 

200 taktvättare har under året informerats om att anmälan krävs vid blästringsarbeten och 

taktvätt, och förvaltningen har hanterat nio inkomna anmälningsärenden. Den övriga 

ärendehanteringen har bland annat omfattat handläggning av ett tiotal remisser från 

länsstyrelsen gällande överlåtelsetillstånd. 

Bland andra aktiviteter som planeras eller genomförs kan också nämnas en kampanj om 

kemikalier riktad till ungdomar, vägledningar om kemikaliesmarta arbetsplatser för stadens 

verksamheter och för återbruksverksamheter. Se även nämndmål 3.2.2. 

 

Aktiviteter: 

 Säkerställa att kemikalieplanen och rekommendationen för konstgräs, gummigranulat 

och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anläggningsprojekt, i samverkan med 

trafiknämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna samt 

byggande och anläggande bolag. Utförd. 

 Följa och prioritera arbetet med att minska framförallt barns och ungas exponering för 

skadliga kemikalier genom att ta fram arbetssätt och informationsmaterial samt öka 

ambitionsnivå i arbetet med för en giftfri förskola och skola. Utförd. 

 Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser informera om kemikaliesmarta 

arbetsplatser i stadens egen organisation. Utförd. 

 Vid behov stödja övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med upprättande, 

utvärdering samt uppföljning av miljö- och klimatkrav vid upphandling. Utförd. 

 I samverkan med kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställa att miljökrav 

inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena samt stödja nämnder och 

bolag att göra detsamma i de egna avtalen. Utförd. 

 Genom tillsyn och som samtalspartner med näringslivet öka både stadens och privata 

aktörers arbete för minskad kemikaliepåverkan. Utförd. 
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 Ta fram en vägledning för kemikaliesmarta återbruksverksamheter, i dialog med 

branschaktörer från civilsamhället såväl som från näringslivet. Utförd. 

 I samarbete med utbildningsnämnden genomföra en kampanj om kemikalier med 

ungdomar som målgrupp. Utförd. 

 Ge SISAB stöd i att jämföra miljöprogrammet med standarden i Miljöbyggnad Silver 

och bolagets projekteringsanvisningar, och utifrån stadens miljöprogram tillsammans 

med krav på god och hälsosam inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för 

nyproduktion inom staden. Utförd. Slutrapport är framtagen för behandling av 

SISAB:s styrelse. 

 Arbeta med tillsyn av båtklubbarna med inriktning på minskad användning av skadliga 

båtbottenfärger. Utförd. 

 

Nämndmål: 2.5.6 Inomhusmiljöer och offentliga miljöer ska inte medföra risk 

för människors hälsa 

  Uppfylls delvis 

Analys 

Den riktade bostadstillsynen är ett verktyg för att uppnå en sund inomhusmiljö för alla 

boenden i Stockholms stad med särskild inriktning på flerbostadshus. Med den riktade 

bostadstillsynen kan tillsyn och förbättrande åtgärder utföras i hela bostadsbeståndet till 

skillnad från den klagomålsdrivna tillsynen där fokus endast ligger på den enskilda bostaden 

som klagomålet avser. Sedan 2020 har inspektioner inom den riktade bostadstillsynen inte 

genomförts på grund av pandemiutbrottet för att inte bidra till ökad smittspridning av covid-

19. En utredningsgrupp för fastighetsägare har inrättats enligt budgetuppdrag för att 

genomföra metodutveckling och inventering av fastigheter i behov av tillsyn. Uppdraget är 

slutfört och inspektioner återupptas när smittspridningen av covid-19 har avtagit.  

Inflödet av nya klagomålsärenden avseende störning i bostad är fortsatt högt. Vanligaste typen 

av störning är buller (inklusive grannstörningar) följt av lukt samt fukt och mögel, ventilation 

och temperatur (kyla respektive värme). Under 2021 har 856 nya klagomålsärenden initierats 

vilket är en ökning jämfört med tidigare. Förvaltningen har under året avslutat 810 ärenden. I 

66 procent av ärendena har någon form av förbättrande åtgärd i inomhusmiljön genomförts 

vilket är lägre än tidigare år. Det beror på att ett högre antal än vanligt av de rapporterade 

störningar som utretts inte bedömts vara olägenheter. Den 31 december uppgick antalet 

pågående ärenden totalt till 781 stycken. Av dessa är 123 stycken överlämnade till överinstans 

för prövning.  

Under året har samverkan pågått mellan trafikkontoret och miljöförvaltningen när det gäller 

att minska bullerstörningar från varutransporter nattetid.  

Avseende tillsynen av fastighetsägares egenkontroll så har 35 procent av de drygt 300 

granskade fastighetsägarna fått anmärkningar som kräver uppföljning. De flesta anmärkningar 

som krävt uppföljning avser bristande kontroll av varmvattentemperaturerna i undercentralen, 
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vilket innebär risk för tillväxt av Legionellabakterier. Uppföljningar har även gällt bristande 

kemikalieförvaring, skadedjur och energihushållning. 

 

Aktiviteter: 

 Inrätta utredningsgrupp för riktad tillsyn av flerbostadsfastigheter samt genomföra 

metodutveckling och inventering av fastigheter i behov av tillsyn. Utförd. 

 Genomföra riktad bostadstillsyn i flerbostadsbyggnader i socioekonomiskt utsatta 

områden. Ej utförd. Tillsynen har inte genomförts under 2021 med hänsyn till risken 

för smittspridning. 

 Handlägga klagomål på störningar i bostäder. Utförd. 

 Informera verksamhetsutövare och fastighetsägare med avseende på egenkontroll, 

förebyggande arbete med försiktighetsmått och gällande regelverk. Utförd. 

 Uppmana fastighetsägare att  mäta radon och vid behov åtgärda vid för höga halter. 

Utförd. 

 Med utgångspunkt i ”Vägledning för buller från kulturscener i staden” ge 

verksamheter stöd i sitt arbete med lokalisering, planering och försiktighetsmått för att 

minska risker för störningar i omgivningen och ge verksamheten en tryggare och 

säkrare möjlighet att bedriva verksamhet i staden. Utförd. 
 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Andel 

flerbostadsfastigheter i de 
kommunala 
bostadsbolagen som har 
kontrollerats avseende 
radon och har 
radonvärden under 
referensvärdet 200 Bq/m3 
luft. HS 

   86 90 %  2021 

Analys 

Utfall går i nuläget inte att ta ut ur förvaltningens ärendehanteringssystem. Baserat på att målet tidigare inte helt uppnåtts och 
att nya objekt ständigt tillkommer är förvaltningens bedömning att målet enbart delvis kommer uppnås. I de kommunala 
bostadsbolagen pågår mätningar men det går i nuläget inte att läsa in resultaten i ärendehanteringssystemet och därför 
kommer resultatet från mätningarna att granskas under 2022. 

 
 Andel 

flerbostadsfastigheter i 
staden (totalt) som är 
kontrollerade avseende 
radon och har 
radonvärden under 
referensvärdet 200 Bq/m3 
luft i %. 

   83 83 %  2021 

Analys 

Utfall går i nuläget inte att ta ut ur förvaltningens ärendehanteringssystem. Med anledning av att personella resurser har behövt 
läggas på anpassningar till det uppgraderade verksamhetssystemet har inte förelägganden om att genomföra mätning eller 
åtgärder kunnat genomföras i planerad omfattning. Detta i kombination med att målet tidigare inte helt uppnåtts och nya objekt 
ständigt tillkommer medför att förvaltningens bedömning är att målet enbart delvis kommer uppnås.  
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   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

 
 Respons på klagomål 

lämnas och kontakt med 
utpekad störningskälla tas 
inom två veckor. 

96,9 %   93,8 % 95 %  VB 2021 

 

Nämndmål: 2.5.7 Miljö- och hälsopåverkan från Stockholms miljöfarliga 

verksamheter minskar 

 Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen bedriver tillsyn enligt tillsynsplanen. Tillsynsplanen omfattar fler än 1430 

miljöfarliga verksamheter av varierande storlek och inriktning. Målen för tillsynen inom 

området är att störningar och omgivningspåverkan genom utsläpp till luft och vatten samt 

bullerstörningar reduceras så långt som möjlig och att markområden används på ett sätt som 

inte innebär risker för hälsa och miljö. I den löpande tillsynen ingår att granska 

egenkontrollen, hanteringen av kemikalier  och avfall, uppföljning av miljörapporter och 

tidigare kända brister, villkorskontroll, att motivera till förbättrad egenkontroll och att 

utveckla miljöarbetet utöver lagstadgade krav. 

 

Aktiviteter: 

 Genomföra tillsyn enligt tillsynsplanen. Utförd. 

 I samarbete med exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet kring växtsanering 

av förorenad mark, bland annat i saneringsarbetet av södra delen av Snösätra. Delvis 

utförd. Markundersökningarna pågår och evaluering av bästa möjliga innovativa 

tekniker påbörjas efter att man har fått en bättre bild av förutsättningarna i 

undersökningsområdet. 

 

Nämndmål: 2.5.8 Avfallet i Stockholm hanteras så att det inte medför negativa 

konsekvenser för miljö och hälsa 

  Uppfylls delvis 

Analys 

För att underlätta ekonomiskt för restaurangverksamheterna under pandemin påbörjades 

tillsyn av avfallshantering hos restaurangverksamheter först i årets tredje tertial. Brister 

rörande avfallshanteringen noterades vid nästa samtliga av årets inspekterade verksamheter, 

vilket tyder på behov av fortsatt tillsyn och information riktad mot verksamheterna. Riktad 

tillsyn på stadens återvinningsstationer (förpacknings- och tidningsinsamlingen) har 

genomförts enligt plan. Miljöförvaltningen har även granskat mottagningspunkter för företag 
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och deras möjlighet att lämna förpackningsavfall kostnadsfritt. Det största problemet vid 

återvinningsstationerna är nedskräpning och dumpning av avfall. 

Antal klagomålsärenden rörande avfall ökar. Vanligaste klagomålen är att restaurang- och 

livsmedelsverksamheters avfallshantering leder till lukt- eller nedskräpningsproblematik. Det 

är också vanligt med klagomål på bristande städning och dumpat verksamhetsavfall på någon 

av stadens återvinningsstationer. Det har även kommit in klagomål på nedskräpning eller 

bristande avfallshantering hos andra aktörer, såsom exempelvis i flerbostadshus. 

Matavfallsobligatoriet trädde i kraft inom Stockholms stad 1 januari 2021. Hittills har 55 

verksamheter beviljats dispens från att sortera ut matavfall. Det finns enligt Stockholm vatten 

och avfall AB indikationer på att det är flera verksamheter som inte sorterar ut matavfall.   

Utöver tillsyn genom platsbesök har förvaltningen i år även bedrivit digital tillsyn av vissa av 

de anmälnings- och tillståndspliktiga avfallsanläggningarna. Tillsynen visade att företagen 

rapporterar farligt avfall till Naturvårdsverkets nationella register som introducerades förra 

året. Även nästa år behöver rapporteringen vara i fokus för tillsynen.  

Förvaltningen har under året bedrivit tillsyn rörande rivningsavfall, riktad till såväl privata 

aktörer som till stadens bolag och förvaltningar, för att förbättra hanteringen av rivningsavfall 

inom staden. Tillsynen har särskilt fokuserat på efterlevnaden av kravet på sortering enligt 

avfallsförordningen. Några klagomålsärenden som rör rivning har även hanterats. 

Förvaltningen har medverkat i en samarbetsgrupp med Göteborg, Malmö och Byggföretagen 

med inriktning på rivningstillsyn. 

Ett 60-tal remisser från länsstyrelsen avseende tillstånd till transport av avfall har besvarats. 

Härutöver har även ett flertal remisser rörande ändrad avfallslagstiftning besvarats av 

nämnden. 

Förvaltningen har i slutet av året förberett den extrasatsning på avfallstillsynen som kommer 

påbörjas under 2022. 

 

Miljöprogrammets etappmål 4.2 ”Ökad recirkulation av materiella resurser” 

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för cirkulärt byggande i samverkan med 

byggande förvaltning (fastighetskontoret) och bolag (framför allt bostadsbolagen, Micasa och 

SISAB) i staden. Arbetet med att implementera handlingsplanen har påbörjats. 

 

Aktiviteter: 

 Under 2021 arbeta med att följa upp att införandet av obligatorisk matavfallsinsamling 

sker på verksamheter som serverar fler än 25 portioner per dag. Utförd. 

 Handlägga dispensansökningar avseende obligatorisk matavfallsinsamling. Utförd. 

 Utreda hur nedskräpningen runt återvinningsstationerna kan minska och utsorteringen 

av material som kan återvinnas kan öka. Delvis utförd. Arbetet fortsätter under 2022. 

 Delta i arbetet med att finna en lösning för avfallshantering vid Årsta partihallar. 

Delvis utförd. Förvaltningen har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall 

bedrivit tillsyn mot verksamheters hantering av komprimatorer i Årsta Partihallar. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 62 (99) 

 
 start.stockholm 
 

 Följa arbetet med att införa de nya reglerna om fastighetsnära insamling. Utförd. 

 Tillsyn av städning i anslutning till ÅVS och restaurangverksamheters- respektive 

fastighetsägares utsortering av förpackningsmaterial. Utförd. 

 Effektivisera tillsynen av hanteringen av rivningsavfall genom att starta ett samarbete 

med stadsbyggnadskontoret. Utförd.  

 Ta fram information om hantering av avfall som utgörs av PVC. Delvis utförd. Arbetet 

fortsätter under 2022 

 Ta fram gemensamma riktlinjer för tillsynen av återvinning av avfall för 

anläggningsändamål. Delvis utfört. Arbetet avslutas 2022. 

 Ta fram en strategi för tillsyn av avfallstransportörer och de som mäklar/handlar med 

avfall. Delvis utfört. Arbetet avslutas 2022. 

 Lägga upp en strategi för tillsyn av avfall i samband med nybyggnation. Ej utfört. 

Arbetet påbörjas 2022. 

 

Nämndmål: 2.5.9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska samordna arbetet med 

att minska plastens skadliga påverkan på människa och miljö 

 Uppfylls helt 

Analys 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för hållbar plastanvändning. I 

augusti beslutade nämnden att godkänna förslaget och hemställa om att kommunfullmäktige 

fastställer den. Planering pågår för lansering och implementering av planen när den är 

beslutad. 

Samordning av plastarbetet har skett genom stadens interna plastforum. Under 2021 har tre 

digitala forum genomförts med fokus på kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Förväntan är 

att forumet kommer öka samverkansmöjligheterna när genomförandet av de kommande 

handlingsplanerna om hållbar plastanvändning, handlingsplan mot nedskräpning på land och 

i vatten respektive cirkulärt byggande kommer igång. 

Den referensgrupp, med representanter från berörda förvaltningar och bolag, som finns för 

genomförandet av handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast har träffats och utbytt 

erfarenheter kring genomförandet av handlingsplanens åtgärder. Bland de aktiviteter som 

miljöförvaltningen har genomfört under året kan nämnas utredningar om nedskräpning från 

byggarbetsplatser, innehåll av mikroplast i kemiska och kosmetiska produkter samt 

mikroplastspridning vid användning av plastgranuler i storköksdiskmaskiner. Förvaltningen 

har också deltagit i den nationella beställargruppen för konstgräs som samordnas via 

Naturvårdsverket och stöttat både fastighetskontoret och Adda Inköpscentral med kravställan 

i upphandling. Utöver det har förvaltningen också stöttat serviceförvaltningen i kravställan 

och uppföljning av plastintensiva sortiment och deltagit i upphandlingsmyndighetens arbete 

med att utveckla hållbarhetskriterier för plastförpackningar. 
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Aktiviteter: 

 Fortsätta arbetet med att slutföra och implementera handlingsplanen för minskad 

plastanvändning. Utförd. 

 Säkerställa samordning av mikroplastarbetet och andra plastrelaterade frågor. Utförd. 

 Tillsammans med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB verka för att 

stadens evenemang är socialt och miljömässigt hållbara bland annat genom minskning 

av plastprodukter och förstärkt avfallshantering och återvinning. Delvis utförd. Guiden 

för hållbara event har uppdaterats inom uppdraget. Arbetet har pausats för att även 

omfatta 2022 års budgetuppdrag att tillsammans med kulturnämnden och 

kommunstyrelsen utreda möjligheten att alla större evenemang på stadens mark inför 

gemensamma pantsystem för dricksglas. 

 

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ 

storstad för framtiden 

Analys 

Nämndens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt där arbetssätten kontinuerligt 

utvecklas och förbättras. Förvaltningen både deltar i och driver utvecklings- och innovations-

projekt för att skapa och sprida nya lösningar som ger god miljönytta. Som en del av stadens 

egen ekonomi kan nämnden uppvisa en god budgethållning och noggrann kontroll av 

kostnader.  

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har miljöförvaltningen från våren 2020 fram till 

och med september 2021 haft en viktig roll i att kontrollera att serveringsställen följer 

gällande regler om att hålla distans för att minska risken för smittspridning utifrån lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. En tillfällig enhet inrättades på 

förvaltningen under våren 2021 för att samla arbetet med trängseltillsynen. Enheten 

avvecklades efter att restriktionerna lyftes i oktober, men förvaltningen har haft fortsatt 

beredskap i fall arbetet skulle behöva återupptas. I och med att smittspridningen i samhället på 

nytt ökade i december återstartades trängseltillsynen, om än i mer begränsad omfattning. Vid 

årsskiftet skalades tillsynen upp ytterligare och trängselenheten återinrättades under januari 

månad. Statlig ersättning för denna tillsyn har utgått till kommunerna. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans 

och långsiktigt hållbara finanser 

 Uppfylls helt 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott om 22,3 mnkr. Nettoutfallet uppgick 

till 120,1 mnkr jämfört med budget på 142,4 mnkr. 

Självfinansieringsgraden för miljöbalken var något lägre än budgeterat på grund av lägre 

tillsynsintäkter inom avdelning Plan och miljö. De lägre intäkterna beror på personal-

omsättning, vissa uppskjutna inspektioner som en följd av pandemin och arbetet med 

införande av det uppgraderade verksamhetssystemet. Avdelningen hälsoskydd har lägre 

intäkter för ordinarie tillsyn beroende på personalomsättning och omprioriteringar samt på 

grund av att uppdateringen av nämnda verksamhetssystem har tagit mer personella resurser i 

anspråk än förväntat. Intäktstappet balanseras med ersättning för trängseltillsyn och högre 

intäkter från badvattenprovtagning på grund av många omprover.  

Självfinansieringsgrad för livsmedelskontrollen var högre än budgeterat. Det beror på lägre 

kostnader för ordinarie tillsynspersonal, lägre kostnader för utbildning och konferens samt 

den statliga ersättningen kopplad till trängseltillsyn, som delvis utfördes med befintlig 

personal. Mycket lägre kundförluster än budgeterat har också en positiv påverkan på 

självfinansieringsgraden.  

Självfinansieringsgrad för förvaltningen i sin helhet blev 87 procent jämför med budgeterade 

72 procent. 

 

  VP 2021 T2 2021 VB 2021 
Miljöbalkstillsyn (MB) 

Självfin.grad Hälsoskydd 66% 67% 68% 

Självfin.grad Plan och Miljö 68% 67% 61% 

Självfin.grad MB 67% 67% 66% 

        

Livsmedelskontroll  

Självfin.grad Livsmedelskontroll 79% 85% 114% 

        

MHN tillsyn 72% 75% 87% 

 

Som tabellen nedan visar blev utfallet av årsarbetare inom tillsynen högre både inom 

miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen, främst på grund av extra resurser 

kopplade till trängseltillsyn. Dessutom förstärktes miljöbalkens tillsyn under 2021 med cirka 

två årsarbetare för att hantera ökat inflöde av klagomål och arbete med verksamhetssystemet.  
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Utfall 
2020 

VP 
2021 

Utfall 
2021 

varav 
trängseltillsyn 

2021  

Miljöbalkstillsyn 64,4 69,1 71,9 1,2 

Livsmedel 46,6 44,0 52,7 8,6 

Summa 111,0 113,1 124,6 9,8 

 

Under 2021 ökade förvaltningen också takten i det omfattande digitaliseringsarbete som 

bedrivs enligt förvaltningens strategiska färdplan för digitalisering. 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  Nämndens 
budgetföljsamhet efter 
resultatöverföringar  

84,3 %   85,5 % 100 % 100 % VB 2021 

  Nämndens 
budgetföljsamhet före 
resultatöverföringar  

84,3 %   85,5 % 100 % 100 % VB 2021 

  Nämndens 
prognossäkerhet T2 

-12 %   -14 % +/-1 % +/- 1 % 2021 

 

Nämndmål: 3.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är 

kostnadseffektiv 

 Uppfylls helt 

Analys 

För tillsynens avgifter gäller den grundläggande principen att tid för vilken verksamhets-

utövarna har betalat, ska återgäldas med tillsynstid. Detta är ett fundament för en legitim 

kommunal tillsyn. Varje tillsynsobjekt besöks dock inte årligen utan för många objekt sker 

tillsynen med något eller några års mellanrum. Nämnden följer upp detta på objektsnivå och 

per tillsynsområde. Detta är också en utgångspunkt i den årliga taxeöversynen. 

Utförd tillsyn i förhållande till den planerade 

Alla tillsynsområden har fått tillsyn. För mindre verksamheter kan det ske med intervaller på 

upp till fyra år, för större anläggningar är det täta kontakter under året. Tillsynen sker både på 

plats hos verksamheten och i form av systemtillsyn där verksamhetsutövarnas egenkontroll 

granskas avseende deras uppföljning av efterlevnaden av sina tillståndsvillkor. En stor del av 

tillsynen utgörs av granskningar av inlämnade utredningar, såsom miljörapporter och 

undersökningar utförda av konsulter som anlitas av verksamhetsutövarna. 

Det totala antalet utförda tillsynstimmar inom miljöbalken låg väl i linje med den planerade 

volymen. Liksom under 2020 har något färre inspektioner genomförts än planerat. Vissa 

verksamheter har stängt, tillsynsbesök har senarelagts och kontroll av trängsel på serveringar 

har haft hög prioritet och tagit resurser från den planerade tillsynen. I viss utsträckning har 
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även en omprioritering av den timbaserade tillsynen behövt göras. Dels för att introducera det 

uppgraderade verksamhetssystemet, dels med hänsyn till pandemin samt för anpassning till 

vakanser. På vissa tillsynsområden har en viss förskjutning (i förhållande till planeringen) 

skett från antalet direkt debiterbara timmar till indirekt debiterbar tid. Bland annat har en 

utredning genomförts med syfte att utveckla den riktade bostadstillsynen och se över 

tillsynsmetodiken. Inom tillsynsområde förorenad mark har ett antal genomförda 

extrasatsningar, budgetuppdrag samt hantering av internremisser gjort att de indirekt 

debiterbara timmarna överskred planeringen. Trots pandemin har tillsynen inom 

miljöbalksområdet, med några få undantag, kunnat bedrivas i enlighet med plan. 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för 

finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden är att dagens system med 

förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 

efterhandsdebitering. Övergången till det nya systemet med efterhandsdebitering, som 

påbörjades redan under 2021, medförde utmaningar ur såväl ett praktiskt som ekonomiskt 

perspektiv. Tillämpning av efterhandsdebitering avseende avgifter för ordinarie tillsyn 

medförde ett intäktsbortfall för 2021 med återgång till full finansiering från 2022.  

Ersättning för extra tillsynsinsatser avseende trängseltillsyn och andra omfördelningar 

kompenserar för intäktstapp till följd av övergången till efterhandsdebitering samt för lägre 

ordinarie tillsynsintäkter.  

Förvaltningen har inarbetade rutiner för kontroll av arbetet inom tillsynen och följer noggrant 

kostnadsnivån samt att fakturerade timmar också är levererade. Detaljerad redovisning av 

utförd tid för miljöbalken respektive livsmedelskontrollen redovisas i bilaga 3 (tillsynsplanen) 

respektive 4 (kontrollplanen). 

 

Aktiviteter: 

 Översyn av taxor med fast årsavgift. Utförd. 

 Tillämpa system för uppföljning av att utförd tillsynstid motsvarar betalade avgifter 

med särskild prioritering av verksamhetsutövare med fasta årsavgifter. Utförd. 

 Med beviljade resurser utföra överförda kontroller som förvaltningen inte hann med 

under 2020. Utförd. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder 

skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna 

 Uppfylls helt  

Analys 

Miljöförvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete för att 

säkerställa effektiva processer med hög kvalitet. Inom ett flertal områden fungerar nämndens 

expertfunktioner stödjande till andra förvaltningar och bolag inom staden, inte minst inom 
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upphandlingsområdet. Vidare strävar förvaltningen efter att vara en bra och attraktiv 

arbetsgivare med en god arbetsmiljö och generösa möjligheter till kompetensutveckling. 

I enlighet med stadens internationella strategi och miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer 

för EU-policyarbete bedriver miljöförvaltningen ett aktivt påverkansarbete inom flera 

internationella nätverk för att driva stadens och nämndens intressen. Förvaltningen är aktiv 

inom Eurocities miljöforum (samt miljöforumets arbetsgrupper med fokus på bland annat 

energi och klimat, vatten och biologisk mångfald) och bidrar också tidvis med synpunkter till 

ställningstaganden producerade av Eurocities transportforum. Förvaltningen är även medlem 

av transportnätverket POLIS. Förvaltningen har under året också bidragit med underlag till 

stadens ställningstaganden på olika samråd inom nämndens ansvarsområden som EU-

kommissionen genomfört. Genom pågående och tidigare genomförda EU-projekt har 

förvaltningen också ett utbrett kontaktnät med andra relevanta aktörer inom Europa. EU-

projekt möjliggör testandet av nya innovativa lösningar, och en process är också under 

framtagande för att enklare sprida resultaten av genomförda projekt. Mer information finns 

även under nämndmål 3.2.1. 

 

   Indikator 
Periodens 
utfall 

Utfall 
män/ 
pojkar 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 

Periodens 
utfall VB 
2020 

Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Period 

  

 

Aktivt Medskapandeindex 84 85 84 83 84 82 2021 

  Andel upphandlade avtal 
där kontinuerlig 
uppföljning genomförts 

100 %   100 % 90 % 90% 2021 

  Andel upphandlingar där 
marknadsdialog har 
genomförts  

100 %   100 % 70  % Tas fram 
av 
nämnd/s
tyrelse 

2021 

Analys 

Indikatorn avser upphandlingarna med ett kontraktsvärde över 2 mnkr, och ingen upphandling över 2 mnkr har genomförts 
under 2021.  

  Index Bra arbetsgivare 88   88 87 84 2021 

  

 

Sjukfrånvaro 2,6 % 1,2 % 3,1 % 2,5 % 3,2 % Tas fram 
av 
nämnd/s
tyrelse 

VB 2021 

  

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 0,7 % 0,5 % 0,8 % 1,2 % 1,5 % Tas fram 
av 
nämnd/s
tyrelse 

VB 2021 

 

   Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 

  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden inrätta en kostsamordnande 
funktion med ansvar för samordning och styrning av livsmedel 

2021-01-01 2021-12-31  

  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden förslå organisationsförbättringar i tillstånd- 
och tillsynsprocesser i syfte att erbjuda en sammanhållen och 
förenklad myndighetsutövning. I detta ska särskilt beaktas 

2021-01-01 2021-12-31  
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   Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 

samverkan mellan tillståndsverksamheten och stadens alkohol, 
narkotika, doping och tobaksförebyggande (ANDT) arbete 

 

Nämndmål: 3.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska på internationell nivå 

verka för ett proaktivt miljöarbete som driver åtgärds- och utvecklingsarbete 

framåt 

 Uppfylls helt  

Analys 

Miljöförvaltningen deltar i ett antal internationella samarbeten, däribland Eurocities 

miljöforum (med tillhörande arbetsgrupper) och trafik- och mobilitetsnätverket POLIS. 

Miljöförvaltningen har också delat ordförandeskap i Eurocities arbetsgrupp Energy Efficiency 

and Climate Change vilket ger goda möjligheter att driva utvecklings- och påverkansarbete 

inom EU tillsammans med andra städer.  

Förvaltningen har under året bistått stadsledningskontoret med svar på ett flertal EU-

konsultationer och synpunkter på EU:s Fit for 55-paket samt olika direktiv. Förvaltningen har 

även deltagit i C40:s arbete med utveckling av internationella beräkningsprotokoll, 

redovisning av klimatbudgetar och negativa utsläpp. 

Inom den internationella klimatpakten City Business Climate Alliance (CBCA) deltar ett 

drygt tiotal företag i Stockholm med stöd av förvaltningen för att utveckla hållbara 

varutransporter. 

Förvaltningen verkar också för förändring av vattenförvaltningsarbetet på europeisk nivå. 

Arbetet sker främst inom Eurocities med särskilt fokus på efterlevnad av vattendirektivet och 

angränsande direktiv.  

 

Aktiviteter: 

 Aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytor för att ökad 

verksamhetsutveckling samt i syfte att samordna synpunkter på strategier och EU-

lagstiftning. Utförd. 

o Verka inom nätverken Eurocities, CNCA,  ICLEI, C40 och POLIS. Utförd. 

 Aktivt söka relevanta EU-bidrag för att öka graden av extern finansiering och tillvarata 

möjligheter som erbjuds inom EU:s fonder och program att delta i innovations- och 

samverkansprojekt som stärker den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. 

Utförd. 
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Nämndmål: 3.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra till att Stockholms 

stads upphandlingar är hållbara 

 Uppfylls helt  

Analys 

Förvaltningen medverkar i kategoriteam, -råd och referensgrupper inom flera kategorier. 

Förvaltningen ansvarar för kategoriteamet Fordon och arbetet har löpt på enligt plan. 

Förvaltningen hjälper även löpande till vid förfrågan med fordonskrav vid olika typer av 

transportupphandlingar som genomförs av andra förvaltningar och bolag.  

Miljöförvaltningen deltar i kategoriarbetet för lokalvårdstjänster för att genom 

inköpsprocessen minska dessas miljö- och hälsopåverkan samt säkerställa en god 

inomhusmiljö. Dessutom ger förvaltningen stöd till serviceförvaltningen i arbetet med att 

formulera kravspecifikationer kopplade till inköpsrelaterade åtgärder i de tematiska 

handlingsplanerna som ligger under miljöprogrammet – exempelvis kemikalieplanen, 

handlingsplan för biologisk mångfald och handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.  

Ett betydelsefullt resultat av dialogen med leverantörer som är värt att nämna är att stadens 

leverantör av brandsläckare nu har kunnat ersätta de skumsläckare som man tidigare haft i 

sortimentet och som innehöll den uppmärksammade kemikaliegruppen PFAS med PFAS-fria 

släckare. Befintliga släckare kommer att bytas ut i takt med att de skulle fyllas på, eller 

snabbare om respektive verksamhet så väljer.  

Förvaltningen ger även stöd till byggande förvaltningar och bolag för att säkerställa att 

upphandlade konsulter och entreprenörer arbetar i linje med stadens handlingsplaner och 

riktlinjer.  

Förvaltningen deltar också i kategoristyrningsteam och -råd för el, vitvaror, livsmedel, 

lokalvård och IT-konsulter. 

Under året har förvaltningen inlett ett samarbete som leds av serviceförvaltningen i syfte att 

utreda förutsättningar och kostnader för att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för 

stadens inköpssystem.  

För att förbättra kommunikationen och samordningen mellan olika funktioner på 

förvaltningen som arbetar med att ge stöd i frågor om miljökrav i inköp har en intern 

samordningsgrupp också bildats. 

Förvaltningen har under året gett expertstöd kring biologisk mångfald i livsmedels-

upphandlingar. Förvaltningen har även arbetat med att ta fram en kravspecifikation för 

upphandling av naturskötsel i samverkan med trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna. 

 

Miljöprogrammets etappmål 5.3 ”Ökad andel livsmedel och varor i stadens inköp som gynnar 

biologisk mångfald” 

Förvaltningen har under året gett expertstöd kring biologisk mångfald i livsmedels-

upphandlingar.  
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Aktiviteter: 

 Säkerställa att kemikalieplanen och rekommendationen för konstgräs, gummigranulat 

och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anläggningsprojekt, i samverkan med 

trafiknämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna samt 

byggande och anläggande bolag. Utförd. 

 Vid behov stödja övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med upprättande, 

utvärdering samt uppföljning av miljö- och klimatkrav vid upphandling. Utförd. 

 I samverkan med kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställa att miljökrav 

inkluderas i inköpsprocessen för de centrala avtalsområdena samt stödja nämnder och 

bolag att göra detsamma i de egna avtalen. Utförd. 

 Tillsammans med servicenämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningar och 

kostnader för att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för inköpssystem med 

tillhörande arbetssätt. Delvis utförd. Miljöförvaltningen har bidragit med underlag till 

arbetet.. Utredningen fortsätter under 2022. 

 Ta fram kravformuleringar kopplade till handlingsplanen för biologisk mångfald i 

samband med upphandling av måltidstjänster. Delvis utförd. Förvaltningen har deltagit 

på samverkansmöten och svarat på frågor kring kravformuleringar. 

 Ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel i samverkan med 

trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna. Utförd. 

 Stödja nämnder och bolagsstyrelser med miljö- och klimatkrav vid upphandlingar där 

fordon och tjänster som inkluderar fordon och transporter ingår. Utförd. 

 

Nämndmål: 3.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är innovativ 

och använder digitala verktyg 

 Uppfylls helt  

Analys 

Miljöförvaltningen har tagit ett stort steg framåt inom digitaliseringsarbetet. I två pilotprojekt, 

digitala inspektioner respektive köldmedierapportering, har de digitala förutsättningarna 

analyserats och projekten har gått vidare mot test av valda tekniska lösningar. En pilot för 

texttolkning, kategorisering och bearbetning av inkomna klagomål med stöd av AI har även 

påbörjats. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla och sprida insikter och lösningar till andra 

verksamhetsprocesser. Parallellt med pilotprojekten har även flera projekt startats för att 

säkerställa att digitaliseringsarbetet blir långsiktigt hållbart. En modell för omhändertagande 

av innovation är under utveckling och implementeras i början av år 2022. Förvaltningen vill 

löpande och effektivt kunna prioritera, analysera och balansera resurser för att än mer öka 

förvaltningens förmåga att nå mål och realisera projekt där stora nyttor identifierats. En 

kompetenskartläggning är även genomförd. Den digitala resan kräver nya eller utvecklade 

kompetenser. Rekrytering för att stärka förvaltningens framdrift av utveckling och innovation 

planeras under våren 2022. För att skapa en samsyn samt bygga en genomförandekraft i 
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digitaliseringsresan har det även genomförts omfattande kommunikationsinsatser till alla på 

förvaltningen. Likaså har det digitala ledarskapet stärkts genom kompetenshöjande 

workshops.  

 

Aktiviteter: 

 Implementera prioriterade e-utbildningar. Utförd. 

 Gör strategi och plan för digital kompetensutveckling. Utförd. 

 Förmedla kunskap om digitala arbetssätt. Utförd. 

 Föreslå och planera prioriterade projekt för utveckling. Utförd. 

 Avdela konkreta arbetsuppgifter för löpande innovationsutveckling. Utförd. 

 Formulera konkreta mål för det digitala ledarskapet. Utförd. 

 Ta fram en datastrategi och plan. Utförd, fortsätter 2022. 

 Ta fram en AI-strategi. Utförd, fortsätter 2022. 

 Utred krav för digitala verktyg för arbete oberoende av tid och plats. Utförd. 

 Identifiera och prioritera behov av samarbeten. Utförd. 

 Planera och strukturera kommunikation av färdplanen. Utförd. 

 Översyn av nämndens artikel 30-register, samt framtagande av rutin för att hålla 

registret uppdaterat. Utförd. 

 Översyn av nämndens informationsklassningar enligt stadens riktlinjer för 

informationssäkerhet. Utförd. 

 

Nämndmål: 3.2.4 Miljöförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med en 

hälsosam arbetsmiljö och gott ledarskap 

 Uppfylls helt  

Analys 

För att minimera risken för smittspridning av covid-19 i samhället uppmanade förvaltningen, 

utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till hemarbete fram till den sista 

september för de medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Därefter 

har en successiv återgång till kontoret skett, även om många fortsatt arbetar hemifrån delar av 

arbetsveckan. Efter att smittspridningen av covid-19 åter ökade i början av december vidtog 

förvaltningen nya åtgärder, bland annat ställdes fler möten om till digitala forum och fysiska 

möten planerades så att resor med kollektivtrafiken i rusningstid kunde undvikas i största 

möjligaste mån. Efter Folkhälsmyndighetens uppdaterade rekommendationer om hemarbete i 

mitten av december uppmanar nu förvaltningen till hemarbete för samtliga medarbetare som 

har arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Medarbetare har fortsatt möjlighet till 
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hemlåning av viss kontorsutrustning, för att tillgodose en god arbetsmiljö även i hemmet. 

Förvaltningen har under året också tagit fram ett förhållningssätt för arbetet efter pandemin, 

då graden av hemarbete sannolikt kommer att ligga på en högre nivå än innan pandemin även 

när det är möjligt att återgå till kontoret utan försiktighetsåtgärder. Flexibla arbetsformer som 

passar både verksamhet och medarbetare är viktigt också för förvaltningens möjlighet att ses 

som en attraktiv arbetsgivare.  

Rekryteringstakten har under året varit hög, inte minst för att kunna bemanna den enhet som 

fokuserade på trängseltillsynen utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Enheten avvecklades i början av oktober när tillämpliga restriktioner 

upphörde, men förvaltningen har haft en beredskap för att återstarta arbetet om så krävs. I och 

med att smittspridningen i samhället på nytt ökade i december återstartades trängseltillsynen, 

om än i mer begränsad omfattning. Vid årsskiftet skalades tillsynen upp ytterligare och 

trängselenheten återinrättades under januari månad.  

Förvaltningen har också fortsatt att satsa på kompetensförsörjning i enlighet med den 

kompetensförsörjningsplan som beslutades för 2018-2023. En ledningsutvecklingsinsats för 

förvaltningens samtliga chefer inleddes under året och väntas pågå även under nästa år. Även 

en omfattande kompetensutvecklingsinsats inom digitaliseringsområdet genomfördes under 

hösten för förvaltningens chefer, med syftet att skapa samsyn i digitaliseringsarbetet samt 

bygga ökad genomförandekraft i de kommande aktiviteterna.  

Miljöförvaltningen har även under 2021 uppvisat goda resultat i stadens arbetsgivarindex och 

medarbetarundersökning. Förvaltningen uppnår 2021 värdet 88 på indexet Bra arbetsgivare 

(som består av delindexen ”jämställdhet”, ”attraktiv arbetsgivare” och ”rekommendera 

arbetsplats”), vilket är fyra indexpunkter högre jämfört med samtliga fackförvaltningar 2021. 

Som tidigare rapporterats uppnår förvaltningen i årets medarbetarenkät ett resultat på 84 vad 

gäller aktivt medskapandeindex (AMI). I Nyckeltalsinstitutets index attraktiv arbetsgivare 

uppgår resultatet till 146 (vilket är att jämföra med branschmedianen på 132). I 

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX) når förvaltningen ett resultat på 140 (där 

branschmedianen är 126). Förvaltningen tillhör fortsatt den grupp av deltagande 

organisationer som uppnått högst resultat i kategorin ”Kartläggning av faktiska arbetsvillkor” 

och förvaltningen mottog därför även i år Nyckeltalsinstitutets certifikat för ”excellent 

arbetsgivare 2021”. 

 

Aktiviteter: 

 Erbjuda utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi och ärendehantering för 

förvaltningens chefer och medarbetare. Utförd.  

 Erbjuda utbildningar för förvaltningens chefer inom ledarskap, lönebildning, 

arbetsmiljö, arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering och rehabilitering. Utförd. 

 Upphandla nytt tidrapporteringssystem för flextid. Utförd. 

 Kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens inspektörer inom bemötandefrågor 

och hot och våld. Utförd. 
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 Fortsatt delta i Nyckeltalsinstitutets index för jämställdhet (JÄMIX) och Attraktiv 

arbetsgivare. Utförd. 

 Förbättrad introduktion av nyanställda. Webbaserad introduktionskurs för nyanställda 

som komplement till fysisk introduktion som sker en gång per halvår. Utförd. 

 Se över förvaltningens lönekriterier. Utförd. 

 

 

Uppföljning av ekonomi 

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget 

Nämndens resurser måste disponeras på effektivast möjliga sätt vilket medför behov av 

ständig verksamhetsutveckling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att fokusera på 

kärnverksamheten, det vill säga tillsynen, med hög självfinansieringsgrad inom detta område.  

Budgeten från kommunfullmäktige var ursprungligen netto 130,3 mnkr. I avstämningsärendet 

erhöll nämnden ytterligare 4,6 mnkr för vattenförbättrande åtgärder från CM 2 och sedan 

ytterligare 7,5 mnkr i godkänd ombudgetering för överförda livsmedelskontroller enligt 

Kommunstyrelsens beslut om årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms 

stad. Som tabellen nedan visar uppgår den sammanlagda T2-nettobudgeten till 142,4 mnkr.  

 

  Kostnader Intäkter Netto 

KF budget 2021 226,4 -96,1 130,3 

Budgetjustering för lokala åtgärdsprogram  4,6    

Omslutningsförändringar 34,1 -34,1   

Budget avstämningsärendet  265,1 -130,2 134,9 

Budgetjustering/ombudgetering fr 2020 7,5  
  

Budget T2 272,6 -130,2 142,4 

 

Det totala överskottet om 22,3 mnkr beror framförallt på: 

- statlig ersättning för trängseltillsyn (48,4 mnkr)  

- lägre ordinarie tillsynsintäkter pga. uppskjutna inspektioner, tillsynsomprioriteringar, 

införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontroll samt arbete med uppgradering 

av förvaltningens verksamhetssystem   

- lägre personalkostnader till följd av vakanser, föräldraledigheter, personalavgångar och 

VAB 

- högre personalkostnader kopplade till trängseltillsyn  

- lägre kostnader för resor och konferenser  

- lägre kundförluster 
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- högre kostnader för digitalisering och uppgradering av verksamhetssystemet  

 

Inom flera externfinansierade projekt har aktiviteter flyttats fram till år 2022 vilket medför att 

kostnader under 2021 blivit något lägre än budgeterat. Det innebär att intäkterna för dessa 

projekt också har blivit lägre. Pågående EU-revision inom tre projekt har preliminärt kommit 

fram till att förvaltningen i första hand behöver återbetala ca 0,6 mnkr, men det finns risk för 

ytterligare granskningar som kan medföra större återbetalningsskyldighet för förvaltningen. I 

samråd med PwC beslutades att projektmedlen som finns på balanskonto intäktsförs 2022 när 

revisionens slutliga beslut har fastställts.  

Det finns också en hälsosam försiktighet i bedömningarna vid månadsprognoser och 

förvaltningens effektivisering blev större än budgeterat. De verksamheter och aktiviteter som 

planerades i verksamhetsplanen, undantaget vissa tillsynsområden, har till stor del genomförts 

– men till lägre nettokostnad än beräknat. 

Förvaltningen har under 2021 fortsatt bedriva tillsynen avseende trängsel på serveringsställen 

utifrån lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Statlig 

ersättning om 34,5 mnkr erhölls för trängseltillsyn perioden januari-september 2021. Med den 

ökade smittspridningen i december återstartades trängseltillsynen och förvaltningen erhöll 

ytterligare 13,9 mnkr.   

Som beskrivits ovan började förvaltningen tillämpa efterhandsdebitering avseende 

livsmedelsavgifter för ordinarie kontroll. Endast de verksamheter som kontrollerats under 

2021 har debiterats årliga avgifter och från och med 2022 debiteras samtliga kontrollavgifter 

för samtliga verksamheter i efterhand i takt med att kontrollen utförs. Detta medförde ett 

intäktsbortfall för livsmedelskontrollen under år 2021.  

Budget och utfall per avdelning och totalt för MHN år 2021 

Här följer en redogörelse för utfallet per avdelning: 

Nedanstående tabell visar utfall 2020 samt differensen mellan budget år 2021 och utfall 2021. 

  VB 2020 VP 2021 Prognos 2021 VB 2021 
Diff mot 
VP 2021 

 Intäkter           

Plan och miljö 29,3 31,8 32,2 25,7 -6,1 

varav miljöbilsprojekten 4,0 4,9 5,8 3,5 -1,5 

Hälsoskydd 39,6 36,3 39,4 40,6 4,2 

Livsmedelskontroll 57,2 46,1 59,1 73,4 27,3 

Miljöanalys  2,0 0,7 2,3 1,2 0,5 

SLB-analys 13,6 13,8 15,0 15,7 1,9 

FC, Nämnd, Verksamhetsstöd, 
gemensamma kostnader, IT-
projekt, MSL 2,3 1,4 1,9 2,3 0,9 

Summa intäkter 144,0 130,2 149,9 158,9 28,7 
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Kostnader      

Plan och miljö 62,6 64,8 65,4 65,9 1,1 

-varav miljöbilar 10,9 10,1 11,8 11,8 1,7 

Hälsoskydd 43,5 45,2 47,4 46,9 1,7 

Livsmedelskontroll 48,7 54,7 55,8 51,2 -3,4 

Miljöanalys  31,4 33,4 36,2 33,0 -0,4 

SLB-analys inkl. avskrivningar 21,0 21,8 22,3 21,7 -0,1 

FC, Nämnd, Verksamhetsstöd, 
Kommunikation, gemensamma 
kostnader, IT-projekt, MSL 44,3 52,8 59,3 60,3 7,6 

Summa kostnader 251,5 272,6 286,4 279,0 6,4 

Netto 107,5 142,4 136,5 120,1 22,3 

 

Differenser mot VP 2021 beror på följande:   

- Plan och miljö: Lägre tillsynsintäkter som beror på personalomsättning, vissa 

uppskjutna inspektioner som en följd av pandemin och arbetet med införande av 

uppgraderat verksamhetssystem. Lägre intäkter för miljöbilar beror på pågående EU-

revision inom tre projekt. Revisionen har kommit fram att ca 0,6 mnkr behöver betalas 

tillbaka, men det finns risk för ytterligare granskningar som kan medföra större 

återbetalningsskyldighet. I samråd med PwC beslutades att projektmedel som finns på 

balanskonto inte intäktsförs tills förvaltningen får det slutliga beskedet. Högre 

kostnader beror bl.a. på kartläggning för elbilar i privat hemtjänst och arbete med 

introduktionen av eldrivna lätta lastbilar. 

 

- Hälsoskydd: Lägre ordinarie tillsynsintäkter beroende på att avdelningen behövde 

lägga större personella resurser än planerat på uppgraderingen av verksamhetssystemet. 

Avdelningen fick också ersättning för ökade kostnader avseende kontroller av trängsel 

på serveringsställen som medför att intäktsutfallet blir högre än budgeterat.   

 

- Livsmedelskontrollen: Högre tillsynsintäkter beroende på den statliga ersättningen för 

ökade kostnader avseende kontroller av trängsel på serveringsställen men lägre intäkter 

för ordinarie tillsyn beroende på införande av efterhandsdebitering under 2021 och på 

produktionsbortfall kopplat till uppgraderingen av verksamhetssystemet.  

 

- SLB-analys: Högre intäkter och kostnader p.g.a. högre efterfrågan efter luftmätningar 

med något lägre avskrivningskostnader pga. sena leveranser. Högre efterfrågan beror 

delvis på breddning av förvaltningens uppdrag till att även omfatta mätningar av 

luftföroreningar i akuta skeden såsom vid sopbranden i Kagghamra. 

 

- Miljöanalys: Högre intäkter beror på vidarefakturering av kostnader inom 

miljöövervakning i samarbete med övriga kommuner. Något lägre kostnader beror på 

lägre personalkostnader på grund av försenade rekryteringar.  
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- Förvaltningschef, Kommunikation, Verksamhetsstöd samt gemensamma kostnader: 

Högre intäkter för inköpskategori Fordon, som nämnden har ansvar för. 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnaderna för kategoriägarskapet ska fördelas i 

organisationen och att kategoriägande organisationer till del ersätts för uppdraget. 

Högre kostnader beror på beslutade satsningar inom digitaliseringsområdet samt ökade 

kostnader för införande av uppgraderat verksamhetssystem.  

 

Avvikelser per kostnadsslagsnivå enligt stadsledningskontorets fördelning i tabellen nedan. 

  Nämndens 
budget Utfall  

Avvikelse 
mot budget Förklaring Mnkr 

Kostnader          

Tillsyn/myndighetsutövning 135,2 133,7 -1,5 

Lägre kostnader för ordinarie tillsyn som 
delvis balanseras med högre kostnader 
för trängseltillsyn 

Miljöövervakning 52,6 51,5 -1,2 

Lägre personalkostnader pga. försenade 
rekryteringar. Högre kostnader för 
luftmätningar men lägre kostnader för 
framskjutna aktiviteter såsom 
strandinventering och miljöinformation i 
inköpssystemet som leds av SF 

Miljöbilar 10,1 11,8 1,7 

Högre konsultkostnader för bl.a. 
kartläggning för elbilar i privat hemtjänst 
och arbete med introduktionen av 
eldrivna lätta lastbilar 

Energi och klimat 11,9 12,0 0,1   

Gemensam verksamhet 50,2 59,1 8,9 
Satsningar inom digitalisering samt 
ökade kostnader för ECOS 2 

Externfinansierade projekt 11,0 9,7 -1,3 Omslutning inom projekten  

Summa kostnader 271,0 277,7 6,6   

          

Intäkter         

Tillsyn/myndighetsutövning -100,1 -130,6 -30,6 

Högre intäkter pga. den statliga 
ersättningen för extraordinära kostnader 
kopplade till trängseltillsyn (48,4 mnkr) 
samt lägre ordinarie tillsynsintäkter pga. 
införande av efterhandsdebitering, 
bortfall av objekt, registervård samt 
framskjutna tillsynsbesök 
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Miljöövervakning -13,9 -15,8 -1,9 

Högre intäkter beroende på mycket 
högre efterfrågan på luftmätningar inkl. 
mätningar av luftföroreningar i akuta 
skeden såsom vid sopbranden i 
Kagghamra. 

Miljöbilar -4,9 -3,5 1,5 
Lägre intäkter inom miljöbilensprojekt 
beroende på pågående EU-revison 

Energi och klimat -0,1 -0,2 -0,1   

Gemensam verksamhet -0,2 -0,9 -0,7 
Ersättning för inköpskategori Fordon 
samt statlig ersättning för sjukfrånvaron 

Externfinansierade projekt -11,0 -7,8 3,2 

Lägre intäkter inom Horizon-projekten 
beroende på pågående EU-revison samt 
lägre intäkter och kostnader inom 
projekten (omslutning om 1,3 mnkr) 

Summa intäkter -130,2 -158,9 -28,7   

          

  avskrivningar 
(miljöövervakning)  1,6 1,3 -0,3 

Något lägre avskrivningskostnader pga. 
senare leveranser  

  internräntor 0,0 0,0 0,0   

          

Verksamhetens nettokostnader 
inkl. kap kostnad 142,4 120,1 -22,3   

 

Resultat jämfört med prognos 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beräknade kostnader inklusive avskrivningar i tertialrapport 

2 2021 uppgick till 286,4 mnkr. Resultatet i bokslutet 2021 var 279,0 mnkr vilket ger 2,6 

procents avvikelse från prognosen i andra tertialrapporten.  

Intäkterna beräknades i tertialrapport 2 till 149,9 mnkr. Resultatet i bokslutet blev 158,9 mnkr, 

vilket ger 5,6 procents avvikelse från prognosen i andra tertialrapporten. 

Nettobudgetavvikelse jämfört med T2 prognos blev 16,4 mnkr, dvs. 11,5 %. Därmed 

uppfyller nämnden inte mål för prognossäkerhet om 1 %.   

Avvikelsen mot T2 prognos beror främst på regeringens oväntade decemberbeslut om 

ytterligare 45 mnkr i statsbidrag till kommuner för trängseltillsyn 2021, varav Stockholm fick 

13,9 mnkr. Under 2021 bedrev förvaltningen trängseltillsyn fram till den sista september 

utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Restriktionerna upphörde 

den 1 oktober. Med den ökade smittspridningen i december återstartades trängseltillsynen, om 

än i mer begränsad omfattning, och skalades sedan upp ytterligare vid årsskiftet.  

Avvikelsen beror också på lägre kostnader, framförallt lägre personalkostnader (p.g.a. 

vakanser och längre föräldraledigheter), lägre kundförluster, lägre konsultkostnader p.g.a. 

framskjutna aktiviteter samt lägre kostnader för resor, utbildningar och konferenser.  
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Det finns därtill en allmän försiktighet när förvaltningen gör prognoser. Många 

områden/projekt med tämligen liten omsättning gör prognoser och även om var och en av 

dem har ett begränsat reservutrymme för att med säkerhet kunna infria den lämnade 

prognosen, kan summan av alla dessa ”reserver” bli betydande och därmed påverka 

prognossäkerheten. Fortsatt pandemi under 2021 har också försvårat prognosarbetet.  

 

Investeringar 

För år 2021 uppgick nämndens planerade investeringsutgifter till 1,3 mnkr vilket fördelas som 

kostnad på flera år. Investeringarna avser framförallt luftmätningsutrustning för SLB-analys. 

Inköp av utrustningen är nödvändig för att klara av den ökade efterfrågan på luftmätningar. 

Investeringarna för 2021 uppgick till 1,8 mnkr, dvs. 0,5 mnkr högre än VP 2021. På grund av 

pandemin och hög arbetsbelastning påbörjades och genomfördes upphandlingar av nya 

instrument under november och december 2020. Hög efterfrågan efter luftmätningar har 

medfört något högre investeringsnivå 2021. Utfallet för 2020 blev 0,7 mnkr lägre än 

budgeterats. 

 

Försäljningar av anläggningstillgångar 

Under 2021 sålde förvaltningen två släpvagnar som köptes in år 2016. Försäljningen skedde 

enligt stadens redovisningsregler. 

 

Verksamhetsprojekt (driftprojekt) 

Nämnden har inga verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr, som har 

betydande påverkan på stadens ekonomi eller berör frågor som är av strategisk vikt. 

 

Analys av balansräkning 

Enligt stadens anvisningar ska balansräkningen för år 2021 kommenteras i jämförelse med 

balansräkningen år 2020: 

 Anläggningstillgångar ökar under år 2021 eftersom årets avskrivningar var lägre än 

nyanskaffningar.  

 Kundfordringarna var 4,8 mnkr år 2020, det vill säga 8,5 mnkr lägre jämfört med år 

2019. Kundfordringar för 2021 var 13,9 mnkr, dvs. i nivå med år 2019. Det beror på 

större slutfaktureringen som gjordes i december 2021.  

 Förvaltningen har en försumbar fordring mot anställda per den 31 december 2021.  

 Andra kortsiktiga fordringar var 0,2 mnkr år 2021, dvs. 1,2 mnkr lägre jämfört med år 

2020 beroende på influtna projektmedel.  
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 Förutbetalda kostnader, vilket främst består av hyra för första kvartalet år 2022 samt 

IT-licenser, var något högre än vid utgången av 2020.  

 Upplupna intäkter år 2021 uppgick till 1,4 mnkr och var 0,6 mnkr lägre än år 2020. 

Det beror på att ett lägre belopp för utförda tillsynsavgifter som avser 2021 behövde 

bokas upp eftersom förvaltningen inte hann fakturera kunderna under december.  

 Leverantörsskulderna uppgick till 17,9 mnkr och var 1,9 mnkr högre år 2021 än år 

2020 vilket förklaras av större inflöde av fakturor sent i december 2021.  

 Övriga kortfristiga skulder, som avser förskottsinbetalda projektmedel från EU och 

andra bidragsgivare, var 18,1 mnkr det vill säga 4,0 mnkr högre år 2021 än 2020 

beroende på inkomna medel inom nya projekt. 

 Upplupna löner och sociala avgifter var lägre år 2021 än 2020 beroende på den 

senarelagda löneöversynen 2020 (som behövde bokas upp i bokslutet för 2020).  

 Förutbetalda intäkter uppgick till 0,5 mnkr och var på samma nivå som år 2020.  

 Övriga interimsskulder var högre år 2021 än 2020 eftersom en större faktura för 

digitaliseringsarbete inte hann inkomma i tid beroende på ekonomisystemfel hos 

leverantören.  

 

På följande sida visas mer detaljerat balansräkningen.  
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Balansräkning 

Period: 202100-202113     Kr 

      Förändring   

    Per 2020-12-31 202101-202113 Per 2021-12-31 

          

Anläggningstillgångar 1 289 557,27 493 381,14 1 782 938,41 

12 Maskiner och inventarier 1 289 557,27 493 381,14 1 782 938,41 

          

Omsättningstillgångar 14 884 311,57 7 519 573,35 22 403 884,92 

15 Kundfordringar 4 759 163,50 9 106 312,15 13 865 475,65 

161 Fordringar hos anställda 0 10 055 10 055 

165 Fordringar hos staten 160 402,00 -160 402,00 0,00 

166 Andra kortfristiga fordringar 1 490 408,68 -1 251 848,68 238 560,00 

167 Ingående mervärdesskatt 0 0,00 0,00 

16 Diverse kortfristiga fordringar 1 621 980,68 -1 373 365,68 248 615,00 

171 Förutbetalda kostnader 6 536 831,39 310 342,88 6 847 174,27 

175 Upplupna intäkter 1 966 336,00 -523 716,00 1 442 620,00 

179 Övriga interimsfordringar 0 0 0 

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 503 167,39 -213 373,12 8 289 794,27 

          

Summa Tillgångar 16 173 868,84 8 012 954,49 24 186 823,33 

          

Eget kapital 16 648 784,91 -2 521 502,74 14 127 282,17 

20 Eget kapital 16 648 784,91 -2 521 502,74 14 127 282,17 

          

Avsättningar 0 0 0 

          

Långfristiga skulder 0 0 0 

          

Kortfristiga skulder -32 822 653,75 -5 491 451,75 -38 314 105,50 

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder -18 709,00 15 769,00 -2 940,00 

25 Leverantörsskulder -16 004 164,96 -1 943 874,85 -17 948 039,81 

26 Moms och särskilda punktskatter 0 0,00 0,00 

28 Övriga kortfristiga skulder -14 102 392,32 -3 965 553,47 -18 067 945,79 

291 Upplupna löner -1 118 469,20 865 069,00 -253 400,20 

293 Upplupna sociala avgifter -466 823,68 359 568,68 -107 255,00 

295 Förutbetalda intäkter -537 782,00 32 152,00 -505 630,00 

299 Övriga interimsskulder -574 312,59 -854 582,11 -1 428 894,70 

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 697 387,47 402 207,57 -2 295 179,90 

          

Summa Skulder & Eget kapital -16 173 868,84 -8 012 954,49 -24 186 823,33 
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Särskilda redovisningar 

Agenda 2030 

Förvaltningen ansvarar för Agenda 2030-målen ”Hållbar energi för alla” (mål 7, tillsammans 

med kommunstyrelsen), ”Hållbar konsumtion och produktion” (mål 12) ”Hav och Marina 

resurser” (mål nr 14) samt ”Ekosystem och biologisk mångfald” (mål nr 15 tillsammans med 

exploateringsnämnden). 

Alla målansvariga nämnder och förvaltningar inbjöds till en workshop i slutet av året 

anordnad av Svenska FN-förbundets nationella projekt Glokala Sverige, som syftade till ökad 

kunskap, utbyte och engagemang för deltagande kommuners politiker och tjänstemän. 

 

Mål 7. Hållbar energi för alla (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Förvaltningens löpande arbete med energieffektivare fordon (framförallt elfordon), ökad 

andel biobränslen, utfasning av fossila uppvärmningssystem, energieffektivisering i 

byggnader, ökad förnybar elproduktion samt bidrag till stadens arbete med att säkra 

effekttillgång är alla viktiga komponenter för att nå målet Hållbar energi för alla liksom 

stadens mål likväl som nationella och globala klimatmål.  

Förvaltningen samverkar i olika fora med akademi, näringsliv liksom med stadens bolag och 

förvaltningar som bidrar till att nå målen. Särskilda insatser görs vid genomförande av 

budgetuppdrag och projekt som förvaltningen själv initierar.   

 

Mål 12. Konsumtion och produktion (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Förvaltningens löpande arbete med att bidra till åtgärder i miljöprogrammet, 

klimathandlingsplanen, matstrategin ”God, hälsosam och klimatsmart mat”, stadens 

avfallsplan för återbruk och matavfallsinsamling, samt stadens kemikalieplan bidrar till att nå 

delmålen inom hållbar konsumtion. Insatserna präglas av aktiv samverkan och 

kommunikation med en mångfald av olika aktörer och målgrupper. 

Under året har förvaltningen samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla 

aktiviteter för att studerande inom vuxenutbildningen, framför allt SFI, ska kunna göra miljö- 

och klimatmedvetna val. Projektet Minimeringsmästarna, som engagerar olika sorters hushåll 

till att minimera sitt avfall och minska konsumtionens klimatpåverkan, har i år genomfört två 

träffar med familjerna som deltar. De har vägt och redovisat allt sitt avfall, besökt Stockholm 

vatten och avfall AB:s (SVOA) verksamhet Återbruket i Skärholmen och provat olika 

aktiviteter inom hållbar konsumtion, som även har kommunicerats till stockholmarna i 

stadens sociala medier. En tredje insats som förvaltningen genomfört är budgetuppdraget att 

tillsammans med SVOA kommunicera matsvinn och matavfall till stadens 

måltidsverksamheter. Förvaltningen har också aktivt deltagit i stadens studie om samverkan 

med civilsamhället för att utveckla medborgardialog- och engagemang. 

Förvaltningen har under året också tagit fram en handlingsplan för cirkulärt byggande. 

Arbetet med att implementera handlingsplanen har påbörjats. En handlingsplan för minskad 
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plastanvändning har tagits fram för beslut i Kommunfullmäktige under 2022. 

 

Mål 14. Hav och marina resurser (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Det pågående arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för vatten (LÅP) utgör den mest 

prioriterade samverkansprocessen inom mål 14. Processen inkluderar alla berörda 

förvaltningar inklusive Stockholm vatten och avfall. Förvaltningen leder det LOVA-

finansierade arbetet kring LÅP för stadens kustvatten, i samverkan med berörda 

grannkommuner. Arbetet inom den förvaltningsövergripande dagvattengruppen utgör en 

annan viktig samverkan. Samverkansformerna kring genomförande av åtgärder och 

uppföljning behöver fortsatt utvecklas. Styrgruppen för god vattenstatus har därför gett 

samordningsgruppen i uppdrag föreslå hur samverkan mellan förvaltningar kan förbättras 

Tillsammans med övriga förvaltningar delaktiga i arbetet enligt handlingsplanen för god 

vattenstatus genomförde förvaltningen en digital lanseringskonferens om ett stärkt gemensamt 

arbete för lokala åtgärdsprogram. Budgetuppdragen kring att förebygga nerskräpning av 

stadens vatten, implementering av handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast, 

framtagande av handlingsplan för upprättande av nya badplatser samt samverkan i 

framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald är andra viktiga uppdrag 

där samverkan behövs för att nå måluppfyllelse av mål 14. 

 

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald (exploateringsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden) 

Handlingsplan för biologisk mångfald antogs av kommunfullmäktige i november 2020. 

Planen är den första i sitt slag i staden och lägger grunden för en höjd ambitionsnivå för 

arbetet med att nå mål 15 samt utgör en plattform för samverkan både inom staden och med 

externa parter såsom näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv. I handlingsplanens 

implementering ingår även att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram som konkretiserar de 

åtgärder som behöver utföras. Åtgärdsprogrammen lägger grunden för utökad samverkan 

mellan olika aktörer i staden som arbetar med att förvalta och utveckla naturmarken.  

 

Jämställdhet 

Agenda 2030 slår fast att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att nå 

alla hållbarhetsmål och att arbetet med agendan därför måste ha ett integrerat 

jämställdhetsperspektiv. Miljöförvaltningen har sedan länge arbetat med olika insatser inom 

jämställdhetsområdet; exempelvis genomförs årligen en omfattande lönekartläggning för att 

säkerställa att osakliga löneskillnader mellan könen inte förekommer och förvaltningen 

bedriver ett omfattande likabehandlingsarbete utifrån diskrimineringslagstiftningen. Bland de 

aktiva åtgärder som genomförts återfinns bland annat kartläggning av arbetsvillkor och 

säkerställande av icke-diskriminering i rekryteringsrutinerna. 

Inom tillsynen tillämpas ett humanperspektiv där åtskillnad inte görs mellan könen utan 

lagstiftningen betonar likabehandling. Förvaltningens arbete kan således bidra till jämställd 

hälsa, där alla stadens medborgare ska ha lika möjligheter till exempelvis en god boendemiljö. 

Miljöförvaltningens strategiska arbete för ökad jämställdhet har främst inriktat sig på där 

normer skapas; det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet, i alla delar av 
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organisationen. Servicen ska vara god och likvärdig för alla oavsett kön och förvaltningen 

arbetar kontinuerligt med kompetensutvecklingsinsatser kring bland annat bemötande, 

normkritik och jämställdhet. Förvaltningen har bland annat genomfört utbildningsinsatser 

inom normkritik, makt och privilegier. Förvaltningen har kontinuerlig omvärldsbevakning 

inom ämnet och anordnar också föreläsningar med externa talare i aktuella ämnen. 

 

Barns rättigheter 

Rutiner och checklistor för framtagande av barnkonsekvensanalys har tagits fram inom 

förvaltningens tillsynsarbete rörande skolor och förskolor, bassängbad och plaskdammar. För 

skolor och förskolor har miljön i och runt skolan, utöver hälsomässiga aspekter, betydelse för 

barnens möjlighet att tillgodogöra sig skolarbetet på ett bra sätt. Barnkonsekvensanalyserna 

ska vara en del av underlaget vid beslut där barn påverkas. Vid beslut som innebär att barnens 

bästa inte tillgodoses ska konsekvenserna redovisas i besluten. Checklistorna kan även 

användas inom andra relevanta tillsynsområden om beslut inom området kan påverka barns 

rättigheter. Förvaltningen belyser även i remissyttranden till stadsbyggnadskontoret 

förhållanden som har betydelse för barns rätt till att växa upp i en hälsosam miljö.  

Stockholms stads kemikalieplan har ett starkt uttalat fokus på att minska framförallt barns 

exponering för farliga ämnen. Ett omfattande arbete för kemikaliesmarta förskolor har utförts 

av förskolorna med vägledning från miljöförvaltningen. Anvisningar har kommunicerats till 

såväl kommunala som fristående förskolor och huvudmän bland annat genom en tryckt 

vägledning och en e-utbildning. Mer information finns också på 

https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-

omsorg/kemikaliesmart-forskola/   

Under 2021 har arbetet breddats till att rikta sig även till skolor och fritidshem. I samarbete 

med utbildningsförvaltningen har en vägledning fram för dessa verksamheter producerats och 

publicerats i form av en e-utbildning. Ytterligare relevanta insatser som är under 

genomförande gäller kemikaliekommunikation med ungdomar samt arbete för att minska 

förekomsten av farliga ämnen på de av stadens arbetsplatser där många gravida förväntas 

finnas – omsorgsverksamheter och kontor. 

 

Nationella minoriteters rättigheter 

Miljöförvaltningen tillhandahåller översättning av information till nationella 

minoritetsspråken när så efterfrågas. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt för att 

tillgängliggöra mer information på engelska och i linje med principer för klarspråk inom 

förvaltningens delar av stadens webbsidor. Konkreta insatser under 2021 har exempelvis varit 

framtagande av en engelskspråkig variant av ”Leva Hållbart” på stadens webbsida. Innehållet 

planeras att publiceras under 2022. Samtliga nyanställda medarbetare på förvaltningen har 

även erbjudits utbildning i Klarspråk. 

 

https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-omsorg/kemikaliesmart-forskola/
https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-omsorg/kemikaliesmart-forskola/
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Konsekvenser av covid-19-pandemin 

Förvaltningen har löpande under relevanta mål redovisat påverkan på miljö- och 

hälsoskyddsnämndens verksamhet med anledning av spridningen av covid-19. Under detta 

avsnitt presenteras den samlade påverkan på nämndens verksamhet, vilket innebär att vissa 

delar återupprepas i nedanstående text.  

Förvaltningen fortsatte fram till den sista september med tillsynen avseende trängsel på 

serveringsställen utifrån lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Restriktionerna upphörde sedan den 1 oktober. Under våren bildade 

förvaltningen en tillfällig enhet för att samla trängseltillsynen som tidigare delades mellan 

tillsynsavdelningarna. Denna hantering förenklade styrningen och uppföljningen av 

trängseltillsynsarbetet och gav också bättre planeringsförutsättningar för ordinarie tillsyn 

vilket minskade risken för undanträngningseffekter. Statliga medel erhölls för 

trängseltillsynen och förvaltningen har under året haft extra personella resurser för denna 

tillsyn. Enheten avvecklades i början av oktober när tillämpliga restriktioner upphörde, men 

förvaltningen har haft en beredskap för att återstarta arbetet om så krävs. I och med att 

smittspridningen i samhället på nytt ökade i december återstartades trängseltillsynen, om än i 

mer begränsad omfattning. Vid årsskiftet skalades tillsynen upp ytterligare och 

trängselenheten återinrättades under januari månad.  

Avseende övrig tillsyn så är förändringarna jämfört med tertialrapport 2 små. Ordinarie tillsyn 

fortgår i stort enligt plan även om viss tillsyn, exempelvis hälsoskyddstillsyn på äldreboenden 

och riktad bostadstillsyn, inte har kunnat utföras under året med hänsyn till risken för 

smittspridning. Antalet ombokade tillsynsbesök är fortsatt relativt hög, då många besök inom 

vissa tillsynsområden bokas om på verksamhetsutövares begäran på grund av oro för 

smittspridning. Där tillsynen så tillåter utförs också inspektioner på distans. I enlighet med det 

lättnadspaket för det lokala näringslivet som presenterades i mars 2020 avvaktade 

förvaltningen under en tid med tillsyn inom vissa särskilt påverkade branscher. Förvaltningen 

har kontinuerligt gjort bedömningar kring vilken tillsyn som kunnat återupptas, och under 

september återupptogs också tillsynen på restaurangers avfallshantering vilket innebar att 

förvaltningen från september inte längre avvaktade med någon tillsyn kopplad till 

lättnadspaketet. Den tillsynsskuld inom livsmedelskontrollen som uppkom under 2020 på 

grund av omprioriteringar till förmån för trängseltillsynen har hanterats parallellt med 

planerad kontroll för året.  

Förvaltningen har också senarelagt ett antal informations- och kommunikationsaktiviteter, och 

där det har varit möjligt har seminarier och andra informationstillfällen gjorts digitala. 

Eventuella behov av omprioriteringar i verksamheten analyseras kontinuerligt.  

För att minimera risken för smittspridning av covid-19 i samhället uppmanade förvaltningen, 

utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till hemarbete fram till den sista 

september för de medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Därefter 

skedde en successiv återgång till kontoret, även om många fortsatt arbetat hemifrån delar av 

arbetsveckan. Efter att smittspridningen av covid-19 åter ökade i början av december vidtog 

förvaltningen nya åtgärder, bland annat ställdes fler möten om till digitala forum och fysiska 

möten planerades så att resor med kollektivtrafiken i rusningstid kunde undvikas i största 

möjligaste mån. Efter Folkhälsmyndighetens uppdaterade rekommendationer om hemarbete i 
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mitten av december uppmanar nu förvaltningen till hemarbete för samtliga medarbetare som 

har arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Medarbetare har fortsatt möjlighet till 

hemlåning av viss kontorsutrustning, för att tillgodose en god arbetsmiljö även i hemmet. 

Förvaltningen har under året också tagit fram ett förhållningssätt för arbetet efter pandemin, 

då graden av hemarbete sannolikt kommer att ligga på en högre nivå än innan pandemin även 

när det är möjligt att återgå till kontoret utan försiktighetsåtgärder. Flexibla arbetsformer som 

passar både verksamhet och medarbetare är viktigt också för förvaltningens möjlighet att ses 

som en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en stabilt låg nivå. 

Vad gäller de ekonomiska effekterna påverkas tillsynsverksamheten med ökade kostnader 

med anledning av trängseltillsynen. Ersättning genom den statliga kompensationen kopplad 

till pandemin som betalas ut till kommunerna balanserar dock denna kostnadsökning. Under 

2021 har förvaltningen fått 48,4 mnkr i ersättning för trängseltillsyn, varav 13,9 mnkr inkom i 

mitten av december i samband med ökad smittspridning som medförde nya restriktioner och 

återstart av trängseltillsyn.   

Liksom under 2020 har något färre inspektioner genomförts än planerat. Vissa verksamheter 

har stängt, tillsynsbesök har senarelagts och kontroll av trängsel på serveringar har haft hög 

prioritet och tagit resurser från den planerade tillsynen. Fakturerade fasta årliga avgifter för 

livsmedelskontroller som inte kunde utföras 2020 på grund av pandemin som utfördes under 

2021 finansierades med den godkända ombudgeteringen om 7,5 mnkr.   

Bedömning av nämndens interna kontroll 

 Tillräcklig 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit 

tillräcklig. Avdelningsvisa genomgångar samt övriga kontrollaktiviteter har endast uppvisat 

ett fåtal, marginella, inte väsentliga avvikelser. De noterade avvikelserna har korrigerats. 

Revisionskontorets granskning har genomförts utan anmärkning. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla processer och arbetssätt för ökad 

effektivitet och högre kvalitet. Kvalitetsarbetet bedrivs till stor del decentraliserat på 

miljöförvaltningen där chefer och medarbetare har som mål att ständigt utveckla och förbättra 

processerna inom sina respektive sakområden.  

Innovation och digitalisering för utveckling och ökad kvalitet är i högsta grad viktigt. Under 

året har det digitala ledarskapet stärkts på ett strukturerat sätt genom fem utbildningsinsatser. 

Utbildningsinsatserna har stärkt kunskapen om digital transformation, d.v.s. verksamhets-

utveckling för att kunna tillämpa digitaliseringens möjligheter, exempelvis användningen av 

IoT och AI. Via utvecklade och kontinuerliga kommunikationsinsatser har även 

kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering främjats och spridits i organisationen. 

Arbetet som genomförts har syftat till att säkerställa att förvaltningen genomför 
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digitaliseringsresan på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, samt att förvaltningen mobiliserar 

rätt digitaliseringsprojekt som skapar nytta för stockholmarna och medarbetarna. En modell 

för omhändertagande av innovation håller på att utvecklas och portföljstyrning är under 

implementering. Genom portföljstyrningen kommer förvaltningen än bättre kunna prioritera, 

analysera och balansera resurser för att nå ännu större miljönytta.  

Förvaltningen har under året initierat tre pilotprojekt inom digitalisering. Vägledande för valet 

av projekten har varit att de ska möjliggöra spridning till andra processer och vara innovativa, 

d.v.s. lärande och kulturutvecklande. Vidare så balanseras internt ökad effektivitet med extern 

nytta.  

Utvecklingsarbetet har även att ta hänsyn till en rad faktorer som att säkerställa t.ex. god 

informations- och datasäkerhet och anpassningar till stadens IT-infrastruktur. Exempel på 

detta kan vara digitala system som inte alls eller i alla fall inte utan svårighet kommunicerar 

med varandra. Skälen till detta kan vara tekniska, juridiska, eller administrativa. Oavsett 

rådigheten över olika system så finns det inte alltid incitament att eliminera tekniska hinder 

för utveckling till exempel för att man prioriterar bevarande av befintlig funktionalitet eller 

struktur. Detta kan hämma eller förhindra innovation och utveckling. 

Höga krav ställs på skydd av databearbetning, speciellt personuppgifter. Eftersom externa 

leverantörer inte sällan domineras av företag från USA kommer den europeiska juridiska 

rätten att hindra att personuppgifter lämnas ut till tredje land lätt i konflikt med annars 

tekniskt möjliga lösningar och utvecklingsspår. 

Miljöförvaltningen deltar också i ett flertal projekt där både akademi och företag finns 

representerade. Projekten syftar inte sällan till att ta fram och testa nya innovativa lösningar 

för att på ett enkelt sätt skapa hälso- och miljönytta. Förvaltningen har under året drivit flera 

innovativa projekt som bl.a. inkluderat AI, tillsammans med bl.a. KTH, Ellevio, Vattenfall, 

Fastighetsägarna, Stockholm Resilience center, RISE och Viable Cities. Dessa har 

huvudsakligen varit externfinansierade från bl.a. EU, Energimyndigheten och Vinnova. 

Inom ramen för EU-projektet MEISTER har förvaltningen testat effektstyrning på tre publika 

laddgator i innerstaden tillsammans med Ellevio och Vattenfall. Projektet är avslutat och 

resultaten visar att effektstyrning på publik laddning är ett viktigt verktyg som hjälper till att 

hantera kapacitetsbrist och möjliggöra utbyggnaden av laddinfrastruktur. Förvaltningen leder 

också Vinnovaprojektet Hållbarhet blir standard där metoder och processer utvecklas för att 

bättre ta tillvara de innovativa lösningar som utvecklas genom de projekt staden medverkar i. 

Forskningssamarbeten pågår sedan flera år inom ramen för övervakning av kemikalier i 

inomhusmiljön. Under året har provtagningar och analyser i skol- och förskolemiljöer 

genomförts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet för att följa upp effekten av byte av 

gamla PVC-golv och andra byggrelaterade åtgärder.  

Förvaltningen samarbetar också med forskningen och ledande entreprenörer inom flera 

dagvattenrelaterade forskningsprojekt, däribland DRIZZLE, som är ett kompetenscentrum för 

dagvattenfrågor, samt Yteffektiv dagvattenrening och Anonyma Källor. De två sistnämnda 

avslutas under året och resultaten införlivas i arbetet med DRIZZLE.  

Inom ramen för innovationsprojektet iWater har förvaltningen i samarbete med KTH, 

Stockholms universitet, Linköpings universitet, Ericsson, Telia och Stockholm vatten och 
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avfall AB undersökt möjligheterna att utveckla ett nätverk för vattenövervakning, placera ut 

sensorer och genom realtidssystem identifiera kemiska ämnen och patogener i hela livscykeln 

för stadens vattenförsörjning. 

Vad gäller synpunkter och klagomål så har miljöförvaltningen över åren haft ett tämligen lågt 

antal serviceanmärkningar. Serviceanmärkningar diarieförs enligt fastställd rutin och 

återkoppling ska ske till den klagande inom 15 arbetsdagar. Avseende klagomål på nämndens 

beslut i specifika ärenden så registreras dessa i det pågående ärendet och besluten är 

överklagningsbara. Under 2021 har tre serviceanmärkningar inkommit och samtliga har 

hanterats inom angiven tidsram. 

Övrigt 

Nämndbeslut och ärendebalans 

Nämnden har sammanträtt elva gånger under året och behandlat 168 ärenden. Ärendebalansen 

kan utläsas genom att jämföra antalet nya och avslutade ärenden inom samma år. Under 2021 

upprättades 19407 ärenden vilket är 1030 fler än 2020. Under året avslutades 16151 ärenden 

vilket är 6952 färre än antalet avslutade ärenden under 2020 och 3256 färre än nya ärenden. 

Totalt 7807 ärenden var öppna vid årsskiftet 2021/2022 vilket är 3249 fler än vid förra 

årsskiftet. Av ärenden som avsåg anmälan, ansökan eller klagomål inkom 2838 via e-

tjänsterna vilket utgör 43,4 % av de ärendetyperna.  

Anledningen till förändringen av antalet avslutade ärenden och antalet öppna ärenden är 

främst att avslut av ärenden var prioriterat inför byte av ärendehanteringssystem vid årsskiftet 

2020/2021. Även att antalet nya ärenden ökade under året bidrog. Antalet öppna ärenden är 

mer likt åren innan år 2020. 

 

Period Nya ärenden Avslutade ärenden Öppna ärenden (1) 

2011 21856 21594 6368 

2012 17384 17439 6729 

2013 17128 17237 6835 

2014 17880 18193 6657 

2015 18835 17336 8361 

2016 18791 18732 8522 

2017 18345 18602 8382 

2018 19383 19122 8564 

2019 19438 18868 9320 

2020 18377 23103 4558 

2021 19407 16151 7807 

Not 1: Öppna ärenden avser läget vid årets slut. 
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Ärendestatistik för 2021 inom tillsynsområden 

Avdelning Nya ärenden Avslutade ärenden Öppna ärenden (1) 

Plan och miljö 1472 684 1297 

Hälsoskydd 4281 3451 3892 

Livsmedel 12640 11378 1503 

Not 1: Öppna ärenden avser läget vid årets slut. 

 

Överklaganden 

Det har under året kommit in 280 avgöranden från överinstanser där överklagade beslut från 

miljö- och hälsoskyddsnämnden har prövats i sak. Statistiken inkluderar därmed inte 

avgöranden där nämndens beslut inte har prövats av överinstans, såsom avvisning och 

avskrivning, eller avgöranden där nämnden varit part men inte fattat något beslut, såsom 

utdömande av vite och tillståndsprövningar med nämnden som remissinstans. Det är en 

betydande ökning jämfört med föregående år då 236 avgöranden inkom, och en ännu större 

ökning jämfört med året dessförinnan då 155 avgöranden inkom. Ökningen beror främst på att 

det inkommit fler avgöranden från länsstyrelsen. Liksom tidigare år härrör en majoritet av 

avgörandena från beslut som meddelats och överklagats före år 2020.  

Nämnden har under en längre tid haft problem med långa handläggningstider hos 

länsstyrelsen. Överklaganden har vanligen legat hos länsstyrelsen i omkring ett år, och inte 

sällan betydlig längre än så, innan de har prövats. Eftersom ett beslut som huvudregel inte 

gäller så länge det är överklagat innebär det att nämnden inte har kunnat göra förelägganden 

och avgiftsbeslut gällande mot adressaten. Effekten av att länsstyrelsen under året har avgjort 

fler ärenden än normalt är både att antalet överklaganden som har legat hos länsstyrelsen i 

längre än 12 månader har minskat och att en viss minskning av handläggningstiden för nya 

överklaganden har kunna noteras. Detta är en positiv trend som förvaltningen hoppas ska 

hålla i sig.   

Den pågående pandemin har haft en betydande påverkan på nämndens tillsyn under året, 

vilket också återspeglas i avgörandena från överinstanser. Bland annat har tillsynen enligt 

lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen renderat ett mycket 

stort antal förelägganden vid vite. Ett fåtal av dessa har överklagats och det kan noteras att 

nämndens beslut i nästintill samtliga fall har stått sig. Vidare har nämnden löpande under året 

i ett exceptionellt stort antal ärenden ansökt om utdömande av vitet. Dessa återspeglas alltså 

inte i statistiken nedan (eftersom den inte inbegriper mål om utdömande av vite) och förtjänar 

därför att nämnas särskilt. Förvaltningsrätten har under året avgjort 204 av nämndens 

ansökningar om utdömande av vite enligt trängsellagstiftningen, vilket uppskattningsvis är 

närmare tjugo gånger fler än det totala antalet ansökningar om utdömande vite som prövas 

inom nämndens samtliga tillsynsområden under ett normalår. Vidare har domstolen i endast 

fem av dessa fall beslutat att inte döma ut vitet, vilket innebär att nämndens ansökan om 

utdömande av vite har bifallits i mer än 97 procent av de trängselfall som har prövats under 

året. Det är ett mycket gott betyg för nämndens tillsynsinsats på området, inte minst då det är 

fråga om ny och i flera avseenden oprövad lagstiftning. 
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Utfall av överinstansernas avgöranden 

Nämndens beslut har fastställts (inklusive avgöranden där prövningstillstånd inte har 

meddelats) i 239 fall, vilket utgör 85 procent av totalt 280 avgöranden. Motsvarande andel för 

år 2020 var 79 procent av totalt 236 avgöranden. Andelen beslut som har stått sig har således 

ökat jämfört med föregående år. I fråga om övriga utfall har nämndens beslut under år 2021 i 

29 fall ändrats1 eller upphävts helt eller delvis och i 12 fall upphävts och återförvisats för 

fortsatt handläggning, dvs. totalt 41 fall. Förra året var motsvarande siffra totalt 49 fall med 

ungefär samma fördelning på ändringar och återförvisningar. Förvaltningen konstaterar att det 

generella utfallet av överinstansernas avgöranden därmed ligger på en bättre nivå än 

föregående år och att nämndens tillsynsverksamhet fortsatt uppvisar ett gott betyg när det 

kommer till överprövningen.  

 
 

Totalt MHN beslut 

fastställt 

MHN beslut 

delvis ändrat 

MHN beslut 

helt ändrat  

Ärendet 

återförvisas 

Fråga 

om PT 

MÖD 11 7 2 2  9 

MMD 35 28 3 4   

KR 4 3  1  3 

FR 31 27  4   

LST 199 174 4 9 12  

Totalt 280 239 9 20 12 12 

 

De beslut som har återförvisats gäller, liksom tidigare år, framför allt olägenhetsärenden där 

nämnden har fått tillbaka ärendet för fortsatt utredning. De beslut som delvis ändrats handlar 

främst om tillsynsavgifter som satts ner av länsstyrelsen (där nämnden dock i vissa fall efter 

överklagande fått avgifter fastställd av förvaltningsrätten) och, i fråga om mark- och 

miljödomstolen, ett antal mål där nämnden i att väsentligt vann framgång i ett överklagande 

av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens förelägganden (vidare härom strax nedan). 

Avseende de fall där nämndens beslut har ändrats helt finns ingen tydlig gemensam nämnare 

i fråga om kategorier av beslut eller rättsområde. I några fall har förvaltningen överklagat 

dessa avgöranden och sedan fått rätt i överinstans, i andra fall hade nämndens beslut först 

fastställts av underinstans men sedan hävts av överinstans.  

Principiellt viktiga avgöranden 

Under året har ett flertal principiellt viktiga, och i vissa fall medialt uppmärksammade, frågor 

prövats som förtjänar att nämnas kort. 

Tillsynen enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har 

under året dominerat överinstansernas prövning av nämndens ärenden i flera avseenden. 

Utöver det exceptionellt stora antalet utdömanden av vite har ett flertal tolkningsfrågor 

                                                      
1 Exklusive ändringar som inte påverkar beslutet i sak, t.ex. framflyttande av tid för fullgörande av föreläggande. 
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kopplade till lagstiftningen prövats. I dessa mål har också nämndens tolkningar i allt 

väsentligt vunnit bifall. Bland dessa kan nämnas möjligheten att delge vitesbeslut muntligen, 

vilken prövades särskilt av domstolen. En annan mycket principiell fråga, som nämnden dock 

inte vann framgång i, var huruvida förvaltningen genom delegationsbeslut har möjlighet att 

stänga ett serveringsställe med allvarliga avvikelser. Förvaltningsrätten ansåg att det föll 

utanför det delegerbara området och när nämnden överklagade domen beslutade 

kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd. Sannolikt spelade det faktum att nämnden 

redan hade hävt beslutet att stänga serveringsstället (på grund av att bristerna var åtgärdade) 

en avgörande betydelse för kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd, varmed frågan 

från ett rättsligt perspektiv alltjämt får anses vara oklar.  

Årets sannolikt mest uppmärksammade mål är dock Mark- och miljööverdomstolens dom i 

fråga om nämndens förbud mot TipTapp att förmedla transport av avfall till annan än av 

staden upphandlade avfallstransportörer. Mycket förvånande avslog domstolen nämndens 

överklagande, vilket innebär att mark- och miljödomstolens upphävande av nämndens förbud 

står fast. Domstolen förefaller fästa stor vikt vid stadens avfallsföreskrifter och att det i de då 

gällande föreskrifterna anges att enskilda hushåll får transportera grovavfall till ÅVC. Det är 

inte närmare angett i föreskrifterna hur sådan transport får ske. Domstolen anser mot bl.a. den 

bakgrunden att det inte har framkommit att TipTapps egen verksamhet, eller den sorts 

transporter som verksamheten syftar till att förmedla, gäller sådant avfall som kommunen har 

ensamrätt till att transportera. Därmed finns det enligt domstolens bedömning inget hinder för 

det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten för dess räkning. Det 

finns inte heller något hinder för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för flera 

enskilda hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra tjänster, i form av transport till 

återvinningscentral m.m., och ta betalt för tillgången till den mötesplatsen. Nämnden har 

därför inte haft fog för sitt beslut. Anmärkningsvärt är att domstolen inte verkar ha tagit notis 

om att det inte bara är grovavfall som förmedlas genom appen, utan även annat avfall. 

Svårigheterna att bedriva tillsyn eller den omständigheten att det finns exempel på att avfall 

ändå inte transporteras till återvinningscentral eller olovligen lämnas där påverkade inte heller 

domstolens bedömning. Domen innebär ett nytt synsätt på den kommunala renhållningen som 

kan förändra förutsättningarna för den kommunala renhållningen i hela landet. Centralt blir 

bedömningen av behovet av borttransport från fastighet, så som det regleras i 

avfallsföreskrifterna. I övrigt läggs ett mycket stort ansvar på tillsynen över bl.a. transporter. I 

dagsläget finns ett nytt förslag till avfallsföreskrifter i Stockholms kommun, enligt vilket 

enskilda endast får transportera sitt eget grovavfall till återvinningscentralen. Dessa 

föreskrifter har emellertid inte beaktats av domstolen då de vid tidpunkten för domen ännu 

inte hade beslutats. Vilka konsekvenser domen rent faktiskt kommer att få för denna typ av 

förmedlingstjänster i allmänhet, och i Stockholm i synnerhet, är sålunda för tidigt att uttala sig 

om. 

Därutöver har förvaltningsrätten även avgjort ett ärende från 2017 avseende ett förbud mot att 

sälja två livsmedel som FSMP (”livsmedel för speciella medicinska ändamål”). Nämndens 

förbud grundade sig på att produkterna överskrider gränsvärden för vissa vitaminer och 

mineralämnen för sådana livsmedel. Då överskridandet inte krävs för att uppnå produktens 

ändamål omfattas produkterna enligt nämnden inte av gällande undantag i regelverket. 

Förvaltningsrätten finner dock, till skillnad från nämnden, att uttrycket ”produktens ändamål” 

inte ska tolkas som att den patientgrupp produkten är riktad till ska ha ett särskilt behov av en 
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högre halt av det specifika ämnet för att undantaget ska kunna tillämpas. Förvaltningsrätten 

anser istället att högre halter kan tillåtas om det krävs för att produkten ska få avsedd effekt 

för patienterna och att bolaget genom utlåtanden har bevisat att så är fallet för de aktuella 

produkterna. I målet berörs även frågan om produkterna ska anses utgöra läkemedel eller 

livsmedel. Efter ett utlåtande från Läkemedelsverket kommer domstolen fram till att de ska 

anses utgöra livsmedel. 

Avslutningsvis har mark- och miljödomstolen avgjort flera i allt väsentligt identiska mål 

avseende förelägganden riktade mot olika McDonalds-restauranger om krav på åtgärdsförslag 

för utsortering av förpackningsavfall. Länsstyrelsen hade tidigare under året hävt nämndens 

förelägganden eftersom restaurangerna inte ansågs falla under begreppet ”hushåll och andra 

förbrukare”, vilka enligt tillämpliga bestämmelser har en skyldighet att sortera ut 

förpackningar. Nämnden överklagade besluten till mark- och miljödomstolen som till skillnad 

från länsstyrelsen instämmer i nämndens uppfattning att verksamhetsutövare som driver 

restauranger är att betrakta som ”andra förbrukare”. Domstolen fastställer därmed i allt 

väsentligt nämndens förelägganden, förutom vad gäller metall (returburkar) eftersom 

domstolen inte anser att dessa omfattas av de aktuella bestämmelserna. Förvaltningen delar 

inte domstolens bedömning i fråga om returburkar men har valt att inte överklaga domarna 

eftersom nya bestämmelser om utsortering av förpackningsavfall som klargör frågan inom 

kort kommer att börja gälla. 

 

Status för projekt med särskild finansiering 

Drizzle  

Drizzle är ett kompetenscentrum för dagvatten som erhållit medel från Vinnovas kompetens-

centrumprogram. Projektet startade 1 september 2017 och pågår fram till augusti 2022 med 

eventuell förlängning i ytterligare fem år. Luleå Tekniska Universitet leder projektet och 

Stockholms stad samt Stockholm vatten och avfall AB ingår som partner tillsammans med 

ytterligare nio partners. I kompetenscentret ska Luleå Tekniska Universitet bedriva forskning 

i världsklass i nära samarbete med företag och offentliga aktörer. Total projektbudget är 

110 100 000 kr, varav Stockholms del är 6 750 000 kr. 

Stockholms stads åtagande är bland annat att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Riddar-

fjärden som ett ”case” inom ramen för forskningsprojektet, där partners inom kompetens-

centret har ett konkret projekt att samarbeta kring. Målet med Drizzle är att på lång sikt bidra 

till att ta fram nya metoder och teknologier som kan ersätta existerande dagvattensystem med 

nya mer hållbara sådana. Parallellt med detta, och på kortare sikt, kommer nya 

kompletterande lösningar för att förbättra existerande dagvattensystem att tas fram. 

Stadens kommundoktorandtjänst inom ramen för Drizzle är utformad så att 80 procent av 

tiden läggs på forskning av mikroplast i dagvatten och 20 procent inom den kommunala 

verksamheten. Under året har fokus legat på utbildning, planering av en studie om separering 

av mikroplast från dagvatten i rännstensbrunnar inklusive provtagning av sediment som 

analyseras med avseende på bland annat mikroplaster samt en studie om nedbrytning av 

vanligt förekommande plastskräp till mikroplaster. Nätverket har även erbjudit flertalet 

lunchseminarier och på det sättet har kompentensen om dagvatten inom staden förbättrats. 
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Under året har förvaltningen även inlett ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet om att 

ansöka om förlängning av finansieringen av kompetenscentret. 

 

Anonyma källor 

Anonyma källor är ett forskningsprojekt som erhållit medel från Formas. Projektet startade i 

september 2016 och pågick fram till september 2021. Luleå Tekniska Universitet leder 

projektet och Stockholms stad ingår tillsammans med Dag och Nät samt NCC som parter i 

projektet. Total projektbudget är 14 676 000 kr, varav Stockholms del är 3 125 000 kr som 

består i personal och resekostnader. 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilket bidrag olika källor har av organiska och 

oorganiska ämnen till dagvattnet samt identifiera hur dessa ämnen riskerar att påverka miljön 

var för sig och i kombination med andra ämnen. Genom att utöka kunskapen inom området 

kan beslutsunderlag förbättras och spridningen av miljöstörande ämnen via dagvattnet 

minska. 

Detta projekt har nu avslutats och gått in inom ramen för Drizzle.  

 

Yteffektiv dagvattenrening 

Yteffektiv dagvattenrening är ett forskningsprojekt som finansieras av Formas. Projektet 

startade 2016 och pågick t.o.m. 2021. Luleå Tekniska Universitet leder projektet och 

Stockholms stad ingår tillsammans med Dag och Nät, Svenskt Vatten samt Purac AB, Kemira 

AB, Järven Ecotech AB och Veg Tech AB som parter i projektet. Total projektbudget är 18 

364 450 kr, varav Stockholms del är 120 000 kr som består i personal och resekostnader. 

Projektets syfte var att utvärdera sex avancerade tekniker för dagvattenrening som kan bidra 

till att utveckla yteffektiva reningssystem som kan användas i tätt bebyggda områden. 

Dessutom ska strategier för hur undersökta reningskomponenter kan integreras i såväl 

existerande dagvattensystem som i bebyggd stadsmiljö tas fram tillsammans med 

rekommendationer till kommuner. 

I Stockholm har provtagning vid anläggningen med zeolitfilter tillhörande Nationalmuseet 

fortsatt med ytterligare ett provtagningstillfälle under 2020. Analys av koppar, zink, natrium, 

aluminium samt näringsämnen och bakterier har genomförts för att se om filtret kan rena 

dessa ämnen i avrinnande vatten. Provtagningen har nu pågått i cirka två år och därigenom 

har filtrets reningsförmåga över tid kunna studerats. Resultatet har publicerats och projektet är 

avslutat. 

 

iWater  

Miljöförvaltningen har sedan 2016 deltagit i delprojektet iWater inom Digital Demos fokus-

område Tillgång till rent vatten. Fokus i iWater är att utveckla ett nätverk för vatten-

övervakning, placera ut sensorer och genom realtidssystem identifiera kemiska ämnen och 

patogener i hela livscykeln för stadens vattenförsörjning. I samband med att projektet 

fortskrider har miljöförvaltningen i samverkan med Ericsson, Stockholms Universitet, 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Vatten och Avfall AB, Linköpings Universitet 

samt Telia ansökt och beviljats medel från Vinnova att utveckla projektet i det som kallas för 
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iWater Phase II. Miljöförvaltningen är koordinator för projektet, som sträcker sig från 2018 

till 2021 och har en totalbudget på 12 mnkr. Miljöförvaltningens del uppgår till minst 644 tkr, 

varav bidragsdelen uppgår till maximalt 322 tkr. De största bidragstagarna är universiteten. 

Under 2019 installerades den första sensorn utanför Lovön vattenverk för mätning av 

vattenkvalitet och under 2020 har flera sensorer placerats i drickvattennätet i Linköping för 

mätning av bakterieindikation. Under 2021 utvecklades och installerades även en sensor för 

mätning av bakterier vid Lovön. Sensorerna mäter vattenkvaliteten i realtid och data 

analyseras på en IoT-plattform där algoritmer förutspår kommande mätvärden för att 

detektera avvikelser.  

Under 2020 och 2021 har en affärsstrategi tagits fram vilket har medfört värdefullt 

informationsutbyte mellan slutanvändare och företag avseende behov, nyttor, möjligheter och 

problem. Affärsstrategin har medfört en ökad potential för vidareutveckling och 

kommersialisering av slutlösningen. Genom löpande samarbeten och erfarenheter under 

projektets gång har det tydliggjorts hur digital miljöövervakning kan vara en del av en smart 

stad samt inom vilka områden digitala lösningar kan nyttjas effektivt och användas för att öka 

invånares kunskap om vattenresurser. 

Projektet har avslutades under hösten 2021 och rapporterades till Vinnova.  

 

LIFE IP Rich Waters 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beviljats medel från EU:s 

finansieringsprogram för miljöförbättrande åtgärder för att bedriva projektet LIFE IP Rich 

Waters. Projektet syftar till att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av 

åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och även bidra till implementeringen 

av vattendirektivet i hela Sverige. Projektets mål är att genomföra konkreta åtgärder och 

skapa samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Miljöförvaltningen deltar 

i två delprojekt som rör övervakning av miljögifter och åtgärder för att begränsa använd-

ningen av giftig båtbottenfärg. 

Under 2021 har miljöförvaltningen använt projektmedel för att rapportera in data från 

miljöförvaltningens miljögiftsövervakning till nationella datavärdar i syfte att tillgängliggöra 

data för fler användare. Vidare har miljöförvaltningen bistått idrottsförvaltningen i arbetet 

med att etablera en båtbottentvätt i Mälaren samt etablerat ett samarbete med Mälarens 

vattenvårdsförbund i syfte att skapa ett samarbetsnätverk för kommuner runt Mälaren för 

minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar. 

 

MASSA 

KTH har tillsammans med miljöförvaltningen, idrottsförvaltningen och trafikkontoret ansökt 

om medel från Formas om att genomföra projektet MASSA -  nya Metoder och konstnärliga 

Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag.  

Projektet syftar till att utreda hur ett samarbete kring masshanteringen kan gå till samt utifrån 

ett gestaltningsperspektiv undersöka hur massor kan användas för att förbättra de fysiska 

livsmiljöerna i stadens vatten och gynna exempelvis fisklek och uppväxt.  
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Slutresultatet kommer att summeras i en forskningsrapport och ett strategidokument som ska  

utgöra verktyg för hur framtida publika miljöer kan utvecklas med stöd av både konstnärliga 

perspektiv och ekologisk funktion.  

Projektet beviljades medel under hösten 2020. Det avslutas den sista september 2024. 

Budgeten är totalt 3 945 543 kr fördelat över fyra år. Av dessa medel tillfaller 175 000 kr 

miljöförvaltningen totalt över projekttiden och finansieringsgraden är 100 procent.  

Under 2021 beviljades delprojektet MASSA-prototyper ytterligare 1.5 miljoner kronor via 

Formas Blå innovation. Fokus i detta delprojekt kommer att vara att mer i detalj utreda 

möjligheterna till etablering av ett rev i Stockholm. Miljöförvaltningen deltar in kind i 

projektet MASSA-prototyper. 

 

GrowSmarter  

Förvaltningen har haft ansvaret att koordinera EU-projektet GrowSmarter, där Stockholm, 

Barcelona och Köln har energieffektivisera befintliga byggnader, tillföra förnybar energi, 

genomföra åtgärder för hållbara transporter samt med hjälp av informations och kommunika-

tionsteknologi underlätta en hållbar utveckling och en hållbar livsstil i respektive stads 

utvalda stadsdel. 

Projektet GrowSmarter avslutades formellt i och med utgången av år 2019. Därutöver återstod 

slutlig rapportering till EU-kommissionen vilken godkändes i oktober 2020. Projektet har 

därefter genomgått en EU revision. Slutrapportering till miljö- och hälsoskyddsnämnden 

skedde den 25 maj 2021. I november medverkade Stockholms stadmed en monter samt 

presentationer på Barcelona Smart City Expo, vilket var del av priset när Stockholm genom 

GrowSmarter vann utmärkelsen World Smart City Award. 

 

Hållbarhet blir standard och Hållbarhet blir standard Mälardalen 

Projektet Hållbarhet blir standard har beviljats medel från Vinnova för en förstudie i 

Mälardalen 2019-2023 och Viable Cities för 2019-2020, den senare avrapporterades till 

Energimyndigheten i mars 2021. Miljöförvaltningen i Stockholm koordinerar projektet och 

projektpartners är Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Värmdö kommun, KTH, 

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Kommuner och Regioner och Fastighetsägarna 

Stockholm. Syftet med projektet är att hållbara lösningar som har genomförts i pilotprojekt 

ska bli standardlösningar i hela kommunen, i både befintliga och/eller nybyggda 

områden. Hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö som 

utvecklas i nya projekt ska skalas upp för att uppnå ett klimatneutralt och hållbart samhälle för 

alla. Positiva synergier förstärks och negativa bieffekter undviks genom ett holistiskt 

arbetssätt och tvärorganisatorisk samverkan i stadsutvecklingen.  

Projektet har utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara 

innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö och påbörjat arbete med en 

samverkansguide för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i stadsutvecklings-

processen. Analysmetoden har under 2021 testats med ett tiotal hållbara lösningar med 

potential att bli standard. Utifrån dessa tester ska analysverktyget justeras och under 2022 

kommer den nya versionen testas med nya hållbara lösningar samtidigt som processen för 

användandet av verktyget ska diskuteras. En digitalisering av lösningen är en möjlig 
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utveckling. Projektet pågår till september 2023. 

 

Energi- och klimatrådgivning (EKR)  

Förvaltningen har ansvaret för den övergripande projektledningen för den regionala 

samverkan för energi- och klimatrådgivning (EKR). Under året har ett nytt samverkansavtal 

för perioden 2022-2025  tagits fram. Utöver den övergripande projektledningen i Stockholm 

finns projektledare i Huddinge och Botkyrka. Förvaltningen ingår i styrgruppen för 

samverkan. Styrgruppen leds av Storsthlm. Den lokala EKR:s insats riktar sig främst till 

energirådgivning till BRF:er och då med fokus på byggnader med kvarvarande uppvärmning 

med fossil olja och hög energianvändning. En digital rådgivning har utvecklats för de BRF:er 

som inte vill ha platsbesök p.g.a. pandemin. Lokalt har EKR deltagit i beteendepåverkande 

kampanjer för att förbättra anställdas möjlighet att cykla till jobbet och prova på att leva utan 

egen bil. Lokalt har EKR även genomfört webinarier för satsningar på solceller och 

elbilsladdning. 

Statliga intäkter för EKR år 2020 var cirka 2 mkr vilket motsvarar verksamhetens kostnader. 

 

LCA för byggmaterial 

Syftet med projektet har varit att testa och vidareutveckla ett verktyg för att beräkna 

klimatprestanda för byggprocessen ur ett livscykelperspektiv. Beräkningsverktyget har 

utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. Bostadsbolagen och SISAB har i 

projektet tagit fram en gemensam metodik för beräkningsverktygets användning. Krav på 

klimatberäkning enligt den framtagna metodiken kommer att föreslås ingå i markanvisning 

för kommande etapp för byggande i Norra Djurgårdsstaden som en första test. 

Projektet genomförs i Stockholm stads organisation och på samma sätt i Göteborgs stads 

organisation.  

Intäkterna har under 2021 uppgått till cirka 400 tkr för att täcka en 50 procentig 

projektledartjänst. Projektet avslutas i mars 2022. 

 

Civitas Eccentric 

Stockholm har tillsammans med Madrid, München, Åbo samt Ruse i Bulgarien samarbetat i 

projektet Civitas Eccentric. Projektet har arbetat med åtgärder som minskar avigsidorna med 

en stor bilanvändning med fokus på förorter och distributionstrafik. Projektet finansierades 

inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Budgeten för Stockholm var cirka 3,9 miljoner 

Euro, varav knappt hälften avsatts till Stockholms stad och delas mellan miljöförvaltningen 

och trafikkontoret. Eccentric projektet avslutades år 2020. Under år 2021 har det varit en stor 

EU-revision som tagit en hel del tid i anspråk.  

 

Teknisk förvaltning – Energi 

Förvaltningen har i ett tidigare projekt ”Målstyrd Energiförvaltning” utvecklat ett 

avtalskoncept för avtal mellan BRF:er och energitjänsteföretag för energioptimering av 

byggnader. Avrapporterat till nämnden 2021-02-04. 
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I detta projekt som leds av AFF (AFF Forum - Avtal för fastighetsförvaltning & Service) och 

finansierats av Energimyndigheten har avtalet vidareutvecklats och förvaltas nu av AFF. 

Avtalet finns nu tillgängligt på AFF:s hemsida liksom informationsmaterial (https://www.aff-

forum.se/vad-ar-teknisk-forvaltning). Inom projektet har även energi- och klimatrådgivare 

utbildats för att kunna sprida information om avtalet i sin rådgivning. Vid ett första 

utbildningstillfälle utbildades 60 rådgivare i landet. Energi- och klimatrådgivningen i 

Stockholm har deltagit i framtagandet av utbildningen. Projektet fortsätter med seminarier för 

BRF:er och mindre fastighetsägare fram till 2022-06-30. 

Projektet har under 2021 finansierats med ca 100 tkr vilket motsvarar full kostnadstäckning 

för förvaltningens nedlagda tid i projektet.      

 

Miljöfordon.se 

Stockholms stad driver miljöfordon.se tillsammans med Göteborgs och Malmö stad. På sidan 

finns produktneutral information om miljöbilar (personbilar, lätta och tunga lastbilar)  men 

även andra hållbara transportsätt så som bilpool och lastcykel. Sidan fungerar som en 

kunskaps- och erfarenhetsbank för fordonsansvariga inom alla typer av företag, kommuner 

och verksamheter 

Kostnaderna har uppgått till totalt 300 tkr, varav Göteborg och Malmö medfinansierar med 90 

tkr respektive 60 tkr. 

 

Datadriven styrning 

Miljöförvaltningen och trafikkontoret beviljades i juni år 2020 medel för att tillsammans med 

svenska elsparkcykeloperatören Voi och franska dataanalysföretaget Vianova genomföra ett 

ettårigt lärprojekt om elsparkcyklarnas användning i Stockholm. Genom projektet kan staden 

göra omfattande analyser av hur elsparkcyklar används och hur väl de frivilliga avtalen följs. 

Vidare har staden möjlighet att kommunicera regler och zoner för parkering, sänkt hastighet 

m.m. för elsparkcyklarna genom att ange geostaket med hjälp av en portal. Projektet är ett 

samarbete mellan trafikkontoret och miljöförvaltningen och trafikkontoret sköter alla 

kontakter med elsparkcykelföretagen medan miljöförvaltningen är formell kontakt relativt 

Vinnova samt stöttar projektledningen. Projektet påbörjades efter sommaren, 2020 och flera 

elsparkcykelföretag har åtagit sig att dela bearbetad och aggregerad data med staden via 

Vianovas dataportal. Projektet avslutades vid utgången av år 2021. Vinnova har finansierat 

projektet med 1 285 463 kr. Av dessa har cirka 600 tkr överförts till trafikkontoret och drygt 

213 tkr utbetalats till Voi. Miljöförvaltningen har inga externa kostnader för projektet och 

bidraget till miljöförvaltningen från Vinnova avser nedlagd arbetstid.  

 

MEISTER 

Projektet ”MEISTER” är ett forskning- och innovationsprojekt finansierat av EU:s horisont-

2020 program och ingår i CIVITAS-initiativet. MEISTER, som är en förkortning av 

”Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through 

innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models”, syftar till att 

https://www.aff-forum.se/vad-ar-teknisk-forvaltning
https://www.aff-forum.se/vad-ar-teknisk-forvaltning
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demonstrera och utvärdera innovativa lösningar och affärsmodeller som kan påskynda 

omställningen till eldrivna fordon i europeiska städer. 

Projektet koordineras av ett spanskt konsultbolag, ETRA, och har totalt åtta deltagare, 

däribland städerna Berlin och Malaga samt forskningsinstitutet RISE Viktoria. Projektet 

påbörjades den 1 september 2018 och avslutades den 31 augusti 2021. Miljöförvaltningen fick 

möjlighet att ansluta sig till projektet under slutet av år 2019 eftersom en annan stad lämnat 

projektet. 

Förvaltningens arbete i MEISTER handlar om att öka andelen elfordon i hemtjänsten och 

studier kring friflytande mobilitetstjänster (elsparkcyklar och elbilar), test av effektstyrning av 

laddgator samt viss utvärdering av publik snabbladdning. Dessa delar i projektet avslutas 

under första kvartalet 2022 och kommer därefter att redovisas för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

Miljöförvaltningens budget i projektet är cirka € 230.000 (cirka 2,5 mkr) och blir fullt 

finansierad av EU-kommissionen. Intäkterna år 2021 har uppgått till cirka 956 tkr och 

kostnaderna 956 tkr. 

 

Fossilfritt 2030 - ERUF 

Miljöförvaltningen samarbetar med Energikontoret Storsthlm, Länsstyrelsen, Region 

Stockholm och BioDrivÖst samt 12 kommuner i länet i projektet Fossilfritt 2030. 

Fossilfritt 2030 ska genomföra åtgärder för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 

till år 2030. I projektet stärks samverkan storregionalt och många kommuner genomför 

liknande insatser samtidigt, vilket skapar goda förutsättningar för ett fossilfritt samhälle. Det 

krävs en omställning av fordon och drivmedel och samtidigt behövs arbete för att främja nya 

beteenden och resmönster. Delprojektet Cykelvänligast och UtanBilenDealen har 

delfinansierats via projektet fram t.o.m. år 2021. Tillsammans kan projektets deltagare skapa 

bättre marknadsförutsättningar som möjliggör för näringslivet att investera i ny fordonsteknik, 

infrastruktur för tankning och laddning samt ökad produktion av förnybara drivmedel. När 

många offentliga aktörer samverkar och ställer liknande miljökrav vid upphandling av fordon, 

drivmedel och transporttjänster kan dessutom klimatmålen nås på ett betydlig mer 

kostnadseffektivt sätt. Projekten leds av BioDrivÖst.  

Finansiering kommer från Tillväxtverket inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

(ERUF). Totalt har drygt 9 miljoner kronor beviljats för projektet som helhet varav cirka 3,8 

miljoner kronor tillfaller miljöförvaltningen under en treårsperiod. Miljöförvaltningen lägger 

ner arbetsinsatser samt del av budgetramen och får cirka 50 procent finansiering för dessa 

insatser. I november 2021 ansökte projektet om en förlängning med förhoppningen att kunna 

fortsätta arbetet inom fordon och drivmedel till oktober 2023. Intäkter år 2021 uppgår till 

cirka 1,5 miljoner kr och kostnaderna till 2,9 miljoner kr. 

 

FastTrack – EU H2020 

FastTrack syftar till att påskynda omställningen till hållbara transporter i europeiska städer. 

Projektet omfattar olika aktiviteter som ska möjliggöra ett ökat utbyte av erfarenheter och 

kunskap mellan 24 städer kring sex teman. Stockholm ska aktivt medverka som 

ambassadörsstad inom två teman - miljöfordon och hållbara godstransporter. Projektet 
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startade februari 2021 och förväntas pågå till juli 2023. Miljöförvaltningen (Miljöbilar) 

kommer att ansvara för den lokala projektledningen och arbetsinsatser.  

 

Hallo - EIT Urban Mobility 

HALLO-projektet vidareutvecklar arbetet med cykellogistik och mikroterminaler som 

påbörjades inom projektet GrowSmarter. I Barcelona planerar man att etablera två nya 

samlastningscentraler på utkanten av stadens miljözon för att möjliggöra utökade leveranser 

med el-lastcyklar i centraler stadsdelar. I Stockholm kommer projektet att möjliggöra dialog 

med intressenter (d.v.s. fastighetsägare, transportörer, planerare o.s.v.) kring frågan om 

framtidens leveranser. Projektmedel kommer att användas till arbetstid (processledning) samt 

aktiviteter (t.ex. fokusgrupper, intervjuer, seminarier m.m.). Inom projektet ska möjligheter 

till utvecklingen av cykellogistik undersökas och en översiktlig plan till etableringen av nya 

mikroterminal till samlastning och omlastning i Stockholm ska tas fram. Samlastning av 

(kylda) varor i en central stadsdel i Stockholm ska demonstreras/testas.  

Projektet ska genomföras från april 2021 till mars 2022. KTH är en lokal part i Stockholm; 

även PostNord ska ingå som en informell lokal part. Miljöförvaltningen (Miljöbilar) 

samordnar projektet och har beviljats bidrag på cirka. 1 miljon kronor från EIT Urban 

Mobility förutsatt medfinansiering med cirka 400 000 kr. Trafikkontoret bistår projektet med 

egen tid och stöd vid upphandlingar för demonstrationsprojekt och har under hösten 2021 

upplåtit mark för en container i centrala Stockholm som samlastningen ska utgå ifrån.  

 

ASAP - Energimyndigheten 

“Awakening Sleeping Assets project” syftar till att främja hållbara logistiklösningar genom att 

aktivera/användartillgångar som, t.ex. vattenvägar eller tidsfönster i lastning och lossning. 

Miljöförvaltningen samarbetar med trafikkontoret och Stockholm vatten och avfall AB. 

Projektet startades april 2021 och förväntas pågå till mars 2024. Projektets totala budget 

uppgår till 3 515 tkr varav miljöförvaltningens del är 1 055 tkr. 

 

nPETS 

nPETS (nanoParticle Emissions from the Transport Sector: Health and policy impacts) är ett 

EU-projekt inom ramen för programmet “Smart, green and integrated transport” (Horizon 

2020). Miljöförvaltningen i Stockholm är en av 13 internationella partners. 

Projektet syftar till att studera och kvantifiera utsläpp och bildning av transportgenererade 

(både avgaser och icke avgaser, från väg, järnväg, luftfart och sjöfart) nanopartiklar (<100 

nm) för att förstå hälsoriskerna med dessa aktiviteter samt utvärdera betydelsen av olika 

åtgärder inom transportområdet på folkhälsan och medborgarnas välbefinnande. nPETS 

studerar nanopartiklarnas toxikologiska effekter och de biologiska processerna som leder till 

skadliga effekter hos människor och djur. Projektet vill undersöka hur effekterna beror på 

partiklarnas storlek, kemiska innehåll och form. Miljöförvaltningen är ansvarig för mätningar 

i luftmiljön i Stockholm, att sammanställa toxiciteten av olika typer av nanopartiklar samt 

leda arbetet med exponering- och hälsoriskberäkningar. 

Arbetet inom nPETS startade i juni 2021. Under året har Miljöförvaltningen gjort riktade 

mätningar av partiklar, kväveoxider och sot i Stockholms tunnelbana samt i Söderledstunneln. 
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Parallellt med detta pågår den ordinarie mätverksamheten vid mätstation på Torkel 

Knutssonsgatan. Mätningarna skall användas för att bestämma mängden och källorna till 

nanopartiklar i Stockholmsluften. 
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UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade 
kapitalkostn.
Förvaltning: 169 Nämndens Bokfört Prognos Varav i Avvikelse mot Varav i Varav i Resultat- Beräknad Prognos Avvikelse mot Avvikelse mot
Uppföljning av budget budget för på årsutfall prognosen nämndens prognosen prognosen enheternas resultat- på årsutfall nämndens nämndens 
Månadsprognos 2021 perioden efter vidtagna ingående budget före ingående ingående resultat överföring till efter vidtagna budget efter budget efter
202112 202101 åtgärder och prestations- resultat- begärda / omslutnings- från 2020 2022 åtgärder och resultat- resultat-

- före resultat- förändringar dispositioner förväntade förändringar överskott (-) överskott (+) efter resultat- dispositioner dispositioner
202112 dispositioner (1+4)-3 budget- underskott (+) underskott (-) dispositioner exkl. bud.just. inkl. bud.just.

justeringar 3+(8+9) 1+4-10 1+4+6+7-10
Mnkr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kostnader exkl kapitalkostn. 271,0 277,7 277,7 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 277,7 -6,7 -6,7
Tillsyn/myndighetsutövning 135,2 133,7 133,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 133,7 1,5 1,5
Miljöövervakning 52,6 51,4 51,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 1,2 1,2
Miljöbilar 10,1 11,8 11,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 -1,7 -1,7
Energi och klimat 11,9 12,0 12,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 -0,1 -0,1
Gemensam verkamhet 50,2 59,1 59,1 0,0 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1 -8,9 -8,9
Externfinansierade projekt 11,0 9,7 9,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 1,3 1,3
Summa kostnader exkl kapitalkostn. 271,0 277,7 277,7 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 277,7 -6,7 -6,7

Intäkter -130,2 -158,9 -158,9 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,9 28,7 28,7
Tillsyn/myndighetsutövning -100,1 -130,6 -130,7 0,0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -130,7 30,6 30,6
Miljöövervakning -13,9 -15,8 -15,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,8 1,9 1,9
Miljöbilar -4,9 -3,5 -3,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 -1,5 -1,5
Energi och klimat -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 0,2
Gemensam verkamhet -0,2 -0,9 -0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,7 0,7
Externfinansierade projekt -11,0 -7,8 -7,8 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 -3,2 -3,2
Summa intäkter -130,2 -158,9 -158,9 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,9 28,7 28,7

Verksamhetens nettokostnader exkl 
kapitalkostn. 140,8 118,8 118,8 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,8 22,0 22,0

Kapitalkostnader:
  avskrivningar 1,6 1,3 1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,3
  internräntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader inkl kapitalkostn. 272,6 279,0 279,0 0,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 279,0 -6,4 -6,4
Summa intäkter -130,2 -158,9 -158,9 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,9 28,7 28,7
Verksamhetens nettokostnader inkl 
kapitalkostn. 142,4 120,1 120,1 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1 22,3 22,3

Investeringsplan
Utgifter 1,3 1,8 1,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -0,5 -0,5
Inkomster (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 1,3 1,8 1,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -0,5 -0,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#REFERENS! 1,3 #REFERENS! 1,8 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -0,5

Exploateringsinkomster (budgeterade) (-)  13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.

Rapportlayout uppdaterad: 2016-05-13

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
2) Bokfört från januari till aktuell månad
3) Prognosen skall avse samtliga  för året beräknade  kostnader/intäkter före resultatdispositioner
4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
6)  Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar. Inga fel.
7)  Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
10) Prognosen skall avse samtliga  för året beräknade  kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift



Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169                 )
Uppföljning av budget  2021 - månadsrapport december - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens 
prognos

Driftverksamhet
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter
Mnkr  Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto

Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorapporten) 271,0 -130,2 1,6 0,0 142,4

Tillsyn/myndighetsutövning
Avvikelser
Statlig ersättning för trängseltillsyn (januari-december 2021) -48,4 -48,4
Lägre tillsynsintäkter beroende på införande av efterhandsdebitering 
under 2021 5,4 5,4
Lägre tillsynsintäkter beroende arbete med uppdatering av 
verksamhetssystem 4,5 4,5
Lägre tillsynsintäkter beroende på överförda kontroller fr 2020 pga. 
pandemin. Förvaltningen genomför de överförda kontrollerna, men inte de 
planerade motsvarande kontrollerna för 2021(för samma objekt) eftersom 
objekten får orimligt mycket kontroll 2021 5,0 5,0
Lägre tillsynsintäkter pga. färre objekt, uppskjutna inspektioner, 
registervård  mm 2,9 2,9
Lägre kostnader för ordinarie tillsyn som delvis balanseras med högre 
kostnader för trängseltillsyn -1,5 -1,5
Miljöövervakning
Avvikelser
Högre intäkter beroende på mycket högre efterfrågan på luftmätningar 
inkl. mätningar av luftföroreningar i akuta skeden såsom vid sopbranden i 
Kagghamra. -1,9 -1,9

Lägre personalkostnader pga. försenade rekryteringar. Högre kostnader 
för luftmätningar men lägre kostnader för framskjutna aktiviteter såsom 
strandinventering och miljöinformation i inköpssystemet som leds av SF -1,2 -1,2
Något lägre avskrivningskostnader pga. senare leveranser -0,3 -0,3
Miljöbilar
Avvikelser
Lägre intäkter inom miljöbilensprojekt beroende på pågående EU-revison 1,5 1,5
Högre konsultkostnader för bl.a. kartläggning för elbilar i privat hemtjänst 
och arbete med introduktionen av eldrivna lätta lastbilar 1,7 1,7
Energi och klimat
Avvikelser
Omslutningsförändring 0,1 -0,2 -0,1
Gemensam verkamhet
Avvikelser
Ersättning för inköpskategori Fordon samt statlig ersättning för 
sjukfrånvaron -0,7 -0,7
Satsningar inom digitalisering samt ökade kostnader för ECOS 2 8,9 8,9
Externfinansierade projekt
Avvikelser
Omslutning inom projekten -1,3 1,3 0,0         
revison 1,9 1,9

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i 
agressorapporten) 277,7 -158,9 1,3 0,0 120,1

Summa avvikelser  (avvikelserna redovisas här  med + minskade kostnader/ökade 
intäkter) -6,7 28,7 0,3 0,0 22,3

 -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och 
budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) -6,7 28,7 0,3 0,0 22,3

Investeringar



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut 

2020 2021

Utgifter (1) (2) (3) (4)
mnkr Utfall VP 2021 S:a Utfall

utgift Utgift avvik utgift
2020 2021 2021

Inventarier och maskiner 1,3 0,5 1,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



2022-01-17  16:53 Externa projekt 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut 

Projekt med extern finansiering
Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att
År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till

Belopp i tkr 2021 2021 2021 2022
Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller 
annan extern finansiär) 1 2 3 4 5 6 7 8

*) EU-projekt (Ange EU-program och 
projektnamn)

LIFE IP Rich Waters (0108)
EU:s finansieringsprogram för 
miljöförbättrande åtgärder 2017-01 2024-01 4 300 2 150 68

GrowSmarter (0116-0118, 1026) Horizon 2020 2014-08 2021-01 19 257 19 257 144
Civitas Eccentric (0641-0652) Horizon 2020 2016-06 2022-06 11 593 11 593 377
Meister (1045-1050) Horizon 2020 2019-11 2021-09 2 240 2 240 1 406
Fossilfritt 2030 (0660), Hållbara trpt (0663) Europ. Reg. Utveckl-fonden/ Tillväxtverket 2020-01 2023-01 7 549 3 770 2 858
Clarity (0654) Horizon 2020 2017-06 2021-01 1 099 1 099 1
FastTrack (0664) Horizon 2020 2021-03 2023-09 15 745 15 745 43
nPets (0665) Horizon 2020 2021-06 2024-05 49 800 49 800 316

Övriga projekt
iWater (0029) Vinnova 2018-06 2021-12 644 322 516
Hållbarhet blir standard (1041) Vinnova 2019-11 2024-01 2 158 2 093 294
Hållbarhet blir standard i Mälardalen (0657) Vinnova 2020-01 2021-01 205 103 0
Energi- och klimatrådgivning, EKR (1037) Energimyndigheten 2018-11 Löpande 5 766 5 766 1 693
LCA för byggmaterial (1035) Energimyndigheten 2018-09 2022-04 1 583 1 583 490
Miljöfordon.se (0095) Malmö, Göteborg 2011-12 2023-01 450 450 254
Datadriven styrning (0661) Vinnova 2020-06 2022-01 152 152 70
Zeus Off Peak (0659) Eoly 2020-02 2021-02 43 43 0
CNCA Mobility Hubs (1044) CNCA / The McKnight Foundation 2020-01 2022-06 500 500 295
Regional energirådgivning (0220) Energimyndigheten 2020-01 2021-12 1 710 1 710 1 607
Mobilitetsprojekt för BRF:er (1039) Energimyndigheten 2018-11 2021-01 308 308 0
NonHazCity (0638) European Regional Development Fund 2016-01 2021-01 5 870 4 403 0
MSL (0604) StorStockholm 2008-06 2021-12 1214 / år 1214 / år 1 248
Building Sustainability (1042) 2019-11 2021-12 548
LONA - Biotopdatabas (1043) Länsstyrelsen 2019-04 2022-03 556 265 199
MASSA (0662) Formas 2021-01 2024-10 3 946 3 946 43
Vinnovaprojekt Återhus (0667) Vinnova 2021-02 2023-01 20 127 9 918 37
LÅP Lilla Värtan/Strömmen, LOVA (0669) Länsstyrelsen/LOVA-bidrag 2021-03 2022-12 5 500 2 750 452
Teknisk förvaltning – Energi (0668) 
F.d. ”Målstyrd Energiförvaltning” E2B2 2021-02 2022-06 1 368 1 225 131
HALLO (0676) EIT Urban Mobility 2021-04 2022-03 5 300 3 708 728
ASAP (0670-0675) Energimyndigheten, m.fl. 2021-04 2024-04 14 351 14 351 201

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.



Period: 202101-202113 Förvaltning: 169 Kr

Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse
inkl budgetjust.

Drift och underhåll 271 040 000,00 277 654 512,21 -6 614 512,21
Avskrivningar 1 560 000,00 1 300 118,86 259 881,14
Internränta 0,00 10 360,27 -10 360,27
Kostnader 272 600 000,00 278 964 991,34 -6 364 991,34

Verksamhetens intäkter -130 200 000,00 -158 865 612,89 28 665 612,89
Intäktsförd investeringsinkomst 0,00 0,00 0,00
Intäkter (-) -130 200 000,00 -158 865 612,89 28 665 612,89

Summa drift 142 400 000,00 120 099 378,45 22 300 621,55

Investeringsplan
Utgifter 1 300 000,00 1 793 500,00 -493 500,00
Inkomster (-) 0,00 0,00 0,00
Summa investering 1 300 000,00 1 793 500,00 -493 500,00

Exploateringsinkomster (budgeterade) 0,00 0,00 0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster 1 300 000,00 1 793 500,00 -493 500,00

Försäljningsbeting 0,00 0,00 0,00

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)
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Period: 202100-202113 Förvaltning: 169 Kr
Förändring

IB 202100 202101-202113 Externt Stadens bolag Internt Totalt

1 289 557,27 493 381,14 1 782 938,41 0,00 0,00 1 782 938,41

12 Maskiner och inventarier 1 289 557,27 493 381,14 1 782 938,41 0,00 0,00 1 782 938,41

14 884 311,57 7 519 573,35 14 815 719,98 1 493 622,50 6 094 542,44 22 403 884,92

15 Kundfordringar 4 759 163,50 9 106 312,15 10 954 355,65 1 442 223,00 1 468 897,00 13 865 475,65
16 Diverse kortfristiga fordringar 1 621 980,68 -1 373 365,68 248 615,00 0,00 0,00 248 615,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 503 167,39 -213 373,12 3 612 749,33 51 399,50 4 625 645,44 8 289 794,27

16 173 868,84 8 012 954,49 16 598 658,39 1 493 622,50 6 094 542,44 24 186 823,33

16 648 784,91 -2 521 502,74 14 127 282,17 0,00 0,00 14 127 282,17

20 Eget kapital 16 648 784,91 -2 521 502,74 14 127 282,17 0,00 0,00 14 127 282,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-32 822 653,75 -5 491 451,75 -29 943 192,96 -2 882 443,00 -5 488 469,54 -38 314 105,50

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder -18 709,00 15 769,00 -2 940,00 0,00 0,00 -2 940,00
25 Leverantörsskulder -16 004 164,96 -1 943 874,85 -9 936 278,81 -2 881 213,00 -5 130 548,00 -17 948 039,81
26 Moms och särskilda punktskatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Övriga kortfristiga skulder -14 102 392,32 -3 965 553,47 -18 123 945,79 0,00 56 000,00 -18 067 945,79
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 697 387,47 402 207,57 -1 880 028,36 -1 230,00 -413 921,54 -2 295 179,90

-16 173 868,84 -8 012 954,49 -15 815 910,79 -2 882 443,00 -5 488 469,54 -24 186 823,33

Ekonomichefens underskrift  den …………………….

Handläggarens underskrift  den ……………………

Eget kapital

UB 202113

Balansräkning

Summa Skulder & Eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa Tillgångar

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Långfristiga skulder

Avsättningar



Sida 4

Period: 202101-202113 Förvaltning: 169 Kr

Externt Stadens bolag Internt Totalt

-136 577 193,01 -4 735 013,34 -17 501 711,80 -158 813 918,15
30 Försäljning av varor, material -78 995,00 0,00 -984 000,00 -1 062 995,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige -60 849 426,96 -4 523 395,34 -14 261 026,00 -79 633 848,30
32 Övriga avgifter 0,00 0,00 -223 860,00 -223 860,00
35 Bidrag -61 270 844,29 0,00 -766 928,00 -62 037 772,29
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -14 153 786,52 -211 618,00 -1 265 897,80 -15 631 302,32
37 Försäljning av exploateringsfastigheter -140,24 0,00 0,00 -140,24
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk -224 000,00 0,00 0,00 -224 000,00

191 491 064,77 2 667 099,45 83 487 955,48 277 646 119,70
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång 343 095,39 0,00 0,00 343 095,39
45 Lämnade bidrag 499 000,00 0,00 0,00 499 000,00
46 Köp av huvudverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Kostnader att fördela 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Löner och arvoden 133 952 932,60 0,00 0,00 133 952 932,60
51 Löner ej arbetad tid 1 241 442,99 0,00 0,00 1 241 442,99
53 Andra ersättningar 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Kostnader för naturaförmåner 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Kostnadsersättningar 93 683,42 0,00 0,00 93 683,42
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 0,00 0,00 55 907 094,59 55 907 094,59
57 Pensionskostnader 23 270,00 0,00 0,00 23 270,00
60 Lokal- och markhyror 415 559,40 22 800,00 14 892 454,51 15 330 813,91
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 75 489,00 0,00 1 713 438,00 1 788 927,00
62 Bränsle, energi och vatten 247 125,81 0,00 0,00 247 125,81
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 2 222 587,82 0,00 0,00 2 222 587,82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 1 771 870,74 0,00 10 950,00 1 782 820,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker 448 564,79 0,00 4 062,00 452 626,79
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 567 991,78 0,00 0,00 567 991,78
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran 700 794,27 163 104,00 203 707,29 1 067 605,56
69 Kostnader för transportmedel 422 871,02 0,00 0,00 422 871,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor 650 969,71 0,00 350,00 651 319,71
71 Representation 471 859,33 6 792,45 0,00 478 651,78
72 Annonser, reklam och information 871 117,65 0,00 117 500,00 988 617,65

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter (-)

Verksamhetens kostnader (+)
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73 Försäkringar och riskkostnader -219 533,31 0,00 0,00 -219 533,31
74 Övriga främmande tjänster 40 592 303,04 2 474 403,00 10 347 667,09 53 414 373,13
75 Tillfälligt inhyrd personal 82 479,13 0,00 0,00 82 479,13
76 Diverse kostnader 6 015 590,19 0,00 290 732,00 6 306 322,19

54 913 871,76 -2 067 913,89 65 986 243,68 118 832 201,55

1 300 118,86 0,00 0,00 1 300 118,86
79 Avskrivningar 1 300 118,86 0,00 0,00 1 300 118,86

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

56 213 990,62 -2 067 913,89 65 986 243,68 120 132 320,41

-51 694,74 0,00 0,00 -51 694,74
84 Finansiella intäkter -51 694,74 0,00 0,00 -51 694,74

8 392,51 0,00 10 360,27 18 752,78
85 Finansiella kostnader 8 392,51 0,00 10 360,27 18 752,78

56 170 688,39 -2 067 913,89 65 996 603,95 120 099 378,45

0,00 0,00 0,00 0,00

56 170 688,39 -2 067 913,89 65 996 603,95 120 099 378,45

Ekonomichefens underskrift den …………………….

Handläggarens underskrift den ……………………

Årets resultat

Extraordinära poster

Finansiella intäkter (-)

Finansiella kostnader (+)

Resultat efter finansiella poster

Verksamhetens resultat

Verksamhetens nettokostnader

Generella stadsbidrag och utjämning (-)
Skatteintäkter (-)

Avskrivningar (+)



Anläggningsinformation 10 11 12 13 2381-2389
Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella Inv.skuld

anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Upplösningar
exkl. 117x

Förvaltning: 169 Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden 0,00 0,00 9 408 027,18 0,00 0,00
Periodens förändring (anskaffning) 0,00 0,00 1 665 500,00 0,00 0,00
UB Anskaffningar 0,00 0,00 11 073 527,18 0,00 0,00

IB Avskrivningar 0,00 0,00 -8 118 469,91 0,00 0,00
Periodens förändring (avskrivning) 0,00 0,00 -1 172 118,86 0,00 0,00
UB Avskrivningar 0,00 0,00 -9 290 588,77 0,00 0,00

Summa bokfört värde 0,00 0,00 1 782 938,41 0,00 0,00

Summa förändring i Huvudbok 0,00 0,00 493 381,14 0,00 0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering 0,00 0,00 1 793 500,00 0,00 0,00
Övrigt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extraordinär avskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manuell avskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Automatisk avskrivning 0,00 0,00 -1 300 118,86 0,00 0,00
Ändra dimension från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ändra dimension till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Historiska anläggningar * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tillägg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omgruppering från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omgruppering till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reversering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överför till, aktiveringstransaktion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överförs från 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överförs till 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omvärdering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uppskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BFV-avrundning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran 0,00 0,00 493 381,14 0,00 0,00

Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Kr, Period: 202101-202113 Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -16 648 784,91

Drift
Intäkter -158 865 612,89
Kostnader 278 964 991,34
Summa 120 099 378,45

Investering
Inkomster 0,00
Utgifter 1 793 500,00
Summa 1 793 500,00

Totalt 121 892 878,45

Stadskassans konto
Externa inbetalningar 175 446 920,42
Interna inbetalningar 0,00
Externa utbetalningar -116 285 569,11
Interna utbetalningar -181 782 232,50
Summa -122 620 881,19

Fordran/skuld stadskassan -2 521 502,74
Årets förändring av resultatfond 0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -2 521 502,74
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -14 127 282,17

Anläggnings- och rörelsekapital



Bilaga 3 Uppföljning av tillsynsplan 2021 för miljöbalken - VB2021

Lagområde/bransch

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav 
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav 
ej 

debiter-
bara 

timmar
Tillsyn enligt 7 kap Miljöbalken Skyddade områden 
VP 2 074 1 576 373 125
Tillsyn enligt 7 kap Miljöbalken Skyddade områden 
VB 2 125 1 722 349 54
Differens VB-VP 51 146 -24 -71
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet  Summa (miljöskyddstillsyn) VP 17 597 11 557 4 317 1 723
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet  Summa (miljöskyddstillsyn) VB 16 171 10 832 3 610 1 728
Differens VB-VP -1 427 -725 -707 5
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn) VP 45 370 19 262 21 638 4 470
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn) VB 45 604 17 408 23 340 4 856
Differens VB-VP 234 -1 854 1 702 386
Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken Förorenade 
områden Summa VP 2 736 2 191 515 30
Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken Förorenade 
områden Summa VB 5 383 2 034 3 186 163
Differens VB-VP 2 647 -157 2 671 133
Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska 
produkter Summa VP 10 541 6 200 3 601 740
Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska 
produkter Summa VB 9 856 5 525 3 172 1 160
Differens VB-VP -685 -676 -429 420
Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och 
övrigt avfall Summa VP 4 673 2 101 2 152 420
Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och 
övrigt avfall Summa VB 4 506 1 309 2 629 569
Differens VB-VP -167 -793 477 149

Tillsyn enligt Miljöbalken TOTALT - VP 82 991 42 887 32 596 7 508

Tillsyn enligt Miljöbalken TOTALT - VB 83 645 38 829 36 287 8 529

Differens VB-VP 654 -4 058 3 691 1 021

Solarier VP 250 100 100 50
Solarier VB 190 40 100 50
Differens VB-VP -60 -60 0 0
Legionella VP 183 0 133 50
Legionella VB 183 0 133 50
Differens VB-VP 0 0 0 0
Karantäns & saneringsbevis VP 250 50 100 100
Karantäns & saneringsbevis VB 244 44 100 100
Differens VB-VP -6 -6 0 0
Tobakslagen VP 150 0 0 150
Tobakslagen VB 75 0 0 75
Differens VB-VP -75 0 0 -75
Sprängämnesprekursorer VP 5 0 5 0
Sprängämnesprekursorer VB 0 0 0 0
Differens VB-VP -5 0 -5 0



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 13 13 2 074 1 576 373 125

VB 13 13 2 125 1 722 349 54

Diff 0 0 51 146 -24 -71

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 7 Skyddade områden

Inriktning: 
Minst fem tillsynsbesök i de större natur- och kulturreservaten samt minst två tillsynsbesök i övriga reservat. Ett 
besök vardera till stadens två naturminnen; Bergsbrant vid Pålsundsberget samt flyttblock i Vårberg. Vid besöken 
granskas efterlevnad av syften, föreskrifter, dispenser och andra beslut som fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 
Med rådgivning, information och stödjande verksamhet bidrar miljö- och hälsoskyddsnämnden till att Stockholms 
natur- och kulturreservat sköts och utvecklas så att biologiska och rekreativa värden upprätthålls och stärks. 
Dessutom har nämnden tillsyn över strandskydd.

Målsättning:
Att uppnå gynnsam bevarandestatus och minimera negativ påverkan i reservaten. Strandskyddet ska långsiktigt 
trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Tillsynsinsatser 2021: 
1. rådgivning angående skötsel och genomförande av projekt genom möten med reservatsförvaltare och 
verksamhetsutövare 
2. delta i arbetet med att tillgängliggöra reservaten, tydliggöra var det är tillåtet att cykla, utveckla och stärka 
rekreativa värden – med fokus på ett basutbud (toaletter, skyltar, etc.) samt på personer med funktionsnedsättning 
3. Stärka den biologiska mångfalden i naturreservaten i samarbete med stadsdelsnämnderna 
4. Följa upp reservatens bevarandestatus 
5. Hantera inkommande synpunkter/klagomål om åtgärder som strider mot strandskyddet
6. följa upp villkor i gällande dispensbeslut gällande strandskydd
7. Tillsynskampanj i syfte att fånga upp eventuella överträdelser inom strandskyddat område 
8. informationsinsatser till stora markägare/nyttjanderättshavare på strandskyddad mark.
9. Årligt samrådsmöte med den lokala polisen i polisiära frågor så som bosättningar, koppling av hundar, 
motorcykelkörning, terrängcykling, eldning och olaglig dumpning.

Nyckelindikator: Andel reservat som uppfyller gynnsam bevarandestatus (följs upp var femte år)
Uppföljning har inte skett i år

Uppföljning: 
1. Förvaltningen har haft dialog med verksamhetsutövare och ställt krav i samband med bland annat Förbifart 
Stockholm, ledningsdragningar i flera reservat samt anläggandet av Järva begravningsplats.
2. Förvaltningen har varit drivande i arbetet med att se över cykling i reservaten inför och efter beslut i 
trafiknämnden om ny lokal trafikföreskrift för tydligare kommunikation till medborgarna om var cykling är tillåten. 
Under sommaren var sommarjobbare på plats i reservaten och genomförde ennbesöksundersökning och gav 
besökare tips på besöksmål.
3. Förvaltningen har löpande fört dialog med reservatens förvaltare om åtgärder och förbättringar som stärker den 
biologiska mångfalden. Exempel på åtgärder som skett under året är ängsslåtter, friställande av ekmiljöer samt 
restaurering av vattendrag.
4. Metodik för uppföljning av rekreativa värden i reservaten är genomförd.
5. Inga ärenden under perioden.
6. Förvaltningen har följt upp villkor i aktuella beslut om strandskyddsdispens.
7. Förvaltningen har inte genomfört en tillsynskampanj under perioden.
8. Förvaltningen har genomfört ett informationsmöte om strandskydd till stadens förvaltningar och större 
markägare
9. Förvaltningen har deltagit i ett möte med polisen på länsnivå som länsstyrelsen anordnade



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 3 3 3 297 2 589 610 98

VB 3 3 3 138 2 453 634 51

Diff 0 0 -159 -136 24 -47

Miljöbalken kap 9 Vägtrafik

Inriktning: Tillsynen bedrivs i huvudsak genom granskning av egenkontroll avseende miljöpåverkan från Trafikverkets 
och trafikkontorets väganläggningar samt från Trafikförvaltningens busstrafik.

Målsättning: Målsättningen med förvaltningens tillsyn är att miljökvalitetsnormer för luft och vatten ska klaras, samt 
en förbättrad ljudmiljö och minskat antal boende som är exponerade av trafikbuller i staden enligt stadens 
åtgärdsprogram för buller. 

Tillsynsinsatser 2021: 
Miljöförvaltningen ska tillse
1. att trafikkontoret förbättrar ljudnivån på minst en skolgård
2. att trafikkontoret utreder lämplig bullerskyddsåtgärd för delar av Nynäsvägen, S:t Eriksgatan, Ulvsundavägen och 
Sveavägen där inomhusnivåerna är fortsatt höga efter tidigare åtgärd
3. att trafikkontoret genomför fortsatta dammbindningsåtgärder på samtliga gatsträckor där risk för överskridande av 
MKN för PM10 föreligger 
4. att Trafikverket genomför fortsatta åtgärder för att begränsa luftföroreningar från trafiken 
5. att trafikkontoret tar fram en åtgärdsplan för förbättring av befintliga bullerskärmar (genomförande innan 2023)
6. att trafikkontoret fortsätter arbeta med bullerskyddsskärm längs Drottningholmsvägen
7. att trafikkontoret genomför grön bullerskyddsåtgärd med ljuddesign på en offentlig plats 
8. att miljöförvaltningen genom samverkan bevakar att Trafikförvaltningens införsel av eldriven busstrafik sker 
ändamålsenligt
9. att trafikkontoret utvärderar effekten av mindre bullrande vägbeläggning  som lades 2019 på Ulvsundavägen
10. att trafikkontoret genomför bullerskyddsåtgärder för rekreationsområdet Hagsätra samt planerar och projekterar 
för bullerskyddsåtgärder i ytterligare ett rekreationsområde (genomförande innan 2023) 
11. att trafikkontoret följer upp effekten på buller av den gröna asfalt som lades 2018 på Hornsgatan
13. trafikkontoret samt Trafikverket redogör för dagvattenhantering längs ett urval av de mest trafikerade vägarna utan 
reningsanläggning
14. att stadens arbete med miljözoner för lätta fordon fortlöper 
15. att allmännyttans bostäder får bullerskyddsåtgärder i de fall fastigheterna är bidragsberättigade för fasadåtgärder 
enligt trafikkontorets åtgärdsnivå  
16. att trafikkontoret och Trafikverket arbetar mot efterlevnad av de nationella miljömålen för frisk luft på platser där 
känsliga grupper vistas, t.ex. skolor och förskolor 
17. att trafikkontoret redovisar hur dagvattenbrunnar hanteras, för att minska tillförsel av förorenat dagvatten till 
sjöarna

Nyckelindikatorer: 
1) Antal dygn då MKN för PM10 överskridits. Årsmål max 35 dygn. Utfall: Hittills under 2021 har MKN för PM10 
överskridits 18 dygn vid Sankt Eriksgatan. 
2) Antal dygn då MKN för NO2 överskridits. Årsmål max 7 dygn. Utfall: Hittills under 2021 har MKN för NO2 överskridits 
2 dygn  vid Lilla Essingen.  
3) Andel bostäder i flerfamiljshus som erbjudits åtgärder för att klara gällande bullerriktvärden inomhus i bostadsrum. 
Årsmål 100 %. Utfall 100 %.

Uppföljning: Samtliga mål i tillsynsplanen bedöms kunna uppfyllas. 1, 5, 7 och 10. Arbete med dessa frågor sker till stor 
del genom ett konsultuppdrag där förslag på åtgärder i enlighet med ågp mot buller har tagits fram. Planering för 
föreslagna åtgärder pågår. Uppdraget drivs av Tk och Mf gemensamt. 2, 9 och 11. Utredning av den tystare 
vägbeläggningen som lagts på Hornsgatan samt Ulvsundavägen (se nr 9 och 11) pågår för att ta ställning till om det är 
lämpligt att det läggs på någon av de övriga gatorna. 3. Arbetet med dammbindningsåtgärder fortsätter enligt plan. 4. 
Trafikverket genomför åtgärder enligt ågp för luft. 6. Skärmen är i planeringsstadie. 8. Trafikförvaltningen arbetar bl.a. 
vidare med att säkra eltillförseln till depåer för elbussarna. 13. Redovisning från Tk är klar och under revidering. Mf har 
skickat en förfrågan gällande detta till TRV under hösten. 14. Miljözon klass 2 har införts på Hornsgatan och följts upp. 
15. Mf har påbörjat aktiviteten, flerårig aktivitet. 16. Mf har påbörjat aktiviteten, flerårig aktivitet. 17. Mf har påbörjat
aktiviteten under hösten. 



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 4 0 10 0 0 10

VB 2 0 0 0 0 0

Diff -2 0 -10 0 0 -10

Miljöbalken kap 9 Motorbanor

Inriktning: Granskning sker av motorbanors egenkontroll med avseende på miljöpåverkan samt 
efterlevnad av miljöbalken och myndigheters beslut. Två inomhusbanor och två utomhusbanor
(en"halkbana" och en för radiostyrda bilar). Ett tillsynsintervall om ca 5 år är satt för inomhusbanor samt
halkbanan. I övrigt initieras tillsyn vid eventuella klagomål på verksamheterna.

Målsättning: 
Förvaltningen ska tillse att verksamheterna har en god egenkontroll och uppfyller eventuella villkor.

Tillsynsinsatser 2021: 
tillsyn vid eventuella klagomål på verksamheterna.

Nyckelindikatorer: 1) Antal befogade klagomål på motorsportverksamheter. Årsmål 0 st. Utfall: 0

Uppföljning: Ingen tillsyn har varit aktuell.



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 2 2 313 251 42 20

VB 2 2 521 357 138 26

Diff 0 0 208 106 96 6

Miljöbalken kap 9 Spårtrafik

Inriktning:
Tillsyn av miljöpåverkan från trafikförvaltningens och Trafikverkets spåranläggningar och granskning av 
egenkontroll.

Målsättning: En förbättrad ljudmiljö och minskat antal boende som är exponerade av trafikbuller i 
staden enligt stadens åtgärdsprogram för buller. 

Tillsynsinsatser 2021: 
För år 2021 ska tillsynen leda till   
1. att trafikförvaltningen fortsätter arbetet med bullerreducerande smörjning av spår i depåer 
2. att trafikförvaltningen planerar genomförande av bullerskyddsåtgärder för Nockebybanan
3. att trafikverket påbörjar åtgärder för spårnära fastigheter i Karlbergsområdet 
4. att trafikförvaltningen slutför förstudieprojekt om bullerskyddsåtgärder för tunnelbanans gröna linje

Nyckelindikatorer: 
Nyckelindikatorer: Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 
1996/97:53) inomhus. Årsmål 100 %. Utfall 100 %.

Uppföljning: 
1. Införande av friktionsmodifierare har förskjutits. Prioriterade depåer är Vällingby och Nyboda. Målet 
bedöms kunna uppfyllas under 2022.
2. Projektet för genomförande håller på att initieras. Omfattningsbeskrivning samt budget är under 
framtagande. Målet bedöms kunna uppfyllas 2022.
3. Trafikverket utreder lämpliga lösningar. Ett omtag i processen har skett, detta då tidigare planerad 
åtgärd inte väntas ge tillräcklig effekt. Målet bedöms kunna uppfyllas 2022.
4. Förstudien slutfördes under höstterminen 2021.

Kommentar: Såvitt är känt uppfylls Nyckelindikatorns mål att 100 % av alla bostäder ska uppfylla 
riktvärdena för buller inomhus. Verksamhetsutövarna gör dock, i långsam takt, mer detaljerade studier 
spårsträcka för spårsträcka som ligger till grund för fortsatta åtgärder.

Högt antal tillsynstimmar p.g.a. tillfällig topp av klagomål, samt ett tidskrävande ärende där spårhållarna 
inte varit orsaken till störningen. Detta gäller en nybyggd fastighet som inte konstruerats för att klara 
rådande omständigheter.



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 1 1 361 208 113 40

VB 2 2 342 207 124 11

Diff 1 1 -19 -1 11 -29

Miljöbalken kap 9 Flyg

Inriktning: Tillsyn av miljöpåverkan från Bromma flygplats och granskning av Swedavias egenkontroll. 
Nyckelindikator: Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. 

Målsättning:  Swedavias villkor ska klaras och markbuller från flygplatsen ska klara riktlinjer för industribuller.

Tillsynsinsatser 2021: 
Miljöförvaltningen ska tillse
1. att Swedavia kontinuerligt fortsätter arbetet med att förbättra hantering av markbuller bland annat genom att 
utreda andra alternativ än bullerskärm mot Bromma kyrka.   
2. att Swedavia fortsätter med arbetet att ta fram en strategi för hur PFAS-föroreningarna i mark- och vatten ska 
hanteras.   
3. att Swedavia använder den nya glykoltippfickan med glykolväxling och glykolåtervinning.
4. att Swedavia utreder och i den mån det behövs vidtar åtgärder vid ombyggnation på området. 

Nyckelindikatorer: Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. Årsmål 0 st. Utfall 0 st 
indikationer på överskridande.

Uppföljning:
1. Swedavia arbetar kontinuerligt med att förbättra sin hantering av markbuller. I juni 2020 inkom Swedavia, efter 
föreläggande från nämnden, med en redovisning av åtgärder som syftar till att i Bromma kyrka villaområde nå ner 
till riktvärden för buller. Förvaltningen har begärt komplettering av redovisningen vilket Swedavia har överklagat 
delar av till Länsstyrelsen. Inget beslut har ännu tagits av länsstyrelsen.
2. Swedavia arbetar, med stöd av Sweco, med att ta fram en strategi för hur PFAS-föroreningarna i mark och vatten 
ska hanteras. En utvidgad utredning om efterbehandlingsåtgärder utförs ur ett helhetsperspektiv för flygplatsen.
Arbete pågår med kompletterande mätningar för att fylla igen kunskapsluckor om ytterligare källor och oklara 
spridningmönster. Arbetet har fokuserats till Riksby-området strax söder om nuvarande arrendeområde där staden 
planerar exploatering och där Stockholm Exergi planerar för ledningsdragning till Lövstaverket. Det är fortfarande 
oklart när saneringsarbetet kan väntas påbörjas/slutföras. En uppdaterad tidsplan har efterfrågats. Nämnden 
förelade Swedavia den 22 december 2020 om att vidta åtgärder mot pågående spridning. Länsstyrelsen upphävde 
förvaltningens beslut men delade nämndens bedömning att skyddsåtgärder bör vidtas så snart som möjligt, om 
möjligt innan den aktuella utredningen är slutförd. Den 23 juni presenterade Swedavia en dagvattenutredning och 
framförde att åtgärd bör kunna sättas in hösten 2021. Upphandling av reningsanläggning pågår, anläggningen 
förväntas kunna vara på plats våren 2022.
3. Den nya glykolhanteringen är i drift med glykolväxling och glykolåtervinning. Det har förekommit en del problem 
med anläggningen som Swedavia arbetar med att förbättra. Sammanställning av resultat från vintersäsongen 
2020/2021 pågår. 
4. Flygplatsens ombyggnadsarbeten i och med spårkorridoren för Tvärbanans Kistagren och 
Utvecklingsprogrammet Future Bromma (UFB) är i slutfasen. Ett nytt anmälningsärende har hanterats under 2021
gällande ändring av fordonstvätthallar. Förvaltningens bedömning är att anmälda ärenden fortskrider i enlighet 
med vad som har fastställts i kontrollprogram och beslut.

Kommentar:  Villkoren efterlevs. Markbuller överskrider däremot riktlinjerna för industribuller. Målet är därmed 
inte uppfyllt. Swedavia arbetar med att ta fram åtgärder för att minska nivåerna. Det är dock svårt att nå ner till 
riktvärdena, bland annat p.g.a. av höga kostnader, platsbrist och att det är taxande flygplan som är den mest 
dominerande bullerkällan. Till följd av Covid-19 och den minskade flygtrafiken har dock riktvärdena uppfyllts i 
större utsträckning än före pandemin. I Swedavias miljörapport 2021 kommer samtliga utfall för 2021 presenteras. 
Till följd av pandemin har även klagomål som inkommit till förvaltningen minskat. Trots att flygtrafiken under 2021 
har återhämtat sig något sedan 2020 har inte klagomålen ökat nämnvärt. 

Södersjukhusets helikopterplatta är ett separat tillsynsobjekt som inte redovisades i VP, därav 2 objekt.



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 5 5 404 224 90 90

VB 5 5 423 143 225 55

Diff 0 0 19 -81 135 -35

Miljöbalken kap 9 Hamn & Sjöfart

Inriktning: 
Inom branschen Hamn och sjöfart har vi fem tillståndspliktiga hamndelar:
1. Värtahamnen - Frihamnen (Stockholms Hamn AB)
2. Skeppsbron/Stadsgården/Masthamnen (Stockholms Hamn AB)
3. Södra Hammarbyhamnen (Stockholms Hamn AB)
4. Nybrokajen (Stockholms Hamn AB)
5. Oljehamnen (Stockholms Hamn AB)
Oljehamnens verksamhet har lagts ner och tillsynsansvaret flyttats över från företagsenheten till 
stadsmiljö.

Tillsynen sker genom: 
- granskning av verksamhetsutövarens egenkontroll genom granskning av miljörapporter.
- uppföljning av efterlevnad av tillståndsvillkor, domstolsremisser. 
- tillsynsbesök till olika hamndelar och kajplatser.
- hantering av hamnrelaterade klagomål på buller, emissioner och dagvatten.
Waxholmsbolaget är en anmälningspliktig C-verksamhet

Målsättning 2021: Gällande villkor för hamnarna ska klaras. Inga överskridanden av villkor har skett 
under året.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. fortsätta med samt utveckla tillsynen på undervattenarbete/skrovrengöring av stora fartyg som sker i 
svenskt vatten. 
2. följa upp luftmätningen vid hamnområden som SLB planerar att genomföra under 2021. 
3. säkerställa att Hamnen upprätthåller en god egenkontroll ur miljö- och hälsosynpunkt. 
4. säkerställa att Hamnen efterlever villkoren för de fem ovannämnda tillståndspliktiga hamnarna. 
5. besvara frågor från allmänheten inom en vecka. 

Nyckelindikatorer:
1. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 0 st. 

Uppföljning:
1. Arbete har pågått under hela året.
2. Har ej genomförts på grund av pandemin, då båttrafiken minskat drastiskt. Hamnen kommer att få 
ansvara för att mätning av luftkvalitén görs under 2022.
3. Hamnarnas egenkontrollprogram har begärts in och granskats under året. Under nästa år kommer de 
att följas upp mer i detalj ute på tillsynsbesök.
4. Har genomförts i samband med tillsynsmöte.
5. Har uppfyllts.

Kommentar:
Lågt antal tillsynstimmar p.g.a. reducerad båttrafik och annan verksamhet i och med pandemin, och 
därmed minskat antal störningar/klagomål.



Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 12 12 2 845 1 635 810 400

VB 12 12 2 009 1 419 158 433

Diff 0 0 -836 -216 -652 33

Miljöbalken kap 9 Exploateringsprojekt

Inriktning:  
Byggherrars och entreprenörers egenkontroll vid stora och mindre (de mindre genererade via klagomål) 
exploateringsprojekt. 

De större projekten är: 
Förbifart Stockholm, Mälarbanan, ombyggnation av Getingmidjan, Slussen, CityLink, tvärbanan mot Kista, 
avloppstunnel Bromma – Henriksdal, Mässtunneln (avlopp Älvsjö – anslutning mot Henriksdalstunneln), nya 
tunnelbanan tre grenar + depå Högdalen och sannolikt påbörjas också arbetet med förlängd Roslagsbana 
samt möjligen remiss för tunnelbana Älvsjögrenen. 
Stor andel rådgivning, information och för år 2021 domstolsremisser och -förhandlingar. Remissarbete 
möjligen avseende tunnelbaneutbyggnad och sannolikt avseende Roslagsbanan. Även obefogade klagomål 
måste hanteras trots god egenkontroll. Indirekt tid för att identifiera mindre exploateringsprojekt. Den höga 
andelen ej debiterbar tid består främst av de omfattande tillståndsremisser som nämnden har att yttra sig 
över samt obefogade klagomål. Antal objekt som redovisas avser stora exploateringsprojekt med 
återkommande tillsyn. 

Målsättning: 
Genom deltagande i prövningsärenden och därefter genom att bedriva tillsyn över byggskedet medverka till 
att byggandet genomförs med så små störningar som möjligt, för såväl människa som miljö.

Tillsynsinsatser 2021: 
Mindre exploateringsprojekt: 
Utrustningskrav för rening av byggvatten ska tillämpas vid inspektioner. Minimum erforderlig oljeavskiljning 
samt sedimentering. Fokus på miljöprestanda för arbetsmaskiner både med avseende på utsläpp och buller.
Det finns ett behov av att byggherrar har ett ökat fokus på förebyggande åtgärder med avseende på 
bullerstörningar. Förvaltningen har, i samråd med SBK förbättrat den förbebyggande informationen till 
byggherrarna. Frågan om egenkontroll ska fortsatt lyftas särskilt vid inspektioner.

Stora infrastrukturprojekt: 
Bibehålla en hög nivå inom egenkontrollen som Trafikverket och regionen (FUT) har inom sina projekt och 
tillse att fungerande rutiner och förhållningssätt överförs till de nya stora projekten, exempelvis för nya 
Tunnelbanegrenar (FUT).

Nyckelindikatorer: 
Nyckelindikatorer: 1) Antal befogade klagomål.  Årsmål 0 st. Utfall: 25 st. (utfall 2020 15 st).

Uppföljning
Regelbunden tillsyn har utförts på samtliga infrastrukturprojekt som omfattas av vattendom. Även 
regelbunden tillsyn på andra större infrastrukturprojekt såsom ny tvärbana norr och Mälarbanan. De flesta 
möten och inspektioner har kunnat utföras digitalt.  Kvarteret Plankan samt Bromstensstaden är fortsatt 
stora ärenden utöver utöver objekten med "fast tillsyn". Antalet klagomål har ökat då många arbetat hemma 
p.g.a. pandemin. 

Kommentar till tidsdiff: En medarbetare i gruppen har varit tillförordnad enhetschef under tre månader 
vilket medfört att det totala antalet tillsynstimmar är lägre än planerat, och har påverkat den indirekt 
debiterbara tillsynen. I tillsynen ingår mycket klagomålshantering där det ofta är svårbedömt om det går att 
debitera dessa ärenden. Det förekommer att tid redovisas på andra poster eftersom klagomålen kan vara 
svåra att definiera. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 31 31 1 474 1 074 100 300

VB 31 31 1 434 974 4 456

Diff 0 0 -40 -100 -96 156

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Energianläggningar

Inriktning: 
Tillsyn över efterlevnaden av tillståndsvillkor samt egenkontrollen vid de stora energipro-
duktionsanläggningarna och fjärrvärmenätet. Att verksamheterna följer givna miljötillstånd och dess villkor 
och generellt verkande regleringar, t.ex. förordning om stora förbränningsanläggningar. Tillsynsaktiviteterna 
utgörs, förutom av inspektioner/möten, av granskning av miljörapporter, hantering av avvikelserapporter 
m.m. Tillsyn över köldmedieanvändning vid Stockholm Exergis (SE) anläggningar ingår. Hantering av 
domstolsremisser avseende de stora anläggningarna - SE planerar en rad förändringar av sina anläggningar. 
Indirekt tid för inläsning av förändrad lagstiftning, direktiv för förbränningsanläggningar, kylanläggningar etc. 
Då sju av anläggningarna omfattas av IED-direktivet ställer miljötillsynsförordningen (2011:13) krav på att 
tillsynsmyndigheten ska genomföra och dokumentera regelbundna tillsynsbesök på verksamheterna. 
Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar - som trätt i kraft under 2018 - kräver att 
nya anläggningar mellan 1 och 50 MW ska registreras innan de tas i drift. För anläggningar som fanns när 
bestämmelserna infördes gäller registrering senast 1 januari 2024 respektive 2029. Förordningen innehåller 
vidare begränsningsvärden för utsläpp till luft från  anläggningarna. 

Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första hand 
utsläpp till luft och bullerstörningar reduceras så långt som möjligt.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter säkerställa att verksamhetsutövarna följer givna 
tillståndsvillkor
2. genom hantering av avvikelserapporter, krav på redovisning av förändringar/förbättringar med anledning 
av inträffade incidenter fortsatt bevaka att verksamheternas egenkontroll upprätthålls
3. genom deltagande i/yttranden i prövningsärenden verka för att verksamheternas villkor utformas på ett
sätt som ger minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen
4. att hantera klagomål etc. i enlighet med de servicemål som gäller för förvaltningen. Begreppet servicemål
används här - och i fortsättningen i tillsynsplanen - som ett sammanfattande ord för ambitionen att 
handlägga anmälningsärenden inom sex veckor och att kontakt med utpekad störningskälla vid klagomål ska 
tas inom tio dagar.

Nyckelindikatorer: 
1. Antal överskridanden av riktvärden. Årsmål 0 st.  Utfall: 10 st överskrids (innebär inte per automatik att 
villkor överskrids i nyckeltal 3; vissa överskridanden tillåts gällande riktvärden, dock inte för 
gränsvärden/begränsningsvärden).
2. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall: 8 st.
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 % Utfall: 100 %

Uppföljning:
1. miljörapporterna har granskats
2. har utförts  kontinuerligt
3. många av anläggningarna är under "ständig" prövning.
4. klagomålsärenden har hanterats med god marginal inom servicemålen
Mycket arbete har lagts ner på remissvar angående Lövstaverket samt två tillståndsärenden för reservkraft i 
Mariehäll och Skarpnäck. Detta har resulterat i att antalet ej debiterbara timmar på tillsynsområdet ökat.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 91 30 1 022 812 170 40

VB 91 30 979 649 250 80

Diff 0 0 -44 -163 80 40

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Avfall

Inriktning: 
Branschen omfattar drygt 90 verksamheter med olika former av tillstånds- eller anmälningspliktig 
avfallshantering. Det handlar om lagring, sortering och annan behandling av avfall. I fokus för tillsynen är 
verksamhetsutövarnas villkorsefterlevnad, egenkontroll och förbättringsarbete. Hantering av dagvatten inom 
anläggningarna och hantering i enlighet med den s.k. avfallstrappan är andra centrala frågeställningar. 

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första hand 
bullerstörningar, nedskräpning och dagvattenpåverkan reduceras så långt som möjligt. Arbetet med att 
uppnå god vattenkvalitet i stadens vattenförekomster är prioriterat område för tillsynen över branschen. Ett 
annat viktigt mål för tillsynen är att stimulera till ökad återvinning av de material branschen hanterar.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter säkerställa att verksamhetsutövarna följer givna 
tillståndsvillkor
2. genomföra tillsyn på ca 30 verksamheter, med fokus på egenkontrollen
3. hantera anmälningar, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för ärendetyperna 
4. besvara remisser vid tillståndsprövning
5. hantera anmälningar om återvinning av avfall för anläggningsändamål. Vi ska hitta en rutin för 
handläggning av dessa ärenden och ha en samsyn om vilka bedömningar vi ska göra

Nyckelindikatorer: 
1. Antalet befogade klagomål. Årsmål 0 st.  Utfall: 1 st.                                                
2. Andel företag, där dagvattenpåverkan kan befaras, som installerat rening. Årsmål 100 % Utfall: 99 %, 
utifrån dagens kravnivå.
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 % Utfall: 100 %

Uppföljning:
1. Samtliga 14 miljörapporter har granskats och besvarats.
2. Tillsynen, med fokus på egenkontrollen, har pågått löpande - den pågående pandemin har dock medfört en 
kraftigt ökad andel av digital tillsyn. Alla planerade tillsynsbesök kommer genomföras innan årsskiftet.
3. Har pågått kontinuerligt. Servicemålet uppfylls.
4. En tillståndsremiss har inkommit.
5. Arbetet med rutin och diskussioner om samsyn pågår men arbetet kommer förmodligen inte hinna bli klart 
innan årsskiftet.
Företagen uppfyller sina villkor. Alla besökta företag rapporterar farligt avfall till Naturvårdsverkets register, 
det tar dock en del tid och är ganska svårt. Dagvattenreningen utvecklas och förbättras. Eftersom kraven på 
dagvattenrening ökar så är det svårt att säga när alla som behöver rena sitt dagvatten har gjort det. 

Kommentar till tidsdiff: Tillsynsbehovet för tillsynen av centrumanläggningarna blev lägre än planerat och 
genomfördes inte under 2021. Avgifterna för centrumanläggningarna har därför reducerats. Utökad tid för 
admininstration pga Ecosarbete har bidragit till att den indirekt debiterbara tiden ökat.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 2 2 535 320 115 100

VB 2 2 324 260 22 42

Diff 0 0 -211 -60 -93 -58

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Avloppsreningsverk

Inriktning: 
Tillsyn av avloppsreningsverkens skötsel, inklusive ledningsnät och bräddningar. Fokus på villkorsefterlevnad, 
egenkontroll samt det arbete som bedrivs för att spåra och minimera felkopplingar, eliminera bräddpunkter 
etc. 

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom utsläpp till 
vatten minimeras. Tillsynen har också som mål att säkerställa att verksamhetsutövaren bedriver ett aktivt 
arbete i syfte att minska påverkan genom bräddningar och arbete för att minska oönskade ämnen i 
avloppsvattnet/-slammet. För att nå klimatmålen kommer tillsynen begära in kartläggning av och 
åtgärdsförslag för att minska metangasutsläpp i Stockholm Vatten och Avfall AB avloppsreningsverk. För att 
nå målet god vattenkvalitet kommer tillsynen fortsätta arbetet gentemot Stockholm Vatten och Avfall AB 
beträffande utsläpp av förorenat tillskottsvatten, dvs. dagvattenutsläpp, bräddavlopp samt felkopplingar.
Pågående ombyggnad av Henriksdalsverket kan innebära behov av utökad tillsyn.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter säkerställa att verksamhetsutövaren  följer givna 
tillståndsvillkor
2. vid behov fortsatt delta i prövningen av bolagets tillståndsansökan (SFAR) och verka för att det nya 
tillståndets villkor utformas för att ge minsta möjliga negativ påverkan på omgivningen
3. genom hantering av avvikelserapporter, krav på redovisning av förändringar/förbättringar med anledning 
av inträffade incidenter fortsatt bevaka att verksamheternas egenkontroll upprätthålls
4. att regelbundet genomföra möten med företrädare för Stockholm Vatten avseende verkens funktion, 
ledningsnätet och slammet från verken 
5. att hantera klagomål i enlighet med de servicemål som gäller för förvaltningen 
6. begära in kartläggning av och åtgärdsförslag för att minska metangasutsläpp i Stockholm Vatten och Avfall 
AB avloppsreningsverk.

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen slam som enligt slamöverenskommelsen håller sådan kvalitet att det kan spridas på åkermark. 
Årsmål 100 %.  Utfall: 100 %
2. Halten fosfor i renat avloppsvatten till Saltsjön ska inte överstiga 0,3 mg/liter. Årsmål 100 %  Utfall: 100 %
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 %   Utfall: 100 %

Uppföljning:
1. miljörapporterna har granskats 
2. prövning av två befintliga tunnlar har hanterats - förvaltningen har yttrat sig och deltagit i förhandlingar
3. har genomförts kontinuerligt vid tillsynsmöten m.m.
4. har genomförts löpande
5. servicemålen uppfylls med god marginal
6. arbetet påbörjat

Kommentar till tidsdiff: Tillsynen har i huvudsak utförts som planerat. Under året har ytterligare två villkor 
som berör ledningsnätet trätt ikraft vilket dock medfört att något mer tid än planerat har lagts ned på detta 
som är utöver avloppsreningsverken. Från och med 2022 kommer ledningsnätet redovisas som eget objekt 
med egen tillsynstid.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 142 94 1 299 979 300 20

VB 145 95 1 119 960 152 7

Diff 3 1 -180 -19 -148 -13

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Bilvård - drivmedelsstationer

Inriktning: 
Omfattar fordonstvättar, inklusive depåer för bussar och spårfordon, och hantering av motorbränsle. Syftet 
är att genom granskning av årsrapporter/återkoppling till verksamhetsutövare skriftligt och genom årliga 
besök hos de större verksamheterna verka för fortsatt minskning av utsläpp av olja och metaller från 
branschen. Kemikalie- och energifrågor är, förutom avloppsutsläppen, branschens huvudfrågor. 

Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första hand 
utsläpp till vatten (avloppsnätet) minimeras och att säkerställa en god kemikaliehantering.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning av och återkoppling kring verksamheternas redovisning av resultaten från förelagd 
vattenprovtagning verka för att ett ökat antal anläggningar uppfyller uppställda riktvärden
2. besök hos samtliga anmälningspliktiga tvättanläggningar (exklusive de som fått ett förlängt 
tillsynsintervall), ca (50) 65 stycken
3. inspektera en tredjedel av de mindre tvättarna och bensinstationerna - detta rör sig om 25-talet 
verksamheter - fokus på egenkontrollen
4. fortsatt arbeta med frågan om utbyte av fossil diesel mot förnybara alternativ
5. att hantera anmälningar om ägarbyten/nya verksamheter, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som 
finns för ärendetyperna
Inom ramen för den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter diskuteras verksamheternas hantering av 
dagvatten i den mån de har rådighet över dessa ytor.

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen besökta företag utan anmärkning på kemikaliehanteringen. Årsmål 100 %.
2. Andel anmälningspliktiga fordonstvättar som uppfyller gällande utsläppsriktvärden. Årsmål 100 % 

Uppföljning:
1. Återkoppling kring verksamheternas redovisning av resultaten från förelagd vattenprovtagning har skett
2. Samtliga planerade besök har genomförts
3. Samtliga planerade besök har genomförts
4. Har tagits upp i alla tillsynsbesök
5. Har gjorts kontinuerligt under 2021

Dagvattenfrågor har diskuterats vid samtliga tillsynsbesök

Uppgifterna till underlag från beräkning av nyckeltalen tas löpande in i samband med inspektioner, de sista 
uppgifterna inkom i slutet av december och sammanställningen är inte klar. Nyckelindikatorerrna kommer att 
redovisas i branschrapporten för 2021. 

Tillsynen har utförts som planerat. Dock har mer tid än planerat fått avsättas för 
tillsynen av depåerna, och en anläggning mer än planerat har besökts (då verksamheten inte inkommit med 
sin provtagningsrapport).



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
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indirekt 
debiter-
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debiter-

bara

VP 63 30 593 413 140 40

VB 63 30 486 412 30 44

Diff 0 0 -108 -1 -110 4

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Verkstad elektronik

Inriktning: Tillverkande industri, bl.a. ytbehandling, metallbearbetning. Minska utsläpp av metaller till 
vatten. Tillsynens fokus ligger därutöver på egenkontroll och kemikalieanvändning. Beroende på 
nedläggningar, uppköp etc. finns idag bara fyra tillståndsgivna verksamheter kvar i staden.

Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom utsläpp till 
luft och vatten samt bullerstörningar reduceras så långt som möjligt. Hantering av kemikalier och 
substitution av sådana är ett annat tillsynsmål.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter/årsrapporter säkerställa att 
verksamhetsutövarna följer givna tillståndsvillkor/har en fungerande egenkontroll
2. genomföra tillsynsbesök hos 25 (30) av branschens företag, fortsatt fokus på egenkontroll och 
kemikalieförteckningar
3. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med förvaltningens servicemål  
Inom den ordinarie tillsynen kontrolleras om verksamheterna utför service på AC-aggregat på fordon 
samt om personalen i sådana fall har rätt utbildning för att utföra den servicen.
Inom den ordnarie tillsynen av verksamheter som utför däcktvättar med plastgranulat kommer 
informationsmaterial att delas ut angående spridning av mikroplaster.
Inom ramen för den ordinarie tillsynen  av miljöfarliga verksamheter diskuteras verksamheternas 
hantering av dagvatten i den mån de har rådighet över dessa ytor.
Vid tillsynen av stadens varv diskuteras vattenrening med avseende på metaller och mikroplaster.

Nyckelindikatorer:
1. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 
%.
2. Andelen U-verksamheter (med fast årlig avgift) med godtagbar kemikalieförteckning. Årsmål 100 % 
3. Andel företag som uppfyller samtliga gällande tillståndsvillkor. Årsmål 100 %
4. Andel företag som bedöms ha god egenkontroll. Årsmål 100 %

Uppföljning:
1. Miljörapporter/årsrapporter har granskats
2. Samtliga planerade inspektioner har genomförts. Fortsatt fokus på egenkontroll och 
kemikalieförteckningar. 
3. Har genomförts kontinuerligt under 2021
Utfallen för nyckelindikatorerna sammanställs och redovisas i samband med branschrapport i början av 
2022.
Mindre tillsynstid har lagts på branschen än planerat under 2021 då tid har åtgått till Ecosarbetet och 
pga viss vakans i samband med rekrytering. Detta innebär att mindre tid än planerat kunna avsättas för 
indirekt debiterbar tillsyn. Alla inkommande rapporter och handlingar har dock hanterats och planerade 
inspektioner har genomförts. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 300-500 70 467 287 165 15

VB 300-500 14 330 74 253 3

Diff 0 -56 -137 -213 88 -12

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Verkstäder U-verksamheter

Inriktning:
Inspektion av 70 - 90 små verkstäder, huvudsakligen bilverkstäder. Tillsynen över oljeavskiljare för vilken 
fastighetsägaren ansvarar ingår. Fokus är grundläggande regler för miljöfarlig verksamhet som 
avloppsvattenbehandling, hantering och förvaring av kemikalier/avfall etc. 

Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att säkerställa  verksamheternas kunskap om 
grundläggande miljöskydd i form av hantering av kemikalier och avfall samt risk för avlopps-påverkan.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. att besöka 70 - 90 verksamheter, fokus i tillsynen på kemikalie- och avfallshantering
2. att hantera klagomål i enlighet med förvaltningens servicemål   
Inom den ordinarie tillsynen kontrolleras om verksamheterna utför service på AC-aggregat på fordon 
samt om personalen i sådana fall har rätt utbildning för att utföra den servicen.
Inom den ordnarie tillsynen av verksamheter som utför däcktvättar med plastgranulat kommer 
informationsmaterial att delas ut angående spridning av mikroplaster.

Nyckelindikatorer: 
1. Andel besökta företag utan anmärkning på kemikaliehanteringen (mål 100 %) 
2. Andel besökta företag utan anmärkning på hantering av farligt avfall (mål 100 %) 

Uppföljning:
1. Fokus i tillsynen  har varit på kemikalie- och avfallshantering. Färre inspektioner (14 st) har 
genomförts pga personalomsättning, övergång till Ecos 2 och pandemin (uppskjutna inspektioner). 
2. Har genomförts och ambitionen  har uppfyllts. AC-certifikat kontrolleras på de verksamheter som 
utför den servicen. Förvaltningens arbete med  informationsmaterial har inte påbörjats. Arbetet berör 
Kemikaliecentrum och Företagsenheten.
Nyckelindikatorerna sammanställs och redovisas i branschrapporten för 2021.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 12 7 413 323 70 20

VB 12 7 285 252 33 0

Diff 0 0 -129 -71 -38 -20

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Kemisk industri och läkemedel

Inriktning: Fokus ligger på villkorsefterlevnad, egenkontroll och kemikaliehantering hos de sinsemellan 
mycket olika verksamheterna i branschen. Miljöpåverkan av farliga kemikalier, uppföljning av 
miljörapporter/tidigare kända brister. Motivera till förbättrad egenkontroll. Då två av anläggningarna 
omfattas av IED-direktivet ställer miljötillsynsförordningen (2011:13) krav på att
tillsynsmyndigheten ska genomföra och dokumentera regelbundna tillsynsbesök på verksamheterna. 
Hur tillsynsmyndigheternas rapportering till Naturvårdsverket ska se ut har ännu inte fastställts. De stora 
verksamheterna besöks årligen medan de fyra mindre har ett tillsynsintervall på 2 - 3 år.

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom utsläpp till 
luft och vatten reduceras så långt möjligt. Hantering och substitution av kemikalier är andra viktiga mål 
för tillsynen.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter /årsrapporter säkerställa att verksam-
hetsutövarna följer givna tillståndsvillkor/har en fungerande egenkontroll
2. att genomföra tillsynsbesök på 7 av verksamheterna  
3. genom fortsatta diskussioner med läkemedelstillverkarna, Octapharma respektive Sobi, och 
Stockholm Vatten om utsläpp av oktylfenol från bolagens anläggningar verka för att dessa reduceras så 
långt möjligt
4. genom deltagande i/yttranden över prövningsärenden medverka till att tillståndsvillkor utformas för 
att ge minsta möjliga negativ påverkan på omgivningen

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %.  
2. Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 
100 % 
3. Andel företag som uppfyller samtliga gällande tillståndsvillkor. Årsmål 100 %
4. Andel företag som bedöms ha god egenkontroll. Årsmål 100 %

Uppföljning:
1. miljörapporter /årsrapporter har granskats
2. tillsyn har genomförts på 7 av verksamheterna, vilket är i enlighet med det fastställda 
tillsynsprogrammet för branschen 
3. diskussioner har förts
4. har genomförts löpande
Tillsynen har utförts som planerat. Att det totala antalet utförda timmar är lägre än planerat beror delvis 
på att det var en vakans en månad i samband med rekrytering. Ingen icke-debiterbar tid har lagts ner, då 
inga ärenden av den typen har hanterats. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 12 10 278 218 60 0

VB 11 9 183 133 40 10

Diff -1 -1 -95 -85 -20 10

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Grafiker

Inriktning: 
Kontrollera utsläpp till luft och vatten från tryckerier och fotolab. Centralt, förutom att säkerställa 
villkors- och lagefterlevnad, är genom tillsynen medverka till att kemikalieförbrukningen minskar och att 
oönskade kemikalier fasas ut. 

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första 
hand utsläpp till luft och vatten reduceras så långt som möjligt. Hantering och substitution av kemikalier 
är andra viktiga mål för tillsynen.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter/årsrapporter säkerställa att 
verksamhetsutövarna följer givna tillståndsvillkor/har en fungerande egenkontroll
2. genomföra tillsynsbesök/inspektion hos 8 verksamheter, fokus på substitution av kemikalier 
3. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna  

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. 
Utfall: 100 %, samtliga företag arbetar med detta
2. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 % 
Utfall: 100 %, samtliga företag arbetar med detta
3. Andel besökta företag som bedöms ha god egenkontroll. Årsmål 100 % Utfall: 100 %
4. Andel besökta företag som minskat sin lösningsmedelsförbrukning per ton förbrukat papper. Årsmål 
100 % Utfall: Sammanställs och redovisas i branschrapporten

Uppföljning:
1. Miljörapporter/årsrapporter har granskats för att säkerställa att verksamhetsutövarna följer givna 
tillståndsvillkor/har en fungerande egenkontroll 
2. Planerade inspektioner är utförda. En inspektion mindre än planerat pga att verksamheten flyttat
3. Pågår kontinuerligt och uppfyller förvaltningens servicemål. Endast enstaka klagomål har hanterats 
och inga anmälningsärenden har inkommit. Det medför att färre tillsynstimmar utförts än planerat.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 39 12 235 185 45 5

VB 39 12 261 214 47 0

Diff 0 0 26 29 2 -5

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Kemtvättar

Inriktning: 
Syftet är att genom granskning av årsrapporter/återkoppling till verksamhetsutövare, skriftligt eller 
genom besök, verka för fortsatt minskning av lösningsmedelsutsläpp samt en god avfallshantering inom 
branschen. 

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första 
hand utsläpp till luft reduceras så långt som möjligt samt att avfall hanteras korrekt.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom granskning av och återkoppling kring verksamheternas redovisning av årsrapporter  verka för 
att ett ökat antal anläggningar uppfyller uppställda riktvärden
2. genom tillsynsbesök på en tredjedel (12) av kemtvättarna kontrollera /säkerställa verksamheternas
rutiner för kemikalie- och avfallshantering
3. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna. 

Nyckelindikatorer: 
1. Andel kemtvättar där lösningsmedelsförlusterna per kilo tvättgods ligger under 1,5 %. Årsmål 100 %.  
Utfall: 95 %

Uppföljning:
1. återkoppling kring verksamheternas redovisning av årsrapporter har skett, antingen vid fysiska besök 
eller genom brev-/mailkommunikation
2. inspektioner har genomförts och målet förväntas uppfyllas
3. har genomförts kontinuerligt
Mer tid än normalt har lagts ned på branschen under året pga upplärning av ny handläggare (denna 
belastar inte vu).



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 11 11 264 204 50 10

VB 10 9 285 254 31 0

Diff -1 -2 21 50 -19 -10

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Kross betong asfalt

Inriktning: 
Påverkar med buller, damm och i vissa fall lukt. Tillsynens syfte är att, genom förelägganden om 
försiktighetsmått vid nyetablering och besök hos befintliga verksamheter, medverka till att buller- och 
stoftproblem minimeras och att störningarna för närboende begränsas så långt möjligt. 
Transportintensiv bransch. Ambitionen att minimera materialtransporter på byggarbetsplatserna ökar 
antalet anmälningar av tillfälliga krossar och även av antalet klagomål på sådana.

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första 
hand buller och damm reduceras så långt som möjligt.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genomföra tillsynsbesök vid samtliga verksamheter inom branschen, fokus på bullerskydd  
2. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna 
3. verka för en god lokalisering och tillräckliga försiktighetsmått för att uppnå minsta möjliga negativ 
påverkan på omgivningen

Nyckelindikatorer: 
1. Antal befogade klagomål på damning och buller. Årsmål 0 st. Utfall: 1 st.

Uppföljning:
1. Tillsynsbesök, med fokus på bullerskydd, har genomförts under perioden
2. Har genomförts kontinuerligt. Servicemålen bedömts ha uppfyllts
3. Har genomförts kontinuerligt
Antalet tillsynstimmar är beroende av hur många ansökningar om tillfälliga krossar som kommer in. 
Klagomålshantering påverkar också antalet nedlagda timmar. Under året har ett tidskrävande klagomål 
rört lukt från asfaltverket. 
En krossanläggning har varit registrerad som en krossanläggning och kommer istället framöver att 
behöva vara registrerad som ett område för hantering av massor. En krossanläggning i Älvsjö som har 
tillsynsbesök vartannat år kommer att få ett besök under 2022.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 28 18 301 189 62 50

VB 25 12 345 208 91 46

Diff -3 -6 44 19 29 -4

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Livsmedelsindustri

Inriktning: 
Energianvändning, inkluderande transportarbete, utgör branschens största miljöpåverkan. 
Livsmedelsindustrierna står för en stor del av de plastförpackningar som används i samhället och många 
förpackningar skulle behöva förändras så att de kan materialåtervinnas. Ambitionen är att genom 
rådgivning, goda exempel etc. stimulera till fortsatta förbättringar i branschen. Samverkan sker, vid 
behov, med förvaltningens livsmedelskontroll.  

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första 
hand utsläpp till luft och spillvatten reduceras så långt som möjligt. Bättre förpackningar, 
avfallsminimering och nyttiggörande av organiskt avfall för biogasproduktion är andra viktiga mål för 
tillsynen.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom besök hos 18 av branschens verksamheter fortsatt verka för en god egenkontroll med 
effektivare energianvändning och transporter
2. delta i utformandet av egenkontroll av spillvatten från tillståndspliktig livsmedelsindustri
3. utöka granskningen av köldmedieanläggningarna och ev. läckage av köldmedier
4. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna. 

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 
%.   
Utfall: 100 %. Samtliga företag arbetar med energieffektivisering dock har många investeringar lagts på 
is under pandemin.
2. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. 
Utfall: 100 %. Samtliga företag arbetar med detta, dock har utbyte av fordon minskat under pandemin.
3. Andel företag som har rötbart avfall och som lämnar det till biogasrötning. Årsmål 100 %.
Utfall: 50 %. Hälften av företagen lämnar till biogasrötning. 9 % lämnar för kompostering eller 
fodertillverkning som också är resurseffektiva alternativ. Det har tyvärr blivit svårare för fiskindustrierna 
att hitta avsättning för sitt biologiska avfall för rötning eller fodertillverkning.

Uppföljning:
1. Utav 18 planerade besök ströks 3 pga upphörd verksamhet,  12 verksamheter har fått tillsyn och 3 har 
skjutits på till 2022. Tillsynen har skett med besök och digitala möten i syfte att fortsatt verka för 
effektivare transporter och minskad energianvändning
2. har hanterats löpande i tillsynen
3. har hanterats löpande i tillsynen, inga avvikelser har påträffats
4. har hanterats kontinuerligt, hitintills har servicemålen uppfyllts

Mer tid än planerat har behövt fördelas till klagomålshantering, bl.a. avseende lukt från ett kafferosteri. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 290 3 300 60 175 65

VB 0 300 55 180 65

Diff -290 -3 0 -5 5 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Enskilda avlopp

Målsättning: Minska näringsläckaget till omgivande mark och vattendrag.

Kommentar:
Miljöförvaltningen handlägger anmälningsärenden och tillståndsansökningar. Inspektioner utförs vid 
behov.
Inventering av koloniområden, 1-3 stycken väljs ut för att granska vatteninstallationer och eventuella 
enskilda avlopp.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade anläggningar utan brister. VB: Inga inspektioner utförda
2) Andel anmälningar och tillstånd som hanteras inom 6 veckor. Årsmål: 100 % VB: 100 %

VB
Under året har 6 stycken ansökningar och anmälningar inkommit som avser anmälan om BDT (Bad-, 
dusch-och tvättvatten) ansökan om sluten tank/torrtoalett, ansökan om förbränningstoalett samt 
ansökan om bioreningsverk och minireningsverk. Samtliga ärenden har hanterats inom sex veckor. Ett 
ärende har handlagts för Huddinge kommuns räkning på grund av jäv i deras organisation. Avtal finns 
upprättat mellan Stockholm och Huddinge. 
Årets planerade tillsyn av enskilda avlopp på koloniträdsgårdsföreningar pausades på grund av covid-19-
pandemin och behov av omdisponering av personal. Uppföljningen av brister från 2020 års tillsyn har 
dock fortsatt. 
Inga klagomålsärenden avseende enskilda avlopp har inkommit. I och med detta samt att tillsynen över 
koloniträdgårdsföreningar pausades har inga inspektioner utförts. Fokus har istället varit att komma till 
avslut i pågående ärenden. 
Ett större arbete med att se över och uppdatera arbetsområdets rutiner samt registervård har påbörjats. 
Förvaltningen försöker samverka med Stockholm Vatten och Avfall samt Stadsbyggnadskontoret i syfte 
att tidigt fånga upp nya planerade tillståndspliktiga avloppsanläggningar. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 20 0 0 0 0 0

VB 0 0 0 0 0

Diff -20 0 0 0 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

(Miljöbalken kap 9 Gödselstäder) Ingen tillsyn av gödselstäder under 2021

Målsättning: 
Minska näringsläckaget till omgivande mark och vattendrag. (Ingen tillsyn bedrivs under 2021 eftersom 
kända objekt har tillsynats under 2016-2017.)

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade anläggningar utan läckage till omgivningen. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 270 3 186 1 586 1 200 400

VB 289 3 408 1 808 1 200 400

Diff 0 19 222 222 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Värmepumpar

Målsättning: 
Minskad klimatpåverkan. Detta sker genom tillståndsprövning av värmepumpsansökningar. Underlätta 
för sökanden genom att upprätthålla en e-tjänst, ge tydlig information på webben och hålla seminarier.

Kommentar: Objekt med planerad tillsyn avser uppskattat antal ansökningar om tillstånd. 

Nyckelindikatorer: 
1) Handläggning av värmepumpsansökningar ska påbörjas inom 5 arbetsdagar. Årsmål: 95 %.  VB: 100 %

Det har inkommit 289 tillståndsansökningar vilket är 32 st fler än förra året. Tillståndsansökningarna för 
små anläggningar eller ändring av befintligt tillstånd utgör 238 st, vilket är 42 fler än förra året. 
Tillståndsansökningarna för stora anläggningar utgör 51 st vilket är 10 färre än förra året. 

E-tjänsten för värmepumpsansökningar har varit stängd mellan december 2020 och 1 juni 2021 med 
anledning av uppgraderingen av e-tjänsten för att vara kompatibelt med det nya
ärendhanteringssytemet. Under denna tid inkom ansökningarna på papper och mer än 90 % av 
ansökningarna var inkompletta vilket har förlängt handläggningstiden.



Inkomna Avslutade Differens Avslutade Avslutade Avslu
2011 602 600 2 73 527 0
2012 546 529 17 28 501 0
2013 589 539 50 19 520 0
2014 644 628 16 10 320 298
2016 584 686 -102 18 234 434
2016 389 403 -14 67 336

2016-08-30 2011 2012 2013 2014 2016 2016
16 33 41 105 228 215

Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 11 605 4 411 6 344 850

VB 800 12 477 5 095 6 060 1 322

Diff 0 800 872 684 -284 472

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Olägenhetshantering

Målsättning: Undanröja olägenheter för människors hälsa i bostäder, framför allt i flerbostadshus. 
Handläggningen av klagomålsärenden ska bedrivas effektivt och rättssäkert.

Kommentarer: Antalet tillsynsobjekt med planerad tillsyn enligt nedan utgörs i detta avseende av antalet 
hanterade klagomålsärenden under innevarande år. Alla inkomna klagomål (781 sista dcember 2021) utreds 
inte av olika skäl. Den klagande får då ett överklagbart beslut om att klagomålet inte utreds, såvida inte 
klaganden har återkallat sitt klagomål eller ärendet slagits ihop med ett annat ärende varpå ärendet stängs 
med en skrivelse om detta. Arbetet med att hantera obefogade klagomål, eller ärenden som av annan 
anledning inte utreds, tar en hel del tid i anspråk som inte går att debitera. Debitering görs i de 
klagomålsärenden där handläggning/utredning påbörjats p.g.a. att verksamhetsutövaren inte har fullgjort sin 
bevisbörda och visat att olägenhet inte föreligger samt i de ärenden där det föreligger en konstaterad 
störning/olägenhet. Även i de ärenden som av dessa anledningar är debiterbara kan inte all tid debiteras 
efter en skälighetsbedömning. Det beror bl.a. på att det är vanligt med klagandeparter som tar mycket tid i 
anspråk som inte bedöms skäligt att debitera verksamhetsutövaren för. Handläggningstiderna på 
klagomålsärendena behöver kortas ned men det är i dagsläget svårt att möta inkommande ärenden som 
under senare år har ökat. Svårigheten att få ut ärenden på handläggare gör att nyckelindikatorn avseende 
tiden för avgörande har förlängts med tre månader. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel påbörjade ärenden som avgjorts inom 12 månader. Årsmål 90 %. Följs upp helårsvis i VB: 67%
2) Andelen ärenden som avgjorts med en förbättrad inomhusmiljö som följd: 66%
3) Andel inkomna klagomål som ej utreds: 12%
4) Andel inkomna klagomål som följs upp i annat pågående ärende: 16% 
5) Ärendebalansen ska minskas till 550 ärenden senast den 31 december 2021: 658 aktiva ärenden samt 123 
för prövning i överinstanst, totalt 781 ärenden. 
6) Andel ärenden som kommunicerats motpart inom 14 dagar. Årsmål 95%: uppnått 97% 2021.

Fram till den 31 december 2021 hade 856 ärenden inkommit vilket är den högsta toppnoteringen någonsin, 
tidigare rekordår var 2018 då 801 nya ärenden inkom till följd av värmeböljan samt 2020 med toppnotering 
om 816 nya ärenden sannolikt på grund av corona då fler arbetade i sin boendemiljö. 
Förvaltningen har under perioden avslutat 810 ärenden vilket är den nästa högsta siffran hittills, endast under 
2020 har fler ärenden avslutats (887). Miljönyttan uppgår under 2021 till 66% vilket är en något lägre siffra än 
tidigare år till följd av att många anmälningar inte är olägenheter enligt miljöbalken. Andelen ärenden som 
inte utreds uppgår till 12% och andel ärenden som följs upp i annat ärenden uppgår till 16% varvid 72% av de 
inkomna ärendena utreds. 

Andel ärenden som inkom under 2021 och avgjordes inom 12 månader är 67 % och något lägre än 
målsättningen. Förklaringen är främst införandet av det nya ärendehanteringssystemet Ecos2 som inneburit 
en del merarbete främst under första kvartalet 2021 med inlärning, dubbla registreringar, samt 
stabilitetsproblem av själva systemet. 

Den 31 december 2021 uppgick antal pågående ärenden till 781. Av dessa 781 ärenden ligger 123 st för 
prövning i överinstans vilket innebär att det är 658 aktiva ärenden. 

Punktlighetsmålet ”Respons på klagomål lämnas och kontakt tas med utpekad störningskälla tas inom två 
veckor” uppgick under perioden till 97 %.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
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debiter-
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timmar
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debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP Se kommentar 425 4 828 2 764 1 914 150

VB 302 4 828 1 810 2 868 150

Diff -123 0 -954 954 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Tillsyn av fastighetsägares egenkontroll

Målsättning: 
Fastighetsägare har en god egenkontroll för drift och underhåll av bostadsbyggnader varigenom 
hälsoproblem för de boende och skador på miljön förebyggs. Medverka till avvecklad oljeuppvärmning 
av fastigheter.

Kommentarer: Antalet flerbostadsbyggnader i Stockholms stad är 17 421. Uppgifterna är hämtade från 
Statistisk årsbok för Stockholm 2018, sid. 187.

Nyckelindikatorer: 
1)  Andel av  inspekterade flerbostadsbyggnader som uppvisar brister som kräver uppföljning. 
Årsmål: < 40 %. VB: 35%
2) Andel allvarliga avvikelser som åtgärdats 4 månader efter inspektionsdatum. Årsmål: 80 %. VB: Kan ej 
tas fram i dagsläget 
3) Andel av inspekterade fastighetsägare som söker rådgivning via Energirådgivningen. VB: 13%

VB: 302 inspektioner genomförts av planerade 425. Av 302 utförda inspektioner har 106 stycken 
fastighetsägare fått anmärkningar som kräver uppföljning, vilket motsvarar närmare 35 %. De flesta 
anmärkningar som krävt uppföljning avser bristande kontroll av varmvattentemperaturerna i 
undercentralen. Uppföljningar har även gällt bristande kemikalieförvaring, skadedjur och 
energihushållning. Totalt har 348 tillsynsärenden startats, samt 9 beslut om föreläggande om att 
inkomma med skriftlig redovisning av egenkontrollen meddelats. För närvarande har förvaltningen 266 
pågående ärenden och har avslutat 166 stycken. En årsrapport för den riktade tillsynen för 
fastighetsägare under 2020 har sammanställts och presenterades i aprilnämnden. I årsrapporten har 
resultat och slutsatser från tillsynen 2020 sammanställts.

Miljöförvaltningen har utvecklat tillsynen av fastighetsägares egenkontroll avseende energihushållning. I
de fall en byggnad anses ha hög energianvändning enligt dess energideklaration begär förvaltningen in 
skriftlig redovisning av byggnadens nuvarande energianvändning för att i samråd med stadens energi-
och klimatrådgivning bedöma om fastighetsägaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå en effektiv 
energianvändning. Om den skriftliga redovisningen visar att byggnadens energianvändning inte 
effektiviserats tillräckligt kan miljöförvaltningen komma att förelägga fastighetsägare att genomföra en 
energiutredning med åtgärdsförlag avseende förbättrad  energieffektivisering i byggnaden. För 
närvarande följs 2 ärenden upp gällande energihushållning i flerbostadshus.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 0 20 1 400 725 675 0

VB 20 1 300 83 1 217 0

Diff 0 0 -100 -642 542 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Riktad bostadstillsyn

Målsättning: Undanröja konstaterade brister som ger upphov till olägenhet för människors hälsa. 

Kommentar: Under 2021 kommer miljöförvaltningen fortsätta att arbeta med ärenden som har startats 
upp under tidigare år. Planen är att kunna starta upp ytterligare 20 ärenden inom ramen för den riktade 
bostadstillsynen under 2021. Inom området kommer budgetuppdraget att inrätta en utredningsgrupp 
för riktad bostadstilllsyn genomföras. I detta ingår att utveckla metoden för tillsynen i syfte att uppnå en 
större effektivitet och nyttoeffekt i tillsynen. 

Nyckelindikator: Andel av inspekterade flerfamiljsbyggnader där miljöförvaltningen ställt krav på 
åtgärder och/eller där fastighetsägare frivilligt åtagit sig att företa åtgärder inom skälig tid. Följs upp 
årsvis i VB: 0

Inför 2021 var planen att genomföra ett 20-tal inspektioner med fokus på stadsdelarna Husby och 
Tensta. På grund av den pågående pandemin, och att det till följd härav bedömts ur 
smittskyddssynpunkt olämpligt att utföra oanmälda inspektioner i den utsträckning som bostadstillsynen 
kräver, har förvaltningen ställt in samtliga inspektioner under året. 

I några av de ärenden som startades under 2017-2020 pågår fortsatt handläggning, och totalt finns 28 
pågående tillsynsärenden inom den riktade bostadstillsynen. Anmärkningarna berör främst ventilation, 
fukt, inomhustemperatur och brister i funktionen för felanmälan. Under 2021 har 12 ärenden avslutats. 

Tillsynen har visat sig vara nödvändig eftersom merparten av de besökta fastigheterna har haft sådana 
brister att fortsatt utredning och åtgärder varit nödvändiga. Åtgärderna innebär en minskad risk för 
ohälsa till följd av inomhusmiljön för boende i dessa flerbostadshus. 

Under 2021 har miljöförvaltningen genomfört en utredning med syftet att utveckla den riktade 
bostadstillsynen, dels genom att förbättra urvalet av tillsynsobjekt och dels att se över 
tillsynsmetodiken. En enkät har skickats ut till de fastighetsägare som har hyreshus inom de 
socioekonomisk utsatta områdena. Svaren på enkätfrågorna har sammanställts och utgör underlag de 
kommande åren för urval av vilka flerbostadsbyggnader som ska inspekteras. Arbete med att utveckla 
och effektivisera tillsynsmetodiken inom området har också pågått inom ramen för uppdraget.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
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timmar 
tillsyn

- varav 
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debiter-
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timmar
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timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 1 325 376 9 583 7 715 1 476 392

VB 339 9 583 7 489 1 702 392

Diff -1 325 -37 0 -226 226 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Skolor och förskolor

Målsättning: 
Förbättrad ventilation och hygien samt minskat inomhusbuller. Skolor och förskolor i staden ska ha 
radonvärden som understiger 200 Bq/m3 luft.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel skolor och förskolor som inspekterats inom den riktade tillsynen med anmärkningar som kräver 
uppföljning. VB: 50%
2) Andel förskolor och skolor som under året har kontrollerats avseende buller och har ljudnivåer under 30 
dB. VB: 64 %
3) Andel uppföljningsärenden som har avslutats med anledning av nämndens tillsyn och därmed lett till 
förbättrad inomhusmiljö. VB: Kan f.n. inte tas ut ur Ecos
4) Andel förskolor och skolor som har uppfört personbelastningskartor gällande ventilationens kapacitet VB:
43 %
5) Andel skolor utan anmärkning avseende rökfria skolgårdar VB: 93%
6) Andel förskolor och skolor som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m3 
luft. Årsmål: 94 %.  VB: Kan för närvarande inte tas ut ur vårt ärendehanteringssystem.

Tillsyn: Miljöförvaltningen har genomfört 339 inspektioner under året av 376 planerade. Av de 
planerade inspektionerna avser 20 verksamheter som har upphört eller flyttat. Av genomförda 
inspektioner (266) i den riktade tillsynen har 126 verksamheter (48 %) haft sådana brister som kräver 
uppföljning. Den vanligast förekommande bristen är buller (36 %) följt av bristfällig ventilation (24 %). 18 
stycken verksamheter (7 %) hade bristfälliga rutiner gällande tobak. Under 2020 påbörjades projektet 
"Hur kan lokalvården förbättras på stadens skolor och förskolor? " i samarbete mellan 
Hälsoskyddsavdelningen och avdelningen Miljöanalys i syfte att förbättra stadens lokalvård på förskolor 
och skolor. Projektet har fortsatt under 2021 och resultatet har rapporterats till nämnden under året. 

UV-skydd på förskolor: I syfte att säkerställa att barnen har ett fullgott skydd mot UV-strålning vid 
utevistelse har miljöförvaltningen kontrollerat dels verksamheternas rutiner vid utevistelse under 
sommarhalvåret och dels om UV-skyddet på förskolegården är tillräckligt. UV-skyddet kan utgöras av 
vegetation som träd, buskar och annan växtlighet men även annat skydd förekommer. Sammanlagt har 100 
förskolor inspekterats varav 13 förskolor har fått anmärkningar på bristfälligt solskydd.

Öppna förskolor: Tillsynen på öppna förskolor, som tidigare varit pausad på grund av omprioriteringar 
till följd av pandemin, har under hösten 2021 tagits upp på nytt. Med tillsynen som utfördes under 2019 
samt årets tillsyn så har miljöförvaltningen tillsynat nästan samtliga öppna förskolor i staden. Det 
återstår endast ett fåtal.

Anmälan: Under 2021 har 54 anmälningar kommit in. 27 av anmälningarna avser nya verksamheter och 
16 anmälningar avser ändring av befintlig verksamhet. Resterande 11 anmälningar avser byte av 
huvudman. Det finns för närvarande 8 pågående ärenden avseende verksamheter som påbörjat sin 
verksamhet utan att göra en anmälan. En uppmaning om att anmäla verksamheten till förvaltningen har 
skickats till samtliga verksamhetsutövare. Under 2021 har totalt 15 anmälningar inkommit efter 
uppmaning från miljöförvaltningen. 



Ant reg. 
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VP 0 0 0 0 0

VB 0

Diff 0 0 0 0 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

(Miljöbalken kap 9 Vandrarhem) Ingen tillsyn av vandrarhem 2021

Målsättning:
Verksamhetsutövare har en god egenkontroll för drift och underhåll varigenom risken för  smittspridning 
och hälsobesvär minskar. Inom staden finns ett 30-tal vandrarhem.
Under 2018 planerades följande uppnås inom tillsynen:
1. Inspektion av ca 20 vandrarhem. 
2. Granskning görs av bland annat ventilation, rutiner för städning/hygien och risk för legionella. 
Uppföljning av brister sker vid behov.
3. Handläggning av uppföljningsärenden från verksamheterna.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. 
Årsmål: < 20 %



Ant reg. 
tillsyns-
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VP 75 24 300 130 120 50

VB 0 60 10 20 30

Diff -75 -24 -240 -120 -100 -20

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Äldreboenden

Målsättning: 
Vård- och omsorgsboenden ska ha en god egenkontroll med ett förebyggande arbete och rutiner för att 
minimera riskerna för de boendes hälsa och miljön. 

Kommentar: tillsynen riktas mot äldreboenden för boende som kräver omvårdnad dygnet runt och de 
som har permanent boende.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. 
Årsmål: <20 %

VB
Ingen tillsyn genomförd under året på grund av pandemin. 
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VP 10 180 72 76 32

VB 2 35 14 15 6

Diff 0 -8 -145 -58 -61 -26

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Restaurang och evenemang

Målsättning: Minska risk för hörselskador hos människor i samband med evenemangsbesök m.m. 
Bullermätningar utförs hos verksamhetsutövare. Tillsynen bedrivs nattetid vid live- och DJ-spelningar.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel av de inspekterade verksamheterna som har brister som behöver följas upp. 
Årsmål: 0 %.

Planen för 2021 var att utföra ca 10 st ljudnivåmätningar på både inom- och utomhuskonserter, främst 
med inriktning på nytillkomna arrangörer som arrangerar konserter på mindre konsertarenor i 
Stockholm. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ljudnivån i konertlokalen inte är för hög. För höga 
ljudnivåer orsakar hörselskador.

Planen baserades på förvaltningens erfarenheter från inspektioner utförda under 2018 och 2019 där 
ljudnivåer överskred gällande riktvärden för publik i lokalen främst vid evenemang arrangerade av nya 
arrangörer. Dialog med dessa aktörer har bidragit till positiv respons och bra resultat. Tillsynen har visat 
sig vara nödvändig eftersom flera av de besökta konsertarrangörerna har behövt följas upp och åtgärder 
vidtas i verksamheten. 

Till följd av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer för allmänna sammankomster 
har det under 2021 knappt hållits några konserter och evenemang som tillsynen riktar sig mot under 
året. En inspektion har utförts som visade att arrangören innehöll gällande riktlinjer.
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VP 300 300 330 150 120 60

VB 128 210 150 40 20

Diff -172 -300 -120 0 -80 -40

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Alkoholremisser

Målsättning: Förebygga bullerstörningar för närboende till restaurangverksamheter genom
handläggning av alkoholremisser. 

Nyckelindikatorer: 
1) Antal handlagda alkoholremisser. Årsprognos: 300 stycken
2) Andel ärenden som avstyrkts helt. 
3) Andel ärenden som avstyrkts delvis. 

Fram till den 2 december 2021 hade 128 alkoholremisser kommit in till förvaltningen vilket är en 
minskning sedan 2020 då totalt 181 alkoholremisser inkom till förvaltningen. Av de 128 inkomna 
alkoholremisserna har 126 besvarats. Av dessa har sju remisser avstyrkts helt och 79 avstyrkts delvis. 
Grund för avstyrkandena var att serveringstid till kl. 03 sökts för uteservering med bostäder i nära 
anslutning till lokalen och/eller att verksamheten var belägen i störningskänsligt område. Dessutom 
avstyrktes två remisser mot bakgrund av att förvaltningen hade pågående klagomål under utredning. 
Den vanligaste typen av delvis avstyrkan är att förvaltningen föreslår att verksamheten ska få en 
prövotid på uteserveringstiden, eftersom serveringstiden är senare än till kl. 23 eller att 
verksamhetsinriktningen innehåller musik. En remiss har återkallats av socialförvaltningen.

Vad det gäller årsmålet om 300 handlagda remissyttranden under 2021 hade ca 43 % av de 
prognostiserade remisserna inkommit fram till den 2 december 2021. Andelen avstyrkta remisser 
uppgick till ca 6 % och andelen delvis avstyrkta uppgick till 63 % av de besvarade remisserna. 
Under 2021 har förvaltningen påbörjat ett förebyggande arbete för att förebygga störningar från 
restauranger. Förvaltningen har sedan hösten 2021 skickat ut vägledning med praktiska råd och tips för 
åtgärder till verksamheter som ansökt om serveringstillstånd i syfte att försöka förebygga ljudstörningar 
orsakade av bland annat musik.
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VP 78 16 1 192 692 200 300

VB 78 14 1 168 668 200 300

Diff 0 -2 -24 -24 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Bassängbad

Målsättning: 
Tillse att anläggningarna har rent vatten, bra luft och god hygien. Vid tillsynen granskas och bedöms 
verksamhetsutövarens egenkontroll för drift och underhåll.
Under 2021 planerades följande utföras inom tillsynen:
1. Tillsyn av 16 anläggningar (varav 3 svenskflaggade fartyg med bassänger) med fokus på vattenkvalitet, 
städning, kemikalier och hygienrutiner.
2. Badvattenövervakning med granskning av analysrapporter och egenkontroll. 
3. Handläggning av nyanmälningar, renoveringar och eventuella klagomål, samt uppföljning av ärenden från 
tidigare års tillsyn. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel bassängbad som fått anmärkning på badvattenkvaliteten med avseende på bakterieöverskridanden. 
Årsmål: < 30 %.  Utfall VB: 16 %

1. Tillsyn har utförts på 14 bassängbad varav två fartyg. Ett bassängbad som var inplanerat för tillsyn 
meddelade i slutet av året att de hade stängt för renovering och tillsyn kunde därför inte utföras. På grund av 
pandemin var det bara två fartyg som hade sina spaavdelningar och bassänger öppna. Därför utfördes tillsyn 
på två fartyg istället för som planerat tre. De vanligaste anmärkningarna har gällt brister i städrutiner och 
brister i kemikaliehanteringen t.ex. avsaknad av märkning av kärl och avsaknad av invallning. Några 
verksamheter fick anmärkning på brister i provtagningen eftersom man inte utförde en daglig manuell 
provtagning av klor och pH.
2. Flera bassänganläggningar har varit helt eller delvis nedstängda till följd av pandemin. 11 anläggningar av 
de 70 st som som varit i drift i år har haft överskridanden av bakterier. Nio anläggningar har haft
överskridande av odlingsbara bakterier och två anläggningar har haftöverskridande av Pseudomonas 
Aeruginosa. 
3.  Två anmälningsärenden har handlagts. Ett gäller en bassäng som visade sig ha varit i drift utan att ha 
anmälts till miljöförvaltningen. Verksamhetsutövaren saknade flera skriftliga rutiner och behöver uppdatera 
en del av den tekniska utrustningen. Ärendet pågår fortfarande. Det andra gäller en nybyggd anläggning för 
babysim. Anläggningen har problem med reningsutrustningen, vilket måste åtgärdas innan ärendet kan 
avslutas.
Inga klagomål har inkommit men totalt tre ärenden om objektsburen smitta har handlagts. Under sommaren 
inkom uppgifter från Smittskyddsenheten att ett barn som var smittat med cryptosporidier besökt en av 
stadens utebassänger. Anläggningen kontaktades omedelbart, åtgärder vidtogs och ingen smittspridning har 
skett via bassängbadet. För två badanläggningar har det inkommit anmälningar om barn som drabbats av hot 
foot syndrome,  s.k. badhusfötter (orsakat av pseudomonas aeuroginosa-bakterien) som kan vara ett 
smärtsamt tillstånd. Anläggningarna har fått städa och desinficera alla ytor, rengöra badleksaker och dylikt 
samt chockklorera bassängerna och sedan ta bakterieprov för att kontrollera att smittan var undaröjd. 
4. Folkhälsomyndigheten har meddelat nya allmänna råd och vägledning för bassängbad. Miljöförvaltningen 
har skickat ut information om detta till de verksamheter som finns i förvaltningens register. Bland annat har 
riktvärdena för bundet klor och turbiditet ändrats. Det har även tillkommit  provtagningskrav för legionella 
och THM (trihalometaner).
5. Förvaltningen har deltagit i länets bassängnätverks legionellaprojekt. Fyra anläggningar som ingick i den 
planerade tillsynen under året valdes ut för projektet. Provtagning utfördes i duschar och bassänger och 
legionella påvisades i duscharna i två av anläggningarna. Separata uppföljningsärenden har startats för att 
följa upp detta. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
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- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 31 31 555 155 150 250

VB 31 31 555 155 150 250

Diff 0 0 0 0 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Strandbad

Målsättning: Kontrollera att de officiella strandbaden har god vattenkvalitet och att relevant
information finns vid badet. Ingen ska bli sjuk av att bada vid stadens officiella strandbad.

Kommentar: Vid strandbaden ska badvattenkvaliteten redovisas genom att aktuella analysrapporter 
anslås och allmänheten upplyses om vad provtagningsresultaten innebär. Alla EU-bad ska vara skyltade 
med badvattenkvalitetssymboler för den långsiktiga kvaliteten på badvattnet och vid behov anslås även 
skyltar med avrådan från bad. Informationen ska vara tillgänglig på svenska och engelska. Ansvaret för 
att analysrapporter och skyltarna anslås vid baden åligger verksamhetsutövaren. 

Under 2021 planerades följande utföras inom tillsynen:
1. Tillsyn av 31 strandbad i enlighet med EU-direktivet och nationella föreskrifter. 
2. Löpande uppdatera analysresultat på Havs- och vattenmyndighetens hemsida "Badplatsen", där 
allmänheten kan inhämta resultat om badplatsens vattenkvalitet. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade strandbad där badvattnet visat godkända provresultat. Årsmål 92 %. VB: 90 %.
2) Andel provtagningsplatser där algblomning indikerats. VB: 3 %.
3) Andel badvattenprov utan anmärkning. VB: 61 %.

Inför sommarens tillsyn hölls i maj en strandbadsinformation där bl.a. parkingenjörerna från 
stadsdelarna deltog.

Totalt 357 prover har tagits på stadens officiella strandbad och 35 av proverna (10 %) har visat otjänligt 
resultat. Vid alla tillfällen med otjänligt badvattenprov har allmänheten blivit informerad om risker att 
bada både på Havs-och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen och på badplatsen, i form av 
informationsskyltar med avrådan från bad. Andelen prover med resultatet tjänligt (d.v.s. utan 
anmärkning) uppgår till 61 %. De flesta prover med resultatet otjänligt eller tjänligt med anmärkning har 
förekommit på strandbaden som ligger vid Mälaren. Orsaken till de avvikande provresultaten är främst 
att det i början av sommaren kom kraftig nederbörd över Stockholm. Nederbörden orsakade 
bräddningar av avloppsvatten som pågick i ett par dygn. Ingen algblomning har indikerats på något av 
strandbaden.

Maltesholmsbadets östra provtagningspunkt och Sätra strandbads norra provtagningspunkt fick inför 
badsäsongen klassificeringen dåligt på den långsiktigt beräknade badvattenkvaliteten som baseras på 
fyra års provtagningsserie. På grund av detta har avrådan från bad utfärdats för hela 2021 års 
badsäsong. Båda stadsdelarna har tillsatt en utredning för att hitta orsakerna till de avvikande 
provresultaten.

Flatenbadet allmänna, Flatenbadets barnbad och Hökarängsbadet drabbades i början av sommaren av 
badklåda. Respektive stadsdel informerade allmänheten genom skyltar vid baden där det även fanns 
information om hur man ska skydda sig. 

Strandbadandet har fått massmedial uppmärksamhet framförallt i början av sommaren och 
förvaltningen har intervjuats av lokala tidningar, SVT och radiostationen P4 Stockholm.



Ant reg. 
tillsyns-
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Varav antal 
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timmar 
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- varav 
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debiter-
bara 
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VP 55 10 539 289 150 100

VB 56 9 516 266 150 100

Diff 1 -1 -23 -23 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Plaskdammar

Målsättning: 
Att stadens plaskdammar för barn har god vattenkvalitet. 

Under 2021 planerades följande utföras inom tillsynen:
1. Badvattenövervakning, dvs. kontroll av vattenkvaliteten via granskning av analyssvar och 
incidentrapporter för samtliga plaskdammar i drift.
2. Systemtillsyn med inspektion på 11 anläggningar, inklusive stickprovskontroll av badvattenkvaliteten.
3. Handläggning av nyanmälningar, renoveringar och eventuella klagomål.
4. Förebyggande informationsinsatser, bland annat genom att återkommande konferenser hålls med alla 
berörda för driften.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel plaskdammar som fått anmärkning på badvattenkvaliteten avseende bakterieöverskidanden. 
Årsmål: <20 %. Utfall VB: 79 %

1. Badvattenövervakningen sker sommartid när dammarna är i drift. Miljöförvaltningen granskar 
samtliga analyssvar, inspekterar vid behov och kontrollerar att behövliga åtgärder vidtas. Av de 56 
plaskdammar som finns i staden har alla varit i drift i sommar.  Av dessa har 44 st (79 %) haft 
överskridanden av heterotrofa bakterier och/eller Pseudomonas Aeruginosa en eller flera gånger under 
säsongen. Av de 56 plaskdammarna är det 12 st som inte haft något bakteriellt överskridande alls i 
sommar, 21 dammar som har haft ett överskridande och 23 dammar som har haft 2-3 överskridanden. 
Provtagning sker varannan vecka på plaskdammarna och några plaskdammar har flera 
provtagningspunkter. 

I år har stadens nya gemensamma system som bland annat rör driften av stadsdelsförvaltningarnas 
parkskötsel inklusive plaskdammar tagits i drift och ett nytt företag har skött provtagningen i dammarna. 
På det stora hela har övergången fungerat tillfredsställande.

2. Inom den planerade tillsynen har förvaltningen besökt 11 dammar men inspektioner kunde bara 
genomföras vid 9 av dammarna. En av dammarna var inte i drift på grund av att hela parken runt 
dammen höll på att rustas upp. En annan av dammarna var inte i drift vid inspektionstillfället och hade 
heller inte gjorts i ordning för säsongen. Brister som noterats vid den planerade tillsynen gäller blottade 
jordytor och bristfällig städning/rengöring av omkringliggande ytor.

3. En anmälan gällande en ny plaskdamm i Årsta har handlagts. Inga klagomål gällande plaskdammar har 
inkommit. 

4. På grund av den rådande pandemin så har miljöförvaltningen även i år ställt in den årliga 
plaskdammskonferensen för parkförvaltarna på de olika stadsdelarna. 



Ant reg. 
tillsyns-
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2021

Varav antal 
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timmar 
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- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar
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debiter-
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VP 597 80 830 330 250 250

VB 952 128 1 123 479 394 250

Diff 355 48 293 149 144 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Hygienverksamheter

Målsättning: 
Verksamhetsutövare ska ha en god egenkontroll för att förebygga risk för skada eller smitta. Fokus på tillsyn 
av stickande/skärande verksamheter med risk för blodsmitta. 
Under 2021 planerades följande utföras inom tillsynen:
1. Handläggning av ca 80 nyanmälda verksamheter.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade verksamheter med fungerade hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Årsmål: 
100 %. Uppföljning VB: 91 %.

208 anmälningar har inkommit. Av dessa är det 179 st som avser start av ny verksamhet och 29 som avser 
ändring av redan anmäld verksamhet, t.ex. byte av lokal. Av de 179 anmälningar som inkommit så avser 99 
hygienverksamhet där det finns risk för blodsmitta och 80 avser hygienverksamheter som blivit 
anmälningspliktiga p.g.a. förändrade regler om anmälningsplikt som trätt i kraft under 2021 (se även nedan).
Överlag har hygienverksamheterna god egenkontroll. Brister som noterats vid inspektion och krävt 
uppföljning handlar t.ex. om olämpligt golv i lokalen, brister i hygienrutiner under behandlingen och felaktig 
utrustning för sterilisering. Andelen inspekterade verksamheter med fungerade hygienrutiner för att 
förhindra smittspridning var 91 %. 

Den 1 juli 2021 började den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 
(SFS 2021:363) att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att det är förbjudet att utföra behandlingar utan 
rätt legitimering samt att tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar går över från kommunen till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen har skickat ett informationsbrev om detta till de 
verksamheter som sedan tidigare har anmält till förvaltningen att de har injektionsbehandlingar.  

I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av anmälningsplikten i 38 § förordningen (1988:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten 
verksamheter där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av stickande 
skärande verktyg. Detta innebär att 38 § FMH har utvidgats till att även omfatta verksamheter som tidigare 
inte bedömts omfattas av anmälningsplikt eftersom de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta,
t.ex. håltagning i öron med håltagningspistol och verksamheter som använder rakkniv mot huden som t.ex. 
barberare. Anmälningsplikten gäller både nystartade verksamheter och de som sedan tidigare bedriver en 
sådan verksamhet. Det kvarstår dock vissa oklarheter kring vilka verksamheter som omfattas av 
anmälningsplikt och förvaltningen avvaktar ytterligare vägledning från Socialstyrelsen. De 80 anmälningar 
som inkommit med anledning av  förändringen av anmälningsplikten kommer därför att tillsynas under 2022.

Under hösten 2021 har förvaltningen haft regelbundna möten med miljöförvaltningarna i Malmö och 
Göteborg för att diskutera olika frågor som uppstår i tillsynen i syfte att för att få en samsyn mellan 
kommunerna gällande vissa bedömningar, särskilt med inriktning på den nya lagstiftningen. 

Förutom kontakt med Socialstyrelsen i olika tillsynsfrågor så har förvaltningen deltagit i digitala möten på 
Socialstyrelsens initiativ då Socialstyrelsen ville få input från kommunerna om bland annat vilka verksamheter 
som kunde komma att falla in under den nya anmälningsplikten.
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VP Se kommentar 1 000 5 290 1 790 3 000 500

VB 700 4 636 1 136 3 000 500

Diff -300 -654 -654 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Radon

Målsättning: 
Alla flerbostadshus i staden ska ha radonhalter under referensvärdet 200 Bq/m3. En e-tjänst ska 
upprätthållas där allmänheten kan se vilka fastigheter som är radonmätta.

Kommentarer: Totalt finns ca 17 400 flerbostadsbyggnader i Stockholm. Antalet fastigheter med 
planerad tillsyn utgörs av planerat antal handlagda ärenden. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel flerbostadsfastigheter totalt i staden (totalt) som är kontrollerade avseende radon och har 
radonvärden under referensvärdet 200 Bq/m3 luft. Årsmål: 83 %. 
2) Andel flerbostadsfastigheter totalt i de kommunala bostadsbolagen som har kontrollerats avseende 
radon och har radonvärden under referensvärdet 200 Bq/m3 luft. Årsmål: 90 %.  

På grund av införandet av nytt ärendehanteringssystem under året så går det för närvarande inte att få 
fram statistik för nyckelindikatorerna.

Förvaltningen har 1 049 pågående radonärenden och under året har 145 ärenden startas och 219 
ärenden har avslutats. 

I de kommunala bostadsbolagen pågår mätningar men det går i nuläget inte att läsa in datan i det nya 
ärendehanteringssystemet och därför kommer resultatet från mätningarna att granskas under 2022.

En del av den tid som var planerad för tillsynsområdet har behövt läggas på att arbeta i projektet för 
införandet av det nya ärendehanteringssystemet, vilket gör att utfallet för antalet direkt debiterbara 
timmar är lägre än vad som var planerat för året.
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VP 15 180 39 61 80

VB 27 193 53 60 80

Diff 0 12 13 14 -1 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Djurtillstånd

Målsättning: 
Tillståndspröva ansökningar för hållande av orm, fjäderfä och lantbruksdjur inom detaljplanelagt område 
i enlighet med kravet i stadens hälsoskyddsföreskrifter. 

Kommentarer: Objekt med tillsyn avser uppskattat antal ansökningar om tillstånd. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel tillstånd för orm, fjäderfä och lantbruksdjur som handläggs inom fyra veckor. 
Årsmål: 95 %. VB: 100 %

VB
Under året har 27 st ansökningar om tillstånd att hålla höns och 7 ansökningar om att hålla orm 
inkommit till förvaltningen. Av dessa har alla utom två ansökningar handlagts klart och fått beslut inom 4 
veckor från det att ansökan inkom. I det ena ärendet där beslut inte kunde fattas inom fyra veckor 
berodde dröjsmålet på ett inkommet klagomål rörande den sökandes hönshållning som behövde 
utredas innan beslut kunde fattas. I det andra har den sökande dragit tillbaka sin ansökan.

Utöver ansökningar har 15 klagomål kommit in varav 7 har avslutats. Ett av klagomålen har lett till att 
tillståndet drogs tillbaka efter beslut i nämndsammanträde.

Förutom att söka tillstånd hos kommunen för hållande av fjäderfä, orm och lantbruksdjur krävs det 
numera att hållandet anmäls till Jordbruksverket. I beslutet som miljö- och hälsoskyddsnämnden 
upprättar upplyses den sökande om skyldigheten.

Miljöförvaltningen har kontaktats av ett mediabolag med anledning av att en TV-serie "Bondgården 
flyttar in till stan" har producerats. Förvaltningen har bidragit med faktauppgifter om vad som gäller för 
hållande av djur inom planlagt område. Produktionen visas för närvarande på TV 4.
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VP 8 558 0 7 102 1 456

VB 8 920 0 7 464 1 456

Diff 0 0 362 0 362 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 9 Övrigt arbete med hälsoskydd

Målsättning: 
- Direktservice Inomhusmiljö drygt ca 5 000 timmar 
- Vattenprovtagning ca 500 timmar (intäkter redovisas som övrig intäkt)
- Resterande är: direktservice vissa övriga områden, delar av registervård, stödja övriga handläggare 
med expertkompetens som inte är hänförligt till specifikt ärende, storstadssamarbete, kontaktperson 
dricksvatten, elektromagnetisk strålning, jourbil, expediering av beslut, timdebitering, radiakmätningar,
hus- och ventilationsnätverket samt bassängbadsnätverket, Miljösamverkan Stockholms län, besvara 
remisser till centrala myndigheter, instrumentvård.

Antal inkomna samtal till Kontaktcenter, KC, tom 31 december 2021 var 9 935 varav 9 439 besvarats av 
KC. Antalet inkommande och besvarade samtal till KC är högre än vid samma period 2020 (4%).
Kontaktcenter har haft en något högre lösningsgrad än tidigare. 80% av samtalen har lösts av KC att 
jämföra med 76% år 2020. 

Antalet samtal som skickades vidare till förvaltningen för hantering till och med 31 december 2021 var 
lägre med 1 888 samtal jämfört med 2020 då 2 418 samtal skickades vidare. 

Medborgarna fortsätter att söka kontakt med förvaltningen i utökad omfattning via mejl. Drygt 8 400 
mejl har tagits emot av funktionen direktservice under året. Det är i storleksordningen ca 25% fler mejl 
än samma period förra året då 6 700 mail inkom under 2020 (under 2019 inkom 5 600 mejl till 
funktionen direktservice). 

Användandet av e-tjänsten för att anmäla upplevda missförhållanden i bostadsmiljön har under året 
legat lägre än tidigare. Fram till och med 31 december 2021 har andelen inkomna ärenden inkomna via 
e-tjänster legat på 80 % vilket är lägre än förra året då siffran låg på 89%. Anledningen till detta är att e-
tjänsten var stängd under januari och delar av februari 2021 i samband med införandet av Ecos2.

Badvattenprovtagningen blev 862 h (ist f 500).



Ant reg. 
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VP 410 70 649 514 115 20

VB 420 20 659 407 175 77

Diff 10 -50 10 -108 60 57

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 10 Kvicksilver

Inriktning: 
Verksamheter där kvicksilver hanteras eller har hanterats. Tillsynen syftar till att, genom återkommande 
besök, söka säkerställa fortsatt god skötsel av amalgamavskiljare/ kemikaliehantering hos tandläkare. 
Genom riktade insatser uppmuntra till/förelägga om sanering av kliniker. För labverksamheter och 
vårdinrättningar som ingår i branschen handlar det om att medverka till att verksamheternas 
egenkontroll fortsätter att utvecklas. 

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom 
utsläpp/spridning av kvicksilver reduceras så långt som möjligt.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom fortsatta uppmaningar/förelägganden säkerställa att amalgamsanering genomförs, endast 
några få kliniker återstår
2. genom att hantera anmälda saneringar, dvs. förelägga om försiktighetsmått och följa upp slut-
rapporter av arbetena, säkerställa att dessa genomförs på bra sätt 
3. genom inspektion av ca 70 tandvårdskliniker granska, i första hand, egenkontroll och rutiner för 
amalgamavskiljning. Även desinfektionsmedlens innehåll av silver ska uppmärksammas.
4. genom granskning av årsrapporter och tillsynsbesök hos laboratorie- och vårdverksamheter
kontrollera verksamheternas rutiner/egenkontroll
5. att hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen tandläkare som bedriver verksamhet i lokaler med avloppsrör som bedömts vara fria från 
kvicksilver. Årsmål 100 %. Utfall: 99 % uppfyller målet

Uppföljning:
1. Samtliga kliniker har nu fått föreläggande om sanering. Uppföljning pågår av att sanering utförs.
2. Samtliga anmälningar har hanterats (ca 10 st).
3. Tillsynen har begränsats pga övergång till Ecos 2, pandemin (icke nödvändiga  besök på 
vårdinrättnngar har ställts in) och personalomsättning. Ca 20 verksamheter har fått besök under året. 
Att tillsynen delvis varit beränsad har påverkat antalet utförda tillsynstimmar.
4. genomförts under året
5. genomförs löpande, servicemålen uppfylls



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 73 15 568 468 100 0

VB 90 10 477 418 59 0

Diff 17 -5 -91 -50 -41 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 10 PCB

Inriktning: Tillsynens syfte är att säkerställa att den sanering av PCB-haltiga golv- och fogmassor som 
föreskrivs i PCB-förordningen genomförs. Detta uppnås bl.a. genom information till berörda 
fastighetsägare och genom förelägganden om försiktighetsmått vid och inspektion av anmälda PCB-
saneringar. Angivet antal objekt avser fastigheter med fogar där PCB-halten överstiger 500 mg/kg och 
därigenom omfattas av slutdatum för sanering/avlägsnande. Genom saneringsinsatser sjunker antalet år 
från år.

Målsättning: Tillsynen ska säkerställa att avlägsnandet av PCB-haltiga fog- och golvmassor sker i enlighet 
med PCB-förordningens bestämmelser.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom uppmaningar/förelägganden till fastighetsägare som fått dispens som löper ut under 2021 
säkerställa att sanering  av PCB genomförs
2. genom att behandla anmälningar om sanering/förelägga om försiktighetsmått verka för att 
avlägsnandet av PCB sker med minsta möjliga negativ påverkan på omgivningen (bedömt antal, 15 st). 
3. att ta emot och besvara PCB-inventeringar från alla fastigheter som är berörda av PCB-förordningen.  
4. genom hantering av  dispensansökningar verka för att sanering sker i enlighet med förordningens krav
5. att besvara förfrågningar från fastighetsägare, konsulter och entreprenörer avseende enskilda 
byggnaders status  

Nyckelindikatorer: 1) Andelen fastigheter byggda mellan år 1956-1973 som är fria från PCB. 
Årsmål 100 %. Utfall: 93 %

Uppföljning: 
1. genomfört, de flesta fastighetsägare har förlängt dispensen för att senarelägga PCB-sanering
2. 15 saneringsanmälningar har inkommit och har hanterats i enlighet med servicemålen
3. några enstaka (framför allt kompletterande/förnyade) inventeringar har inkommit
4. 11 dispensansökningar har hanterats i enlighet med förordningens krav
5. pågår kontinuerligt
Färre inspektioner än planerat har genomförts då flera av de inkomna anmälningsärendena har varit av 
det slaget att ett besök inte varit nödvändigt (låga halter PCB eller liten omfattning).
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tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
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planerad 
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Totalt 
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tillsyn
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debiter-
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debiter-

bara 
timmar
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debiter-

bara

VP Reg saknas Händelsestyrt 1 519 1 209 300 10

VB 4 247 1 209 2 952 86

Diff 2 728 0 2 652 76

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 10 Förorenad mark
Inriktning:  
Tillsynen ska, genom råd och förelägganden, söka säkerställa att förorenade markområden saneras på ett från hälso- och 
miljösynpunkt bra sätt. Handläggarnas arbete med att stödja avdelningens planhandläggare, stadsbyggnadskontoret m.fl. i 
planärenden registreras inte som tillsyn. Detsamma gäller för de riktade undersökningar som syftar till att öka kunskapen om bl.a. 
historiskt förorenade områden.  
Att notera: Tid för uppströmsarbete har tidigare registrerats här och när den nu brutits ur, sjunker angiven tillsynstid medan 
nästan allt arbete bedöms som debiterbart.
Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att markområden används på ett sätt som inte innebär risker för hälsa och 
miljö. 
Tillsynsinsatser 2021: 
1. genom hantering av upplysningar om påträffade föroreningar resp. anmälningar om efterbehandling säkerställa att behövliga 
efterbehandlingsåtgärder vidtas. Antalet styrs utifrån och en ökad medvetenhet om frågan har stadigt ökat antalet. De senaste
åren har 100-talet sådana ärenden hanterats årligen och omfattningen bedöms vara oförändrad alternativt ökande framåt. 
2. genom att fortsatt delta i arbetet med förbättrad masshantering lokalt och regionalt minska branschens negativa miljöpåverkan
3. fortsätta att arbeta för att aktuella ”ledningsföretag” tar fram masshanteringsplaner liknande den som Stockholm Vatten 
tillämpar
4. genom fortsatt tillsyn över/bevakning av Ellevios arbete med avveckling/sanering av oljekabelnätet säkerställa att avveckling
genomförs så snart som möjligt
5. delta i/stödja Exploateringsnämndens projekt för innovativ marksanering
6. tillsyn, i samarbete med förvaltningens handläggare av oljehamnen, över att avveckling och sanering av oljebergrummen sker
på bra sätt 
7. tillsyn över saneringsarbete vid avveckling av oljehamnen
8. bistå exploateringskontoret i framtagande av en prioriteringslista för förorenade områden, som inte kommer att exploateras
och som behöver undersökas och eventuellt saneras
9. gå igenom, och vid behov ställa krav på undersökningar och åtgärder, för byggnader där tidigare industriella verksamheter 
bedrivits och där nu känsligare verksamhet som t ex förskolor bedrivs
10. fortsätta ställa krav på rening av länshållningsvatten och extra försiktighet vid exploatering nära ytvatten
11. fortsätta ställa krav på analys av eventuell förekomst av PFAS i grundvattnet, samt om det påträffas, krav på relevant rening 
vid länsvattenhantering i exploateringsprojekt  

Nyckelindikatorer:  
1. Antal upplysningar om förorenad mark.        Utfall: Se nedan, punkt 1
2. Antal anmälningar om efterbehandling         Utfall: Se nedan, punkt 1

Uppföljning: 
1. T.o.m oktober 2021 har 75 nya upplysningar om förorenade områden och 73 nya saneringsärenden hittills hanterats under året. 
I arbetet ingår även att bistå i handläggningen av värmepumpsansökningar. I arbetet ingår även att hantera en kvarvarande 
ärendeskuld pga en tidigare underbemanning. 
2. Arbetet pågår och samordnas av Stadsmiljöenheten
3. Arbetet har återupptagits under hösten och beräknas vara klart till våren. Arbetet har försenats p.g.a. hög arbetsbelastning.
4. Arbetet är i sin slutfas och endast enstaka delsaneringar kvarstår. Bedöms vara klart under 2022. 
5. Markundersökningarna pågår och evaluering av bästa möjliga innovativa tekniker ska påbörjas efter att man har fått en bättre 
bild av förutsättningarna i undersökningsområdet. 
6. Har pågått med återkommande möten och avstämningar
7. Har pågått med återkommande möten och avstämningar
8. Arbetet pågår. Ett första utkast till PM har tagits fram. Arbetet är förlängt och kommer att fortsätta nästa år.
9. Frågan har påbörjats men arbetet är försenat p.g.a. hög arbetsbelastning
10. Frågan har följts upp vid varje aktuellt projekt
11. Frågan har följts upp vid varje aktuellt projekt
Genom bl a årets extrasatsningar har två undersökningar kunnat genomföras, dels en MIFO-undersökning (provtagning) och dels 
en grundvattenprovtagning i Ulvsunda, och den sk. EBH-filen med data om förorenade områden har kunnat uppdateras. Detta  
arbete tillsammans med bl a budgetuppdraget om prioriteringslistan, hantering av internremisser i samband med 
värmepumpsansökningar och slutförandet av ledningsägarprojektet har medfört att avsevärt mer tid än planerat åtgått för 
indirekt debiterbar tillsyn.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
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antal 

timmar 
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- varav 
direkt 
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timmar
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debiter-

bara 
timmar
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debiter-

bara

VP 15 490 90 200 200

VB 20 517 117 200 200

Diff 0 5 27 27 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 14 Kosmetiska produkter

Målsättning: 
Förebygga allergier och ohälsa genom att kontrollera att kosmetiska produkter som saluförs är rätt märkta 
och inte innehåller otillåtna ämnen. 

Under 2021 planerades följande uppnås inom tillsynen:
1. Tillsyn på kosmetiska produkter i ca 15 butiker.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade försäljningsställen utan allvarliga anmärkningar1.  Uppföljning VB: 55 %
2) Andel inspekterade försäljningsställen utan övriga anmärkningar2.  Uppföljning VB: 5 %

1Allvarlig anmärkning är innehåll av förbjudna ämnen, innehållsförteckning saknas, ansvarig person saknas, 
passerat hållbarhetsdatum, kraftigt felaktig innehållsförteckning.
2 Övriga anmärkningar är t.ex. att varningstexter och produktens funktion inte är översatt till svenska.

Totalt 20 inspektioner har utförts i livsmedelsbutiker, kosmetikkedjor och hos detaljister. 19 av butikerna 
hade en eller flera anmärkningar. Nästan hälften, 45 %, sålde produkter med allvarliga anmärkningar vilket till 
exempel innebär att de innehöll förbjudna ämnen eller att innehållsförteckning saknades i märkningen. 

Förvaltningen kontrollerade även förekomsten av högfluorerande ämnen (PFAS). PFAS är i dagsläget inte 
förbjudet i kosmetika men är ämnen som är miljöfarliga eftersom de är mycket svårnedbrytbara och därför 
stannar kvar länge i naturen. PFAS påträffades i flera produkter i totalt 8 butiker. I merparten av fallen har 
verksamheten svarat att produkterna frivilligt kommer att fasas ut ur sortimentet.

2 butiker sålde kosmetiska produkter med förbjudna ämnen. I en av butikerna fanns förbjudna ämnen i större 
antal produkter. 15 produkter från 5 butiker saknade helt innehållsförteckning. 31 produkter saknade 
ansvarig person (ansvarigt företag inom EU/EES) i märkningen. Kosmetiska produkter utan ansvarig person 
får inte säljas.

Från och med den 1 januari 2021 får ansvarig person inte längre ha en adress till Storbritannien. Denna brist 
påträffades i 16 butiker och omfattade ett mycket stort antal produkter (över 200). Övriga brister som 
påträffades var bland annat att varningstexter saknades på svenska, att produkter hade passerat 
hållbarhetsdatum eller att märkningen var svårläst eller svåråtkomlig. 

Bristerna har kommunicerats i inspektionsrapporter och samtliga verksamheter har återkopplat om hur de 
hanterat anmärkningarna. Tillsynen har inneburit att produkter med allvarliga brister har plockats bort ur 
sortimenten och att märkningsbrister i de flesta fall har rättats till med t.ex. en tilläggsetikett med den 
information som saknades. Tre verksamheter kommer att få ett beslut om miljösanktionsavgift för att det 
saknades föreskriven information på svenska. Eftersom butikerna som besöktes i år i de flesta fall är större 
kedjor, med flera butiker runt om i landet, har rättelse inte bara skett för den besökta butiken utan för 
kedjans samtliga butiker. Miljöförvaltningen har även gett verksamhetsutövarna information och råd om hur 
lagstiftningen inom området ska tillämpas. 
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VP 678 278 400 0

VB 813 122 272 420

Diff 0 0 135 -157 -128 420

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 14 Kemiska produkter och miljögifter i varor 

Inriktning: 
Kampanjer med tillsyn och information till berörda verksamheter och aktörer om riskerna med kemikalier, 
kandidatförteckning, begränsningar/förbud m.m. Huvuddelen av tillsynsaktivteterna bedrivs inom det s.k. 
storstadssamarbetet där beslut ännu inte fattats om vilka projekt som ska drivas. 

Kommentar: 
Ett stort antal tillsynsobjekt kan vara aktuella. Det går inte att ange antal tillsynsobjekt eftersom dessa varor och 
kemiska produkter säljs i ett mycket stort antal butiker. Antal objekt med planerad tillsyn fastställs sedan årets 
tillsynsprojekt beslutats. Området innefattar också arbete med konstgräs, växtskyddsmedel, biocider m.m.

Målsättning:       
Målet för tillsynen är dels kontrollera lagefterlevnad och att ge företag som säljer kemiska produkter och varor 
med kemiska ämnen ökad kunskap kring gällande bestämmelser och dels att ge konsumenter ökad kunskap om 
vilka regler som gäller och vilka rättigheter som konsumenten har. Tillsynen, som till stor del bedrivs i 
gemensamma projekt med Göteborg, Malmö och Helsingborg, utgår från barnperspektivet när tillsynskampanjer 
planeras. Normalt genomförs två till tre årliga tillsynskampanjer och exakt vilka fastställs kring årsskiftet. 

Tillsynsinsatser 2021: (ingår arbetet redovisad under fliken Övr arb med kemikfråg kap 14)
1. delta i Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om växtskyddsmedel i detaljhandeln 
2. genomföra varutillsynsprojekt med kemiska analyser i samråd med övriga storstäder
3. fortsatt arbete med att minska spridningen av mikroplast och kemikalier från konstgräsplaner
4. genomföra tillsynskampanj gentemot lagerhållare och överlåtare av särskilt farliga kemikalier
5. hantera remisser, från länsstyrelsen, avseende överlåtelse av särskilt farliga kemikalier
6. hantera anmälningar om blästringsarbeten/taktvätt, föreläggande om försiktighetsmått
7. behandla tillstånds- och anmälningsärenden om spridning av växtskyddsmedel, föreläggande om 
försiktighetsmått
8. hantera inkommande ärenden från Kemikalieinspektionen
9. skapa rutiner för arbete med underrättelser enligt den nya biocidförordningen

Nyckelindikatorer: 
1. Andel inspekterade försäljningsställen med allvarliga anmärkningar*. Årsmål: 0 %     Utfall: 51 %
* Exempel på allvarlig anmärkning är t.ex. innehåll av förbjudna ämnen eller att svensk märkning saknas

Uppföljning
Arbetet har skett i mindre omfattning på PoM pga vakanser under 5 månader, detta har dock inte påverkat 
berörda verksamheter (timdebiterad tillsyn).
1. Genomfört 37 inspektioner om bekämpningsmedel inkl. tillsyn av lagerhållare och ca 20 e-handlare, punkt 4.
2. Planerad tillsyn har inte kunnat genomföras pga marknadskontrollförordningen som trädde i kraft den 16 juli.
3. Inspektioner har genomförts bl a i samband med inkomna klagomål (3 st) och ett kunskaps- och 
utvecklingsarbete har  bedrivits inom ramen för handlingsplanen för minska spridning av mikroplats
4. Utfört tillsynskampanjen i samband med det nationella tillsynsprojektet. Tillsynen visade att en stor andel av de 
större grossisterna saknade överlåtelsetillstånd för vissa eller samtliga särskilt farliga kemiska produkter. 
5. Fler remisser från länsstyrelsen har inkommit som en följd av kampanjen, 11 remisser inkom totalt.
6. 200 taktvättare har informerats om att anmälan krävs vid blästringsarbeten/taktvätt. 9 anmälningar har 
inkommit.
7-9. 4 ärenden om spridning av växtskyddsmedel och 10 ärenden från Kemikalieinspektionen har inkommit.



Ant reg. 
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- varav ej 
debiter-

bara

VP 1 000 0 1 000 0

VB 0 Se föregående flik
Diff 0 0 -1 000 0 -1 000 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 14 Övrigt arbete med kemikaliefrågor

Inriktning: 
Stödja övriga handläggare med expertkompetens, storstadssamarbete, omvärldsbevakning, 
utbildningar, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet m.m., uppdatera hemsidan. Bistå 
Miljöanalys med tillsynsperspektiv på t.ex. Kemikalieplan, Kemikaliesmart Handel, mikroplaster m.m. 
Stor del av nedlagd tid registreras inte som tillsyn eftersom arbetet inte riktas mot något specifikt objekt.

Målsättning: Arbetet har som övergripande mål att hälso- och omgivningspåverkan reduceras så långt 
som möjligt genom att kemikalier hanteras korrekt. 

Uppföljning: Kemikaliefrågan ingår i all miljötillsyn och nedlagd  tid redovisas därför under respektive 
område. Under året hittills har 3 (formella) ärenden behandlats, därtill kommer en rad frågor från 
allmänhet, kollegor internt samt från andra kommuner/myndigheter. Arbetet har varit starkt reducerat 
p.g.a. brist på personal.



Ant reg. 
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VP 980 30 255 114 101 40

VB 79 408 218 150 40

Diff -980 49 153 104 49 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 14 Cisterner

Målsättning: 
Förebygga att brandfarliga vätskor läcker ut till mark och vattendrag. Cisternanordningar (cistern 
inklusive rörledningar) ska kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat kontrollföretag.
Bidra i arbetet med att fasa ut uppvärmning med fossil oljeeldning. Stadens målsättning är att 
uppvärmning med olja ska vara utfasad 2025.

Nyckelindikatorer: 
1) Antal cisterner som tagits ur bruk under innevarande år. VB: 52 st
2) Totalt antal cisterner i drift. Årsmål: Minska från dagens nivåer. VB: 542 st

VB
52 anmälningar om att cistern tagits ur bruk har inkommit och registrerats. Totalt har 79 tillsynsärenden 
startats, 18 kontrollrapporter granskats samt fem beslut om föreläggande fattats. Enligt förvaltningens 
register beräknas cirka 542 cisterner (en- och fler-bostadshus, skolor/förskolor och båtklubbar) vara i 
drift inom Stockholm Stad. 
Förvaltningen har också startat ärenden för tillsyn av cisterner som skulle kontrollerats år 2009-2016 och 
2018-2020 men som på grund av felregistreringar i Ecos ärendehanteringssystem inte upptäckts i 
samband med själva kontrollåret. Det har rört sig om totalt 59 cisterner, dessa har varit en del av den 
riktade tillsynen under året och är inkluderade i ovan redovisade siffror. Hittills har främst anmälan om 
att cisterner tagits ur bruk inkommit avseende dessa ärenden. Det har dock visat sig vara svårt för flera 
fastighetsägare att informera på vilket sätt cisterner tagits ur bruk då det i många fall är cisterner som 
tagits ur bruk av annan fastighetsägare. Däremot har nuvarande fastighetsägarna kunnat bekräfta att 
cistern och tillhörande rörledningar är borttagna/plomberade. Det har upptäckts ytterligare 214 
cisternanläggningar som saknar uppgifter om besiktningsdatum och som därför kommer kräva tillsyn 
under kommande år. 

I samband med 2021 års cisterntillsyn har miljöförvaltningen fortsatt att lämna information om  
alternativa uppvärmningskällor till fastighetsägare. Minskad oljeanvändning minskar risken för läckage 
till mark- och vattenområden och bidrar till arbetet med att uppnå Stockholms stads mål om att eldning 
med fossil olja ska ha upphört senast 2025. Energi- och klimatrådgivningen på förvaltningen har med 
stöd av konsult tagit fram uppgifter om vilka fastighetsägare som för närvarande använder fossil olja. I 
första hand väntas målet uppnås genom information och rådgivning och sker därför i nära samarbete 
med stadens energi- och klimatrådgivning. I de fall detta inte har effekt kommer krav ställas på 
utredning av alternativa energikällor. Om alternativa energikällor är möjliga och bedöms rimliga kommer 
krav att riktas mot fastighetsägaren att byta energikälla.

En årsrapport för den riktade tillsynen på oljecisterner under 2020 har sammanställts och presenterades 
i aprilnämnden 2021. I årsrapporten har resultat och slutsatser från tillsynen 2020 sammanställts. 
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VP 2 364 2 190 8 118 5 718 1 900 500

VB 2 382 2 382 8 118 5 068 2 550 500

Diff 18 192 0 -650 650 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 14 Köldmedier F-gaser

Målsättning: Minskad klimatpåverkan till följd av läckage av fluorerade växthusgaser.
Arbeta för att alla anläggningar och mobila utrustningar som är skyldiga att rapportera in årlig 
kontrollrapport till miljöförvaltningen finns registrerade och lämnar in årsrapporten i tid.

Under 2021 planerades följande utföras i tillsynen:
1. Identifiera registrera och granska alla årsrapporter som inkommer.
2. Följa upp årsrapporter som inte uppfyller kraven i förordningen genom miljösanktionsärenden och 
förelägganden.
3. Handlägga nya anläggningar och skrotade anläggningar, utreda operatörsbyten och hantera 
fakturafrågor, makuleringar, adressbyten m.m.
4. Arbeta med att lokalisera och registrera befintliga köldmedieanläggningar och mobila utrustningar 
som inte finns i förvaltningens register.
5. Informera om köldmedier och köldmedierapportering för både registrerade och icke-registrerarde 
innehavare av köldmedieutrustning.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel köldmedierapporter av registrerade objekt som inkommit per den 31 mars. 
Årsmål: 85 %.  Utfall VB: 85,9 %

85,9 % av de 2 382 anläggningar som finns registrerade hos miljöförvaltningen har inkommit med 
rapporteringen per den 31 mars.  

122 beslut om miljösanktionsavgift för brister i läckagekontroller under 2018, 2019 och 2020 samt för 
sent inkommen rapport har meddelats under året. Det är färre än planerat för året men tiden har 
behövt användas för arbete kopplat till införandet av förvaltningens nya ärendehanteringssystem.

Ärenden för beslut om årlig tillsynsavgift för köldmedieanläggning görs kontinuerligt under året och 
totalt har 176 ärenden handlagts varav 116 gäller nytillkomna köldmedieanläggningar och 60 gäller 
operatörsbyten för redan registrerade anläggningar.

Ett pilotprojekt gällande möjlighet till digitalisering av den årliga rapporteringen av köldmedierapporter 
har pågått under året. En prototyp för digital rapportering har tagits fram. 
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VP 50 2 030 1 107 723 200

VB 1 628 478 950 200

Diff 0 -50 -402 -629 227 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 15 Avfall hälsoskydd

Målsättning: 
Verksamhetsutövare ska ha en effektiv och miljöanpassad avfallshantering där mängden avfall minimeras och 
andelen avfall som omhändertas genom återanvändning och återvinning ökar.

Aktiviteter
• Under 2021 fortsätter arbetet med riktad tillsyn av restauranger för att åstadkomma ökad matavfallsinsamling i 
syfte att bidra till att nå stadens mål för insamling av matavfall. 
• Granska utsortering av förpackningsmaterial och hantering av fettavskiljare på restauranger.
• Delta i arbetet att finna en lösning för avfallshantering vid Årsta partihallar 
• Pröva ansökningar om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling

Nyckelindikatorer: 
1) Antal handlagda kompostanmälningar. VB: 26 st
2) Andel inspekterade verksamhetsutövare som fått anmärkning på avfallshanteringen. VB: 96%
3) Antal objekt med klagomål om nedskräpning VB: 33 st
4) Antal startade klagomålsärenden om nedskräpning VB: 65st
5) Antal handlagda dispensärenden VB: 77 st

VB: Tillsynen av avfallshanteringen hos restaurangverksamheter har under 2021 inte bedrivits de första åtta 
månaderna, med anledning av rådande covid-19 pandemin och stadens lättnadspaket gentemot verksamheterna. 
Tillsynen återupptogs i september och förvaltningen har genomfört 88 inspektioner. Av de 88 inspekterade 
verksamheterna, bland annat restauranger och livsmedelsbutiker, har någon slags anmärkning noterats vid nästan 
samtliga besök (81 av 88 besökta verksamheter). Detta tyder på behov av tillsyn och information i fortsättningen.
Antal klagomålsärenden rörande avfall tenderar att öka. Totalt har 80 klagomålsärenden hanterats under 2021. Av 
dessa har 33 livsmedelsobjekt såsom restauranger, caféer och matbutiker fått någon form av klagomål kring sin 
avfallshantering. Vanligaste klagomålen är att verksamheternas avfallshantering leder till lukt- eller 
nedskräpningsproblematik. Andra vanligt förekommande klagomål är att verksamheterna olovligen dumpar sitt 
avfall på någon av återvinningsstationerna inom staden. Utöver detta har det kommit in klagomål på nedskräpning 
eller bristande avfallshantering hos andra aktörer, såsom exempelvis i flerbostadshus. Matavfallsobligatoriet 
trädde i kraft inom Stockholms stad 1 januari 2021. Detta har medfört att 77 ansökningar om dispens kommit in, 
varav dispens beviljats i 55. Att antalet beviljade dispensärenden inte motsvarar det totalt inkomna antalet 
dispenser beror främst på att vissa dispenser ansökts på felaktiga grunder eller att det saknats skäl för att ge 
dispens. Det finns indikationer på att det är flera verksamheter som inte sorterar ut matavfall. Därför är 
förvaltningens avsikt att genom tillsyn fortsätta  arbetet med att förmå samtliga verksamheter att sortera ut 
matavfall eller ansöka om dispens ifall det saknas möjligheter till insamling på fastigheten. Stadens egna 
verksamheter, exempelvis skolor och förskolor, kommer att prioriteras i detta arbete.  Förvaltningen har fortsatt 
samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB kring genomförandet av matavfallsobligatoriet. Förvaltningen har 
handlagt 26 anmälningar om kompostering.

Miljöförvaltningen har redovisat en årsrapport om avfallstillsynen år 2020 till nämnden, svarat på en skrivelse 
rörande sopsituationen i Skarpnäck, besvarat tre remisser inom avfallsområdet, gällande betänkandet av 
utredningen om verksamheters kommunala avfall ”Äga avfall (SOU 2021:24)”, Stockholm Vatten och Avfalls förslag 
till reviderade avfallsföreskrifter för Stockholms kommun och uppdraget att föreslå genomförande av artikel 22 om 
bioavfall i den svenska lagstiftningen.
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VP 246 120 550 492 38 20

VB 177 550 492 38 20

Diff -246 57 0 0 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 15 Återvinningsstationer

Målsättning: Återvinningsstationerna ska möjliggöra återvinning. Olägenheter i form av nedskräpning 
och buller vid återvinningsstationer ska begränsas. 

Nyckelindikatorer: 
1) Brister (nedskräpning och överfyllnad) som identifieras i tillsynen av ÅVS:er i samband med 
inspektioner av städ- och tömningsrutiner ska ligga under 5 % . VB: 11 %
2) Antal objekt med klagomål om nedskräpning. VB: 33 st

VB
Miljöförvaltningen bedriver årlig tillsyn över hur Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) sköter 
renhållningen av befintliga återvinningsstationerna inom staden. Under 2021 har miljöförvaltningen 
granskat 177 av totalt 254 stationer. Syftet med tillsynen var att kontrollera att FTI:s städ- och 
tömningsrutiner fungerar, fokus var just renhållning vid stationerna samt dumpning vid tidigare 
identifierade problemstationer. Miljöförvaltningen har även granskat mottagningspunkter för företag 
och deras möjlighet till att lämna förpackningsavfall kostnadsfritt, fyllnadsgrad av behållarna samt om 
skyltning med information om felanmälan finns.

Resultatet har sammanställts i två tillsynsrapporter som visar att 19 av de 177 besökta stationerna, cirka 
11%, fick någon form av anmärkning. De flesta anmärkningarna berodde på bristande städning bakom 
och i nära anslutning till återvinningsstationerna. Tillsynsinsatsen ger främst en ögonblicksbild men årets 
resultat visar en avsevärd minskning av anmärkningar jämfört med tidigare år. Det ger en indikation på 
att verksamhetsutövaren är snabbare att städa samt plocka bort dumpningar, däremot behövs en högre 
grad av noggrannhet i området runt stationerna. Angående de mottagningspunkter som FTI hänvisar 
verksamheter till behövs vidare utredning, vid tillsynen framkom det att mottagningspunkterna inte 
fungerar enligt den information som FTI angivit.  

Utöver den planerade tillsynen har miljöförvaltningen hanterat klagomål på återvinningsstationer från 
medborgare. Klagomålen kommuniceras till FTI där insamlaren utreder möjligheten till att ändra 
sammansättningen av fraktioner eller utöka städning- och tömningsfrekvensen. Under 2021 har 131 
klagomål på 33 olika stationer gällande buller, nedskräpning, dumpning samt fulla behållare handlagts. 
Det motsvarar en ökning med ca 33% från föregående år. Det är främst klagomål på dumpning av avfall 
som ökat. Förvaltningen ser även att mängden avfall som dumpas vid dessa tillfällen ökat avsevärt från 
tidigare år.  
Förvaltningen har även genomfört en riktad informationsinsats inom stadens projekt med 
stadsdelsmammor, där förvaltningen informerar om avfallshantering, återvinning och 
återvinningsstationer samt har varit delaktig i ett samordningsprojekt i Rinkeby-Kista för att förebygga 
de stora dumpningar som sker i stadsdelen. 
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VP 51 30 480 226 154 100

VB 25 458 188 170 100

Diff -51 -5 -22 -38 16 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 15 Båtklubbar

Målsättning: 
Båtklubbar ska ha en god egenkontroll avseende bl.a. avfalls- och kemikaliehantering. Tillförsel av 
biocider från båtbottenfärger till mark och vatten ska upphöra i Mälaren och minska i Östersjön. I 
tillsynen med avseende på utfasningen av biocidhaltiga båtbottenfärger granskas bland annat 
båtklubbens rutiner för tvättning av båtar, rutiner för underhåll, policy för användning av 
båtbottenfärger och klubbens utfasningsplan för båtar målade med biocidfärger. Under året kommer 
tillsyn av båtklubbar utan uppläggningsplats att inledas. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade verksamheter som kräver uppföljning efter inspektion. VB:  24 %
2) Andel inspekterade båtklubbar i Mälaren med skriftlig utfasningsplan av biocidfärger. VB: 68 %
3) Andel inspekterade båtklubbar med skriftlig avfallshanteringsplan. VB: 84 %

VB
Under 2021 utökades tillsynen så att även båtklubbar utan uppställningsplats har tillsynats. Planen var 
att tillsyna 18 båtklubbar (inkl varvsföreningar) med uppställningsplats och 8 båtklubbar utan 
uppställningsplats. Under året har 25 båtklubbar av 26 inspekterats.  Dessutom har ett tillsynsbesök 
skett på grund av inkommit klagomål. Förutom detta har handläggning av pågående ärenden från 
tidigare år skett. Av ordinarie planerad tillsyn har 4 verksamheter saknat eller haft bristfällig 
avfallshanteringsplan samt 8 verksameter saknat eller haft bristfällig plan för utfasningsplan av 
biocidfärger. Anmodan om att inkomma med anmälan om att blästring av båtskrov planeras att utföras 
inom båtklubbens/varvsföreningens område har skickats ut till samtliga båtklubbar/varvsföreningar med 
uppläggningsplats inom Stockholms stad. Tre båtklubbar har hittills meddelat att blästring kommer att 
ske under 2021. Inget tillsynsbesök har genomförts med avseende på detta.

Inom staden finns tre spolplattor. Dessa har inte inspekterats under året. Däremot förs dialog med 
innehavarna om omfattningen av provtagningsprogram och skötselrutiner.

Årsrapport gällande tillsyn av båtklubbar och marinor 2020 har redovisats till nämnden. 
Miljöförvaltningen har deltagit i Miljösamverkan Stockholms län (MSL) samt Transportstyrelsens 
arbetsprojekt Skrovmålet.
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VP 10 342 192 150 0

VB 50 467 141 305 21

Diff 0 40 125 -51 155 21

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 15 Rivningstillsyn

Inriktning:
Tillsyn avseende avfall, särskilt farligt avfall, som måste/bör tas om hand på särskilt sätt, vid rivning av 
fastigheter. Nya regler har kommit i den svenska avfallslagstiftningen - ändringar som bedöms öka 
behovet av tillsyn över såväl byggarbetsplatser som över rivning. Den indirekta tillsynen är omfattande 
bl.a. utredning av hur olika materialslag ska tas omhand och hur lagstiftningen ska tolkas t.ex. kraven på 
utsortering

Målsättning: Målet för tillsynsaktiviteterna är att miljöskadligt avfall ska tas omhand på ett bra sätt och 
att övrigt avfall ska hanteras så resurseffektivt som möjligt. Ca 10 – 15 nya ärenden har startats årligen 
de senaste åren.
Tillsynsinsatser 2021:
Förebyggande tillsyn av att stadens egna aktörer, bostadsbolag m.fl. följer framtagna riktlinjer i sitt 
rivande.
Tillsyna ett antal rivningar, > 10 st.
Samarbetet med sbk behöver fortsätta att utvecklas för att vi ska få en mer effektiv rivningstillsyn.
Nya krav på utökad sortering av rivningsavfall bedöms öka behovet av tillsyn, då inte minst 
dispensgivning. Omfattningen av dispensansökningar är okänd men dispensärendena bedöms kunna 
finansieras via timavgifter.

Nyckelindikatorer: 
1. Andel rivningsärenden där avfallshanteringen redovisas enligt Byggföretagens mall (mål 100 %) 
Utfall: 0 %. Merparten av verksamheterna använder sina egna mallar för redovisning vilket många 
gånger försvårar tillsynen av avfallshanteringen.

Uppföljning:
Under 2021 har miljöförvaltningen riktat sin tillsyn mot stadens bolag och förvaltningar för att förbättra 
hanteringen av rivningsavfall inom staden. I detta projekt har 40 ärenden startats. 
Utöver dessa har tio nya rivningsärenden startats under året. Därutöver har vi svarat på fem 
dispensärenden, hanterat sju klagomål och fortsatt handläggningen av redan pågående ärenden. Den 
planerade tillsynen har särskilt riktats mot sorteringen enligt de nya lagkraven. Miljöförvaltningen har 
återigen fått tillgång till stadsbyggnadskontorets diarium. 
Mer tid än planerat har lagts på förberedelser inför tillsyn av staden som byggherre. Vidare har tid  
åtgått för diskussion och besvarande av frågor bl a om det nya utsorteringskravet gällande bygg- och 
rivningsavfall, masshantering och medverkande i länsstyrelsens avfallshandläggarträff. Sammantaget 
innebär detta att mer tid avsatts för indirekt debiterbar tillsyn.
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Diff 0 0 132 -75 79 128

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Miljöbalken kap 15 Övrigt arbete med avfall

Inriktning:
Diverse övrigt arbete avseende avfallsområdet, dvs. farligt avfall, CFC, elektronikavfall, producentansvarsområdet, 
snö m.m. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, omvärldsbevakning, utbildningar, besvara remisser, 
besvara frågor från allmänhet, politiker med mera, uppdatera hemsida och annat infomaterial. Deltagande i 
regionala utvecklingsprojekt som masshantering etc. Stor del av nedlagd tid registreras inte som tillsyn. Vid 
vinterns genomgång av debiterbarhet konstaterades att en stor del av den tid (cirka 60 %) som läggs på arbete 
kopplat till balkens kap 15 inte utgör tillsyn. I tillsynsplanen för 2021 har därför endast delar av den i TP2020 
angivna tiden (1 629 timmar) registrerats som tillsyn (se även föregående flik).

Arbetet omfattar dels att bedriva tillsyn riktad mot hantering av avfall som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen och dels att delta i eller initiera projekt som driver utvecklingen framåt eller 
lyfter aktuella problem. Här ingår även deltagande i förvaltningens interna miljögrupp, att utveckla 
avfallshanteringen i TN, att delta i Bällstaågruppen och i arbetet med att ta fram handlingsplaner för minskad 
plastanvändning och minskad mängd byggavfall, att ta fram informationsblad om avfallshantering osv, osv.
Förutom de direkta miljö- och resurshanteringsaspekterna påverkar avfallshantering, i vid bemärkelse, också ofta 
dagvatten och därigenom våra vattenförekomster. Området har således en tydlig koppling till arbetet med 
åtgärdsprogrammen för vatten men även – vid nedskräpning/dumpning – bäring på visionen om en ren och vacker 
stadsmiljö.
Förvaltningen har tidigare deltagit i arbetet med att ta fram ett förbättrat system för att rapportera uppkomsten av 
farligt avfall. Systemet finns nu på plats men den exakta tillämpningen återstår att mejsla ut.

Målsättning:
Målet för området är att verka för minskad mängd avfall/ökat återbruk/cirkulära flöden. Det avfall som ändå 
uppstår ska hanteras och omhändertas korrekt. 

Tillsynsinsatser 2021: 
1. Besvara länsstyrelseremisser avseende tillstånd till avfallstransport
2. Hantera ärenden avseende nedskräpning
3. Utöva tillsyn på objekt som inte omfattas av den återkommande miljöbalkstillsynen t.ex. transportörer
4. Följa upp det pågående Västbergaprojektet 
5. Utreda och stödja vad gäller lagstiftning t.ex. de nya rapporteringsreglerna
6. Utveckla tillsynen över avfallstransportörer. 

Uppföljning
Ett 60-tal länsstyrelseremisser avseende tillstånd till transport av avfall och åtta nedskräpningsärenden har 
hanterats. Förvaltningen har förberett arbetet med tillsyn av transportörer genom att arbeta med uppbyggandet 
av tillsynsregister och skriva ett informationsbrev som ska skickas ut tillsammans med avgiftsbesluten. 
Västbergaprojektet har inte följts upp men miljöförvaltningen planerar att starta ett ärende gällande 
återkommande nedskräpning på Drivhjulsvägen i Västberga. Stadsbyggnadskontoret har dock startat en förstudie 
av området med syfte att titta på hur området kan utvecklas som ett aktivt, funktionellt och 
attraktivt verksamhetsområde. Sex större remisser angående avfallsfrågor har besvarats. Vi har deltagit i 
referensgruppen för Naturvårdsverkets arbete med avfallsbrottslighet. Vi har tillsammans med Stockholm Vatten 
och Avfall bedrivit tillsyn mot verksamheters hantering av komprimatorer i Årsta Partihallar. Vi har tillsammans 
med länsstyrelsen bedrivit tillsyn av en exportör av begagnade bilmotorer.
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VB 57 0 190 40 100 50

Diff 0 -15 -60 -60 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Strålskyddslagen Solarier

Målsättning: 
Minska smittspridning och uppkomst av hudcancer orsakat av solarieanvändning. Detta sker genom 
kontroll av att anläggningarna uppfyller gällande bestämmelser. Fokus i tillsynen är att kontrollera 
hygienrutiner, att godkända rör används samt att 18-årsgränsen efterlevs.

Under 2021 planerades följande att utföras inom tillsynen:
1. Handläggning av nyanmälningar. 
2. Tillsyn av solarier med fokus på efterlevnaden av den nya lagstiftningen med 18-årsgräns för solning. 
Inspektion av ca 15 solarier.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade solarier med godkända rör i samtliga solariesängar. 
2) Andel inspekterade solarier med godtagbar kontroll av att kunden har fyllt 18 år.

Under året har förvaltningen fortsatt handläggningen i de 15 ärenden som kvarstod från 2020 års tillsyn.
Tolv av ärendena har kunnat avslutas då verksamheterna har redovisat att de vidtagit tillfredsställande 
åtgärder bland annat avseende sin kontroll av att solkunden fyllt 18 år. 

Den riktade tillsynen som var planerad för året har inte utförts utan istället prioriterades handläggningen 
av de pågående ärendena. Därmed har inte några inspektioner utförts och några nyckelindikatorer kan 
inte redovisas. 

Inga nyanmälningar har inkommit. 
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VP 10 183 0 133 50

VB 15 183 0 133 50

Diff 0 5 0 0 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Smittskyddslagen Legionella

Målsättning: 
Förhindra smittspridning och att stödja Smittskydd Stockholm vid konstaterad smittförekomst. Fokus 
ligger på att utreda källan till smittan. Cirka 10-15 fall utreds årligen.

Nyckelindikatorer: 
Inte aktuellt

15 legionellafall har utretts under året, merparten av fallen inträffade under den senare delen av hösten.
I fem fall hittades legionella i varmvattenprover tagna i hemmen och fastighetsägarna har utfört
utredning och sanering.  I tre fall misstänktes jord vara smittkällan på grund av den typ av legionella som 
patienterna drabbats av och att legionella påträffades i ett av jordproverna. För övriga fall har prover 
även tagits på arbetsplats och hotell där personerna har vistats, men smittkällan har inte kunnat spåras. 

Två seminarier har hållits i miljösamverkan i Stockholms läns regi med fokus på att ta fram 
länsgemensamma rutindokument angående provtagning, handläggning och bedömningar. Däremellan 
har flertalet arbetsmöten genomförts.

Tre presentationer har hållits på externa konferenser och seminarier. En presentation hölls på Säker 
Vattens legionellakonferens i april. Konferensen filmades för Utbildningsradion och Kunskapskanalen. En 
presentation hölls i oktober på länsstyrelsens samverkansträff för polis, åklagare och inspektörer. I 
december hölls en presentation på Folkhälsomyndighetens webbinarium gällande den nya vägledningen 
för smittspårning av objektburen smitta.

Förvaltningen har även lämnat remissvar angående SOU 202:62 En samlad djurhälsoregelering.  
Kommunerna berörs generellt väldigt lite av den nya lagstiftningen eftersom det främst är 
Jordbruksverket och länsstyrelserna som ska tillämpa den. Stockholms kommun berörs i ännu mindre 
grad eftersom t.ex. de flesta av sjukdomarna i epizootilagstiftningen gäller produktionsdjur inom 
jordbruket.

Folkhälsomyndighetens remiss angående förslag till en ny Vägledning för smittspårning vid objektsburen 
smitta har besvarats. Remissen tillstyrktes med några kommentarer t.ex. att fler reptiler borde omfattas 
av tillstånd (pga risken för salmonellasmitta), att det borde framgå att kommunen har ansvar att utreda 
och agera om ett fartyg med smittsam sjukdom anlöper karantänshamn samt att vägledningen bör 
innehålla en rutin för sanering vid allvarlig smitta.

Tillsynen är inte debiterbar. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 10 250 50 100 100

VB 12 244 44 100 100

Diff 0 2 -6 -6 0 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Lagen om internationella hot mot människors hälsa Karantän och sanering

Målsättning: 
Förebygga införsel av objektburen smitta i landet via anländande fartyg i internationell trafik. 
Saneringsintyg utfärdas enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel saneringsintyg, utan anmärkning på fartyget, som utfärdas. Årsmål: 100 %.  Utfall VB: 100%.

Tolv saneringsintyg har utfärdats, alla utan anmärkning.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 0 150 0 0 150

VB 75 0 0 75

Diff 0 0 -75 0 0 -75

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Tobakslagen

Målsättning: 
Tillsynen över rökfria miljöer sker, för skolgårdar, i samband med tillsyn på skolor, se även under fliken 
Skolor och förskolor. Den övriga tillsynen över rökfria miljöer enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter sker efter anmälda klagomål till förvaltningen eller andra indicier, t.ex. efter 
information från Tillståndsmyndigheten. Tillsynen har efter den nya lagstiftningen kommit att innebära 
mer tillsynstid på området. 

Kommentar: Tillsynstiden för rökfria skolgårdar registreras på skolor och förskolor.

Nyckelindikatorer: 
Inte aktuellt

I början av 2021 kommunicerades ett informationsbrev till ca 20 verksamheter som haft anvisade 
utomhusytor för rökande gäster. Dessa verksamheter informerades om att det inte är tillåtet att ha 
särskilt anvisade områden för rökning, utan rökning ska ske utifrån tobakslagens bestämmelser. 

Det finns 4 inkomna anmälningar under 2021 om störning från tobaksrök. Ett av dessa klagomål har lett 
till föreläggande vid vite om att inte tillåta rökning inom verksamhtens område och härefter en ansökan 
om utdömande av vitet till följd av att verksamhten brutit mot vitesföreläggandet. 

Miljöförvaltningen har även utfört egna inspektioner under senare delen av 2021 riktad mot rökning vid 
entréer till restauranger och tillhörande uteserveringar. Det har resulterat i fyra förelägganden avseende 
förbud mot att röka vid entré och/eller på uteservering. 

Vidare har Miljöförvaltningen till viss del utfört observationer avseende rökning på uteserveringar inom 
ramen för den trängseltillsyn på serveringsställen som bedrivits under 2021 med anledning av den 
pågående pandemin.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2021

Varav antal 
med 

planerad 
tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

- varav ej 
debiter-

bara

VP 5 0 5 0

VB 0 0 0 0

Diff 0 0 -5 0 -5 0

Uppföljning av timmar och tillsynsobjekt

Sprängämnesprekursorer

Målsättning: 
Målsättningen är att genom information om och tillsyn över reglernas efterlevnad i detaljhandeln 
säkerställa att reglerna följs. Regelverk gäller för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen. Dessa 
ämnen kallas i sammanhanget för sprängämnesprekursorer och syftet med reglerna är att minska 
möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen.  
Tillsynen ute i butik samordnas med tillsyn över särskilt farliga kemiska produkter och 
märkningsbestämmelser för kemiska produkter (se kap 14). Privatpersoner som vill köpa de aktuella 
produkterna måste söka tillstånd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
I den tillsynskampanj som genomfördes under 2017, där 22 butiker besöktes, visade det sig att ingen 
hade tillståndspliktiga produkter på hyllan. Samma besked lämnades från apoteken vid en uppföljande 
telefonkontakt.
Det faktiska behovet av tillsyn i butik bedöms därför vara mycket litet - i oktober 2019 fanns enligt 
uppgift från MSB två (!) privatpersoner med tillstånd inom Stockholms stad. Information till berörda, 
t.ex. vid ändringar av vilka ämnen som omfattas/regleras, kan bli aktuellt.

Tillsynsinsatser 2021: 
1. Vid regeländringar informera butiker m.fl. som berörs

Nyckelindikatorer: 
Andel butiker som följer föreskrifterna. Årsmål 100 %

Uppföljning
Ej aktuellt. Någon tillsynsinsats har inte genomförts under året, och kommer istället att ingå i den 
planerade kemikalietillsynen 2022.
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Sammanfattning 

Den planerade kontrollen för 2021, samt de 1500 överförda kontroller har kunnat utföras 

enligt plan.  

 

Utöver den planerade kontrollen har livsmedelskontrollen även utrett klagomål, 

misstänkta matförgiftningar och flera fall av livsmedelsfusk. 

Uppföljning av nämndmål  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål för livsmedelskontrollen finns i verksamhetsplanen 

(VP). Målet för 2021 var: 

 

 Konsumenterna i Stockholm har säkra livsmedel och blir inte vilseledda av 

felaktig märkning 

 

Mått 1: Antal kontroller 

  
Kontroller Mål Utfall 

Planerade kontroller 5200 5136 

Nyregistrerade verksamheter 900 397 

Uppföljande kontroller 800 510 

Matförgiftningar och klagomål 200 375 

Totalt 7100 6418 

 

Färre kontroller av nyregistrerade verksamheter än planerat har genomförts under året. 

Dels har färre verksamheter registrerats än tidigare år, och dels har planerad kontroll 

prioriterats för att undvika en kontrollskuld inför övergången till efterhandsdebitering. 

 

Mått 2: Skyndsam handläggning av information om misstänkta avvikelser  

 
 Mål Utfall 

Klagomål handläggs inom 14 dagar 80 % 92 % 

Misstänkta matförgiftningar handläggs 

senast följande dag 
90 % * 

 

*Statistik för hantering av inkomna matförgiftningar kan på grund av förändrade rutiner 

för registrering inte plockas ut för 2021. Bedömningen är dock, med stöd av de uppgifter 

som finns, att måluppfyllelsen ligger runt 85-90 %. 

 

Mått 3: Uppföljning av avvikelser 

 

För att mäta kontrollens effekt har nämnden fastställt ett antal effektindikatorer för att 

säkerställa att avvikelser följs upp och att kontrollen har effekt. För närvarande kan dessa 

uppgifter inte plockas ut ur förvaltningens verksamhetssystem. Livsmedelsverket 
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utvecklar samtidigt sitt system för planering och uppföljning och möjligheten att följa 

kontrollens effekt förväntas bli avsevärt bättre i hela landet. Förvaltningen avvaktar 

därför den nationella uppföljningen istället för att i detta läge skapa ytterligare ett 

parallellt system för uppföljning.  

 

Mått 4. Utföra tillsyn motsvarande avgiften 

 
 

+16000 

+5000 

-23000 

-800 

0 

-2800 

 

En stor del av kontrollen debiteras i förskott, med årlig avgift för livsmedelskontroll. 

Denna avgift ska finansiera den regelbundna kontroll av anläggningarna som vi kallar 

”planerad kontroll”. Detta ersätts från 2022 med efterhandsdebitering. 

 

Den förbetalda kontrolltid som inte kan utföras mot det företag som betalat avgiften 

används till att finansiera annan kontrollverksamhet, tex kontroll av nyregistrerade 

anläggningar som har lite kontrolltid och betalar mindre avgift än vad den första 

kontrollen kostar. Under 2021 har ca 800 timmar inte kunnat levereras med anledning av 

detta. timmar. Totalt har ca 2800 timmar mer än vad som verksamheterna har betalat för 

levererats, detta inklusive den överförda kontrolltiden.  
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Extern samverkan 

Livsmedelskontrollen samverkar framför allt med andra myndigheter som bedriver 

livsmedelskontroll, men även med myndigheter/organisationer som verkar inom andra 

områden. En representant för livsmedelskontrollen i Stockholms stad fungerar som 

ordförande för SILK, Samverkan i livsmedelskontrollen i Stockholm, en del av 

Miljösamverkan i Stockholms län. På detta sätt kan vi bidra med kunskap och resurser för 

samordning och samsyn bland länets kontrollmyndigheter. Livsmedelskontrollen 

samverkar även internt inom Miljöförvaltningen och andra delar av Stockholms stad. Att 

samverka med andra är ett sätt för Livsmedelskontrollen i Stockholm att bidra till att 

stärka och utveckla den nationella livsmedelskontrollen. 

 

Samverkansaktiviteter som genomförts under 2021. 

 

Samverkan Syfte Samarbete med Status 

Kontroll med fokus på 

allergener 

Kontroll SILK Pågår 

Länsgemensam 

provtagningsplan 

Kontroll SILK Pågår 

Stödgrupp för kött och 

chark och en stödgrupp för 

fisk 

Utveckling/ 

kontroll 

SLV och Göteborg Pågår 

Nätverk 853-anläggningar Styrning/ 

kontroll 

SLV  Pågår 

SNOL Utveckling/ 

likrikting 

Nationellt 

(kommuner), SLV 

och SKL 

Pågår 

Storstadsnätverket Styrning/ 

kontroll 

Göteborg, Malmö, 

Uppsala och SLV 

Pågår 

Nationell huvudkontors-

kontrollgrupp 

Kontroll  SLV samordnar Pågår 

Nationell 

kosttillskottsgrupp 

Kontroll SLV samordnar Pågår 
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Planerad kontroll av befintliga anläggningar 

Överförda kontroller från 2020 
 

Vid årets början fördes 1500 av 2020 års kontroller över till 2021. Av dessa har ca 20 st 

inte kunnat genomföras, bla pga att de inte varit öppna. Kontrollskulden från 2020 anses 

vara avslutad och inga kontroller förs över till 2022. 

Tillverkningsanläggningar  

 

 

Vi har tillsammans med SLV under hösten genomfört hygienkontroll av 

livsmedelsanläggningar som hanterar köttråvaror. Syftet var att öka kompetensen hos 

inspektörerna och likrikta kontrollen av lagstiftningsområdet för hygien - att 

livsmedelslokaler och utrustning skall vara rena innan produktionsstart. Kontrollen var 

begränsad till att granska rengöring av lokaler och utrustning, särskild de ytor som har 

direkt kontakt med livsmedel. Kontrollen gjordes tidigt på morgonen, ofta redan vid kl 

05.00, innan produktionen startat. Totalt gjordes 8 kontroller, av dessa var 4 utan 

anmärkning, 2 extra kontroller utfördes och ett föreläggande med löpande vite fattades.   

 

 

Huvudkontor 
 

Under hösten har vi utifrån kontrollplanen genomfört Operativa mål 17 på våra 

huvudkontor och provtagit saffran från två leverantörer för att kontrollera att färgämnen 

inte tillsätts, vi inväntar resultatet från dessa.  

 

Under året som gått har vi kontrollerat handelnormer på de anläggningar som varit 

aktuella. I den kontrollen har vi granska produkter som kyckling, fetter och 

mjölkprodukter. 

 

Glutenfri-märkning är något som ofta granskas och samsyn i dessa frågor har vi tagit i 

den nationella HK-guppen där vi aktivt deltar. 

 

Grossister och matmäklare 
 

Under 2021 har Årstagruppen bytt namn till grossistgruppen och har som ansvar att alla 

grossister i Stockholm blir kontrollerade. 

Flera grossister har fått beslut om åtgärdskrav under 2021, bland annat mot hantering av 

livsmedels som kräver godkännande av anläggningen, spårbarhet, information, samt 

skadedjursproblem. Flera nyregistrerade grossister än vad som avregistrerat under året 

30 grossister avregistrerade, 53 nyregistrerade. 77% av alla planerade kontroller på 

grossister kontrollerades 2021. 

Många matmäklare har inte haft sina verksamheter igång under pandemin. Det var främst 

under hösten 2021 som det gick att kontrollera dessa verksamheter. 45% av alla 

planerade kontroller på matmäklare blev gjorda. Endast 14 som avregistrerat sig. Andra 
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såg dock en möjlighet till ny verksamhet vilket resulterade i ca 56 nyregistrerade 

verksamheter under 2021. 

Under 2021 har vi haft fokus på frön för groddning och de operativa målen Tungmetaller 

och mykotoxin i mjöl (infört och importerat mjöl) genom provtagning och saffran som 

också kontrollerats genom provtagning. 

Dricksvatten 
 

De planerade revisionerna blev genomförda under året. Även två fysiska inspektioner på 

reservoarer genomfördes. 

Butik och detaljhandel 
 

Ca 90% av alla planerade kontroller på butiker blev kontrollerade 2021. Fokusområde på 

butiker 2021 var att kontrollera att verksamheten hade en ekologiska certifiering, att 

rutiner för provtagning fanns samt det operativa målet spårbarhet kött på butiker som inte 

tillhör en kedja. 

Flera butiker har fått beslut om åtgärdskrav gällande brister i spårbarhet, att märka 

egentillverkade produkter korrekt samt förbud att sälja produkter som saluförs som 

ekologiska. 

Restaurang och café 
 

Restauranger och caféer har under året haft 1 fokusområde. Fokusområdet har varit 

inriktat på att upptäcka fusk detta har kontrollerats genom spårbarhet bakåt till 

leverantörer.  

 

Skola och omsorg 
 

Under året har fokusområdet varit hantering av allergener i den planerade kontrollen  

 

Utfallet har inte nått upp till plan då många av dessa verksamheter inte varit lämpliga att 

inspektera på grund av den rådande pandemin. I början av året togs ett stöddokument 

fram för att göra kontroll på distans då omsorgsverksamheter lämpar sig för att använda 

sig av den form av kontroller på. Trots rådande pandemi har ändå flertalet kontroller gått 

att genomföra. 

Kosttillskott och hälsokost 
 

De inspektioner som utförs fokuserar i första hand på medicinska påståenden, förbjudna 

substanser och nya livsmedel. 

 

Kosttillskottsgruppen har under året utfört en provtagningsomgång på D-vitamintillskott, 

detta var en del i Livsmedelsverkets operativa mål nr 19. Provsvaren på dessa analyser är 

inte helt klara ännu.  

Det planerade samarbetet med Läkemedelsverket kunde inte genomföras som det var 

tänkt då vi inte har tillåtelse att köpa in prover för att kontrollera annan lagstiftning än 
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Livsmedelslagstiftningen. Gruppen har dock haft en rådgivande roll mot 

Läkemedelsverket i detta projekt. 

Kontroll av nyregistrerade anläggningar 

 Plan Utfall 

Antal nyregistrerade anläggningar 1000 1118 

Antal kontroller 900 397 

 

Målet är att kontrollera nya livsmedelsanläggningar inom två månader efter att 

verksamheten startat. Under året har planerade kontroller prioriterats för att undvika en 

kontrollskuld inför 2022. Detta innebär att färre kontroller av nyregistrerade 

verksamheter har utförts.  

 

Uppföljande kontroll vid konstaterade avvikelser 

 Förväntat 

utfall 

Utfall 

Antal uppföljande kontroller 800 1548 

 

Att följa upp att avvikelser blir åtgärdade är helt avgörande för en myndighet som 

bedriver livsmedelskontroll. Oftast räcker det med att påtala avvikelsen för företagaren. 

Att rättelse gjorts kan följas upp vid nästa planerade kontroll, därför är antalet 

uppföljande kontroller högre än antalet extra kontroller (510 st). Andra gånger krävs en 

extra kontroll för att följa upp att bristerna rättats till, och ibland är det nödvändigt med 

sanktioner. Alla sanktioner rapporteras till nämnden regelbundet.  
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Kontroll och handläggning i utredningsärenden  

Utredningsärenden är händelsestyrda och därför beroende av omvärlden, men 

tillgängligheten för kontakt med livsmedelskontrollen är också av betydelse för hur 

många ärenden som kommer in. 

 

Avdelningen kan konstatera att såväl misstänkta matförgiftningar och klagomål som 

RASFF ökar i antal och tar allt mer tid i anspråk. 

Misstänkta matförgiftningar 
 Förväntat 

/mål 

Utfall 

Antal ärenden där utredning startats 100 199 

Andel ärenden där handläggning 

påbörjats senast dagen efter att anmälan 

inkom 

90 % - 

 

Klagomål och information om avvikelser 
 Förväntat/ 

mål 

Utfall 

Antal ärenden där utredning startats 250 524 

 

Antalet ärenden rörande utredning av information om avvikelser fortsätter öka.  

I de fall som utredning av klagomålet inte startas följs uppgifternas som inkommit 

normalt upp i ordinarie kontroll eller i ett annat pågående kontrollärende. 

 

RASFF 
 Förväntat Utfall 

Antal ärenden 120 183 

 

RASFF är namnet på ett system för att vidarebefordra och skapa larm om osäkra 

livsmedel mellan myndigheter i Sverige och kontrollmyndigheter inom EU. Systemet är 

numera webb-baserat. 

 

Antalet ärenden ökar för varje år. Ca 20% av alla ärenden har under 2021 haft med 

etylenoxid att göra. Förvaltningen bedömer att det inte alltid är relevant med varningar i 

de ärenden där systemet används. I vissa fall är produkterna otillåtna av administrativa 

skäl, och därmed inte alltid farliga för konsumenterna. I dessa fall hade det varit mer 

effektivt att förbjuda tillverkaren eller importören att fortsätt att saluhålla produkten, än 

att skicka ut meddelanden som gör att myndigheter och företagare måste lägga resurser 

på att återkalla livsmedel.  
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Uppföljning och utvärdering av kontrollen   

Internrevisioner och revisionsutbyte  
För uppföljning av verksamhetens kvalitet har avdelningen en kvalitetssäkringsgrupp som 

löpande arbetar med att säkerställa att rutiner för arbetet finns, är kända av alla 

medarbetare och följs i det dagliga arbetet. Kvalitetssäkringsgruppen genomför 

internrevisioner varje år, både av den egna verksamheten och i utbyte med andra 

myndigheter.  

 

Under 2021 har ett länsgemensamt projekt genomförts där en genomgång av 

beredskapsplanen har gjorts. Inom projektet fick Stockholm sin beredskapsplan reviderad 

av Sundbyberg.  

 

Under året har vi infört Ecos 2, vilket medfört många nya rutiner därför har en revision av 

hur rutinen för planerad kontroll följs genomförts under senhösten. Resultaten från den 

väntas redovisas i närtid. 
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Bilaga 5. Personalberättelse 2021 

Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och 

en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under 

2021. Personalnyckeltalen ser på det hela taget bra ut för förvaltningen.  

Antal medarbetare 

Genomsnittligt antal tillsvidareanställda per månad har under 2021 ökat 

till 256 jämfört med 251 föregående år. Totalt antalet anställda, 

inklusive visstidsanställda ökade till 275 (255) vid årets slut, varav 262 

(245) tillsvidareanställda och 13 (10) tidsbegränsat anställda. (Siffror 

inom parentes avser föregående år). Eftersom miljöförvaltningen under 

året bedrivit trängseltillsyn visstidsanställdes fler inspektörer för att 

möta det behovet. 

Kvinnor och män  

Könsfördelningen är densamma som föregående år. I november 2021 

var 70 procent kvinnor och 30 procent män. Könsfördelningen 

reflekterar en skev könsfördelning som finns redan på 

inspektörsutbildningar runtom i landet och likt föregående år så anställs 

fler kvinnor än män. Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad 

rekrytering men allt annat lika går underrepresenterat kön före.  

Ålder 

Åldersstrukturen på förvaltningen är som helhet bra med förhållandevis 

många unga och få som står inför pensionsavgång. Medelåldern för 

samtliga anställda är i december 2021 45 år, vilket är samma som 

föregående år. Medelåldern bland kvinnorna är 43 år och bland männen 

48 år. Andelen kvinnor är fler inom de flesta åldersgrupper men 

avsevärt större i de yngre åldersgrupperna med flest medarbetare. Det är 

enbart bland det fåtal anställda som är över 60 år som män är i 

majoritet.  
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Diagram: Åldersfördelning för månadsavlönade (tillsvidare och tidsbegränsat)

 
 (y-axel = antal individer och x-axel = ålderskategori) 

Personalomsättning 

Förvaltningens personalomsättning ligger på en tämligen låg nivå. 

Jämfört med föregående år har andelen avgångar minskat medan 

andelen rekryteringar har ökat. Enligt avgångsenkäter och intervjuer är 

de vanligaste orsakerna till att tillsvidareanställda väljer att söka sig 

vidare fortsatt främst större utvecklingsmöjligheter/karriärvägar, 

möjlighet att jobba närmare sin bostad samt högre lön.  Av de som 

slutat under 2021 är 26 procent män (26 procent 2020) och av de som 

rekryterats är 75 procent kvinnor (ca 67 procent 2020).  

*Internt innebär att någon anställts tillsvidare som redan haft en någon form av anställning inom 

förvaltningen eller byter befattning.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron på förvaltningen är förhållandevis låg. Förvaltningen har 

ett mål på 3 procent och vid november månad 2021 hade 

miljöförvaltningen en total sjukfrånvaro på 2,6 procent per rullande 12 

månader. Det är ca 0,1 procentenheter högre jämfört med föregående år. 

Männens långtidssjukfrånvaro ligger på 0,7 procent (0,8 procent 2020). 

För kvinnor är långtidssjukfrånvaron 2,4 procent och har ökat något 

sedan 2020 då långtidssjukfrånvaron låg på 1,6 procent. Kvinnors 

korttidssjukfrånvaro ligger på 0,8 procent och männens på 0,5 procent. 

Korttidssjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Då 
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Åldersfördelning 2021

Kvinnor Män

Personalomsättning 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Avgångar       

Internt* 2,0%  1,2 % 0,4 %  3,2 %  3,3 %  4,0 % 

Externt 4,7% 11,2 % 9,1 %  9,2 %  7,5 % 10,2 % 

Totalt 6,6% 12,4 % 9,5 % 12,4 % 10,8 % 14,1 % 

Rekryteringar       

Internt* 4,3%  3,6 % 1,6 %  5,2 % 12,8 %   9,3 %  

Externt 7,8%  6,8 %    6 %  8,4 %   6,4 %   7,5 % 

Totalt     12,1%        10,4 % 7,5 % 13,5 % 19,2 % 16,8 % 
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sjukfrånvaron på förvaltningen är relativt låg ger få individer stort 

utslag i statistiken. Oavsett orsak till sjukskrivningen har alla 

långtidssjukskrivna en plan för återgång i ordinarie arbete. Planerna 

varierar från anpassning av arbetet till olika former av insatser från 

företagshälsovården.  

 

Miljöförvaltningen arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess och 

samarbete sker med bland annat företagshälsovården. Respektive 

avdelning genomför årligen skyddsronder och upprättar 

arbetsmiljöplaner för att upptäcka och åtgärda risker i den fysiska, 

psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ett omfattande 

friskvårdsprogram finns för att förebygga och hålla nere sjukfrånvaron.  

 

Personalarbete under konsekvenser av Covid-19 
Förvaltningen har även detta år påverkats av pandemin och vidtagit 

åtgärder för att minska risken för såväl smittspridning i samhället som 

för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fram till den sista september 

uppmanade förvaltningen till hemarbete för de medarbetare som har 

arbetsuppgifter som kan utföras på distans, i linje med 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därefter har en successiv 

återgång till kontoret skett, med arbete både på kontoret och hemifrån. 

När smittspridningen ökade i december har förvaltningen vidtagit nya 

åtgärder. Fler möten än tidigare hålls digitalt och förvaltningen 

påminner om att fortsätta hålla avstånd och vidhålla goda hygienrutiner. 

För att tillgodose en god arbetsmiljö även i hemmet har medarbetarna 

möjlighet till hemlåning av viss kontorsutrustning. Eftersom graden av 

hemarbete sannolikt kommer att ligga på en högre nivå efter pandemin 

än innan, har förvaltningen tagit fram ett förhållningssätt för arbete efter 

pandemin. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är flexibla 

arbetsformer som passar både verksamhet och medarbetare viktigt, 

liksom kompetenshöjande insatser för att utveckla den digitala 

kompetensen. 

Personalstrategiskt arbete 
Miljöförvaltningen strävar efter att attrahera och utveckla kompetenta 

medarbetare som trivs och presterar på arbetsplatsen. Förvaltningen 

satsar på kompetensutveckling, flexibelt arbete, friskvårdsförmåner och 

har även gjort satsningar för att god prestation över tid ska avspeglas i 

lönen. Detta har gett mätbara resultat med engagerade medarbetare, låg 

sjukfrånvaro samt fortsatt höga resultat i attraktiv arbetsgivare-index. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med digitalisering i enlighet med den 

digitala färdplanen, vilket även omfattar kompetensutvecklingsinsatser 

för förvaltningens medarbetare och chefer. Pandemin har även lett till 

att kompetensen att hålla i och medverka i digitala möten utvecklats 

snabbt på förvaltningen. 
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I början på varje år genomförs en medarbetarenkät inom Stockholms 

stad. Den sammanfattande indikatorn, det så kallade Aktivt 

medskapandeindex (AMI) uppmättes 2021 till 84 (83 år 2020). 

Förvaltningens AMI har varit högre än stadens genomsnitt från 2014 

och framåt och 2021 låg förvaltningen fyra punkter högre än staden 

som helhet. På delindexet ledarskap uppnår förvaltningen fortsatt ett 

mycket högt resultat: 89 poäng 2021 (87 poäng 2019). Även delindexet 

motivation har ökat, från 80 poäng 2020 till 81 poäng 2021. På delindex 

styrning är resultatet 83 poäng, vilket är oförändrat från föregående år. 

Bland fokusområdena, de frågor som värderats lägre i enkäten, finns 

”min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt” (75 poäng) 

samt ”jag har en bra arbetssituation” (72 poäng). En möjlig förklaring 

till att den sistnämnda fått ett lägre resultat än tidigare, är att 

medarbetarna arbetat hemifrån i större utsträckning under pandemin. 

Efter varje medarbetarenkät följs resultatet upp av respektive chef och 

medarbetare på enhets- och avdelningsnivå och en handlingsplan tas 

fram.  

Förvaltningen deltar även i Nyckeltalsinstitutets uppföljning för 

Attraktiv Arbetsgivare och JÄMIX. Resultatet för uppföljningen av 

Attraktiv Arbetsgivare presenterades under våren 2021 (baseras på 2020 

års siffror). Förvaltningen landar på ett attraktivt arbetsgivarindex på 

146 poäng (149 föregående år) vilket i jämförelse med 

branchmedianens 132 poäng resulterade i Nyckeltalsinstitutets 

utmärkelse ”excellent arbetsgivare” som innebär att förvaltningen 

tillhör de tio högsta procenten i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa 

kartläggning av faktiska arbetsvillkor. Förvaltningen får likt föregående 

år höga poäng på antalet tillsvidareanställda i förhållande till totalt 

antalet anställda samt god medianlön och låg sjukfrånvaro i jämförelse 

med annan kommunal verksamhet. Förvaltningen har något fler antal 

medarbetare per chef jämfört med genomsnittet men lägre procent 

långtidssjukfrånvaro, vilket enligt Nyckeltalsinstitutet är en ovanlig 

kombination. En förklaring kan vara ett närvarande ledarskap med 

förtroende för närmsta chef som bland annat framkommit i den ovan 

nämnda medarbetarenkäten.  

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX grundar sig på 

nio nyckeltal, bland annat lika karriärmöjligheter, lika lön, skillnad i 

uttag av föräldradagar och skillnad långtidssjukfrånvaro. Även i år får 

förvaltningen ett resultat på 140 poäng, vilket kan jämföras med övriga 

deltagande organisationer med en branchmedian på 126. Förvaltningen 

placerar sig på en tredjeplats av de 15 förvaltningar i staden som 

deltagit. Förvaltningens styrkor enligt rapporten är en jämställd 

ledningsgrupp samt liten skillnad mellan könen när det kommer till 

andel tillsvidareanställda, långtidssjukfrånvaron och 

sysselsättningsgraden.  

Utvecklingsområden för förvaltningen är enligt rapporten fortsatt lika 

chefskarriär och att minska skillnaden i uttag av föräldradagar. 

Förvaltningen får också lägre poäng än snittet på skillnad i medianlön 
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mellan könen. Viktigt att poängtera är dock att nyckeltalet inte redogör 

för lika lön för lika arbete. En skillnad i medianlön kan vara resultat av 

att kvinnor och män har olika tjänster, arbetsuppgifter och erfarenhet.  

 

Miljöförvaltningen fortsätter arbeta för ett hållbart arbetsliv med ett 

aktivt likabehandlingsarbete och tidiga insatser vid risk för ohälsa.  
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Bedömning av nämndens interna kontroll 

 

Analys 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig. Detta baseras bland annat på utvärdering av de 

genomgångar som utförts på respektive avdelning i samband med 2021 års tertialbokslut 2. Förvaltningen följer då upp samtliga avdelningars 

rutiner kring ekonomi, prognosarbete, personalrelaterade frågor, m.m. Inga väsentliga avvikelser har noterats och revisionskontorets granskning 

bekräftar också att verksamheten är välskött. Måluppfyllelsen är god och det har inte funnits anledning att lämna några kommentarer kring 

ekonomihanteringen. 
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Uppföljning av nämndens internkontrollplan 

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen 

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort 

Process: God anknytning till relevant och aktuell forskning. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Bevakning av nya 
forskningsrön inom 
verksamheternas 
sakområden. 

Regelbunden kontakt 
med universitet och 
högskolor. 

Återrapportering på avdelnings- och förvaltningsnivå av relevant forskning. 

 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Flertalet samarbeten med akademin samt deltagande i externfinansierade projekt. 

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i 

Process: Förtroende gentemot 3:e man 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Genomgång av 
rutiner och ev. 
förekommande 
incidenter 

Kontroll av nedsätt-
ning av tillsyns-
avgifterna och andra 
moment som är 
förtroendekänsliga, 
t.ex. representation. 
Bisysslor följs upp 
systematiskt. 

Chefer följer upp med kontrollansvariga 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Nedsättning är hanterad i taxegruppen och beslutad efter granskning. 

Eventuella bisysslor anmäls under året och följs upp på medarbetarsamtal. 

  

Process: Medarbetarnas säkerhet. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Genomgång av 
rutiner och eventuellt 
förekommande 
incidenter 

Tas upp i intern-
kontrollgenomgången 
och årlig uppföljning 
bland annat genom 
medarbetarenkäten. 

Chefer följer upp med inspektörer. Samtal hålls kontinuerligt på avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Diskuteras regelbundet på APT m.m. Ibland dubbel bemanning vid inspektioner där det finns risk för upplevda hot. 
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1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet 

Process: Handläggning och beslut rörande myndighetsutövning mot enskilda 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Beslut Chefernas kontroll av 
beslut 

Stickprov och granskning av beslut 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:  

Avvikelse: JO-kritik för att ett muntligt beslut inte kunde anses vara ett tydligt avskiljande av ärendet från förvaltningens 
handläggning. 
Åtgärd: Enheten har tagit bort muntliga beslut och i januari 2021 infört förenklade skriftliga beslut med besvärshänvisning. 

I övrigt inga noterade avvikelser. 

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande 

Process: Livsmedelskontroll och hälsoskydds tillsynsarbete. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Tillsyn. Uppföljning av 
handläggning och 
verksamhet. 

Chefer följer upp med inspektörer. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 

Process: Livsmedelskontroll 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Supervision Regelbunden upp-
följning av utförda 
inspektioner och 
avvikelser 

Avstämning vid avdelningsledningsgruppsmöten 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 



 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 6 (9) 

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov 

Process: Miljö- och klimataspekter beaktas i stadsbyggnadsprocessen. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Rådgivande aktör och 
remissinstans kring 
miljö- och klimatfrågor 
inom ramen för 
Ledstången. 

Bevakning vid 
samrådsremisser. 

Löpande uppföljning enligt kvalitetssäkringsplan. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Kontroll av samrådsyttranden så att miljöfrågor, som tidigare lyfts av förvaltningen, har beaktats. 

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet 

Process: Fleet management. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Stöd och råd vid 
upphandlingar, 
uppdatering av policy, 
information och 
rutiner kring fordon. 

Löpande uppföljning 
vad gäller nyttjande 
av stadens fordon. 

Årlig uppföljning enligt stadens miljöprogram. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Uppföljning av fordonsflottans sammansättning inklusive drivmedelsanvändning. 

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring 

Process: Tillsyn och lokalisering av evenemang. 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Handläggning av 
bullerrelaterade 
ärenden. 

Riktad tillsyn av 
starka inomhusljud. 

Chefer följer löpande upp med inspektörer. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 
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2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö 

Process: Kemikaliesmart förskola 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Samarbete med de 
bolag som äger skol-
fastigheter (framförallt 
SISAB), privata 
fastighetsägare samt 
stadsdelsförvalt-
ningarna 

Uppföljning och 
analys av arbetssätt 
och standarder 

Chefer följer upp med kontrollansvariga handläggare. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

  

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Process: Debitering av avgifter 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Kontroller hos 
riktigheten hos data 
och tekniska formatet 
i Ecos. 

Faktureringslista Uppföljning av kontroll med kontrollansvariga 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna 

Process: Hantering av leverantörsfakturor 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Stickprov  på fakturor Stickprovskontroller Utvärdering av genomförda stickprovskontroller 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga större noterade avvikelser. 

Små avvikelser har upptäckts av ekonomifunktionen och har kunnat korrigeras i tid. 
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Process: Informationssäkerhet 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Behörighetshantering Via formaliserade 
beställningsblanketter 
till gemensamt IT-
stöd 

Årlig genomgång av behörigheter i väsentliga system 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Process: IT-funktionalitet 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Löpande 
systemförvaltning 

Löpande 
systemförvaltning 

Kontroll av dokumentation och utpekat back up-ansvar. Löpande avstämningar med leverantör. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Process: Jämställdhets och mångfaldsarbetet 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Mätetal och aktiviteter 
ska följas upp 

Tas upp i intern-
kontrollgenomgången 
och årlig uppföljning 
bland annat genom 
medarbetarenkäten. 

Redovisning av resultat av kontrollerna i ledningsgruppen 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Tas upp vid medarbetarsamtal, medarbetarenkät, likabehandlingsaktiviteter på avdelningar. 

Process: Kompetens/Arbetsmiljö 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Medarbetarsamtal 
APT och 
förvaltningsgrupp 

Tas upp i intern-
kontrollgenomgången 
och årlig uppföljning 
bland annat genom 
medarbetarenkäten 

Redovisning av resultat av kontrollerna i ledningsgruppen 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Årlig uppföljning av arbetsmiljöplan samt individuella kompetensutvecklingsplaner. Avdelningsgemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser.  
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Process: Löneutbetalningar 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Stickprovskontroller 
och undersökning av 
rutiner. 

Stickprov på 
avvikelserapportering 
till lönesystemet. 
Tredjepartskontroll. 

Aktuell dokumentation överlämnas, vid behov, till revisorerna i samband med årlig revision. 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Process: Projekt 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Kontroll av 
periodisering av 
intäkter och 
kostnader. 

Stickprov Kontroll vid T2 och årsbokslut 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 

Process: Upphandling/Inköp/Användning inköpssystem 

Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet 

Stickprov på 
transaktioner 

Kontroll av inköp  och 
upphandling 

Årlig genomgång av vilka som innehar inköpskort 
 

Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser. 
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1 Bakgrund 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 

2018. Syftet med förordningen var att skapa enhetliga 

dataskyddsregler inom EU avseende respekt för privatlivet och 

rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 7 och 8 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Dataskyddsförordningen syftar även till att säkerställa det fria flödet 

av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU. 

 

Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse 

inom Stockholms stad ansvarig för att verksamheten följer 

dataskyddslagstiftningen vid hantering av personuppgifter. Det 

innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra 

och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av 

personuppgifter. 

 

Varje nämnd och bolagsstyrelse i Stockholms stad har i enlighet 

med dataskyddsförordningen utnämnt ett Dataskyddsombud 

(”DSO”). DSO:n har till uppgift att övervaka verksamhetens 

integritets- och dataskyddsregelefterlevnad samt att ge 

rekommendationer och rapportera direkt till högsta 

förvaltningsnivå.  

 

Denna årsrapport är således ett medel för nämnd och styrelse att ta 

emot de råd och rekommendationer som DSO:n är skyldig att ge till 

ansvarig enligt dataskyddsförordningen samt för att få insyn i vad 

DSO:ns granskande arbete av verksamhetens status avseende 

integritet och dataskydd visar. Årsrapporten syftar till att 

nämnd/bolagsstyrelse ska kunna fatta beslut om prioriteringar, 

resurser och initiativ framåt. Detta samspel resulterar i att det blir 

enklare för ansvarig nämnd/bolagsstyrelse att visa hur de som 

personuppgiftsansvarig efterlever dataskyddslagstiftningen.  

 

Dataskyddsförordningen bygger på grundläggande principer och en 

av dessa principer är ansvarsskyldigheten. Den innebär att nämnd 

eller bolagsstyrelse ska kunna visa att verksamheten efterlever 

dataskyddsförordningen. Årsrapporten är en mycket viktig del av 

denna dokumenteringsskyldighet. Årsrapporten är även ett medel för 

nämnds/bolagsstyrelsens uppföljning och styrning av 

verksamhetens systematiska integritets- och dataskyddsarbete.  
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2 Sammanfattning 

 

I egenskap av Dataskyddsombud i Stockholms stads Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd lämnar jag följande årsrapport. 

 

Under tillsynsåret har DSO involverats i verksamhetens 

dataskyddsarbete på ett aktivt och löpande sätt. DSO har således 

god insyn i verksamhetens förehavanden och upplever att 

samarbetet mellan verksamheten och DSO har lett till att nämnden 

utför dataskyddsarbete på en god nivå.  

 

DSO konstaterar att verksamhetens dataskyddsarbete håller en 

förhållandevis hög nivå och att många av förra tillsynsårets 

föreslagna åtgärder har åtgärdats på ett bra sätt. Särskilt vad gäller 

arbetet kring verksamhetens registerförteckning. 

 

DSO har granskat de sex obligatoriska granskningsområdena samt 

ett antal granskningar utöver de obligatoriska. Inledningsvis 

konstaterar DSO att verksamheten i god utsträckning uppfyller de 

krav som ställs enligt dataskyddsförordningen och enligt den 

aktuella rapporten. DSO återger däremot nedan de områden där 

vissa brister kan och behöver åtgärdas. 

 

 DSO rekommenderar att informationsklassningsarbetet 

skiftas från ett systemorienterat, till ett behandlingsorienterat 

arbetssätt. 

 DSO rekommenderar att verksamheten fortsätter med 

arbetet att upprätta styrdokument och komplettera de redan 

upprättade styrdokumenten. 

 DSO rekommenderar att verksamheten upprättar blanketter 

som kan tillhandahållas till registrerade som vill lämna 

synpunkter och klagomål eller som vill utöva sina rättigheter 

enligt dataskyddsförordningen.  

 DSO rekommenderar att verksamheten vidtar 

utbildningsinsatser i syfte att höja kunskapsnivån kring 

personuppgiftsincidenter.  

 DSO rekommenderar att arbetet med att lösa de 

kommuninterna personuppgiftsansvarsproblemen fortsätter. 
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3 Obligatoriska 
rapporteringsområden 

 

Denna årsrapport spänner över sex obligatoriska 

rapporteringsområden som Personuppgiftsansvarig (”PUA”) som ett 

minimum ska informera sig om årligen för att kunna anses leda och 

styra dataskyddsarbetet så som dataskyddsförordningen avser.  

 

De obligatoriska rapporteringsområdena är  

 registerförteckning,  

 styrdokument,  

 tekniska och organisatoriska åtgärder för 

personuppgiftsbehandlingar,  

 konsekvensbedömningar,  

 individens rättigheter och  

 personuppgiftsincidenter.  

 

Nedan redogörs för nämndens status och DSO:ns slutsatser samt 

rekommendationer gällande de obligatoriska rapporteringsområdena 

efter DSO:ns genomförda uppföljning och granskning.  
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3.1 Registerförteckning 

3.1.1 Sammanfattning 

 

3.1.2 Syfte 

 

Det följer av dataskyddsförordningen art. 30 att varje 

personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde måste upprätta ett 

register över samtliga personuppgiftsbehandlingar som utförs under 

dess ansvar. 

 

När registerförteckningen är upprättad skapar den en intern 

synlighet och förståelse för vilka personuppgifter som behandlas 

samt hur de hanteras. Registerförteckningen är därför 

dataskyddsarbetets centrala utgångspunkt och bas samt säkerställer 

att verksamheten beaktar att det ska finnas en laglig grund för all 

personuppgiftsbehandling. Det är därför viktigt att 

personuppgiftsansvarige får information om hur komplett 

verksamhetens förteckning är. Om dokumenteringskravet uppfylls 

kan verksamheten arbeta effektivt, systematiskt och riskbaserat och 

samtidigt värna individens integritet, särskilt när känsliga och 

särskilt skyddsvärda personuppgifter behandlas av verksamheten.  

 

Att ha en registerförteckning på plats leder till att verksamheten kan 

arbeta mer resurs- och kostnadseffektivt med sitt systematiska och 

riskbaserade dataskyddsarbete. Man kan styra insatserna där de gör 

störst nytta. 

 

Fråga/kontroll Svar 

Antal behandlingar som är 

registrerade? 

87 

Har nödvändiga uppdateringar 

gjorts? 

Ja, framförallt vad gäller 

komprimering och 

sammanslagning av 

personuppgiftsbehandlingar. 

Bedöms registerförteckningen vara 

fullständig? 

Ja 

Har verksamheten lämpliga rutiner 

för registerföring? 

Ja  
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Syftet med detta rapporteringsområde är således att rapportera till 

personuppgiftsansvarige hur väl verksamhetens har lyckats 

inventera sina personuppgifter och de personuppgifter som 

behandlas för annans räkning och upprätta en registerförteckning. 

 

Eftersom inventeringen av personuppgifter i sig är avgörande för 

allt det fortsatta dataskyddsarbetet inom verksamheten, är denna 

lägesbild en av de viktigaste slutsatserna som 

personuppgiftsansvarige behöver förstå och ta ställning till inför det 

planerade åtgärdsarbetet under nästa verksamhetsår. 

3.1.3 Resultat 

DSO kontrollerar hur många behandlingar som registrerats 

 

87 st. personuppgiftsbehandlingar finns i nuläget registrerade i 

verksamhetens registerförteckning. 

DSO kontrollerar om nödvändiga uppdateringar gjorts 

 

Vid förra årets tillsyn noterade DSO att verksamhetens 

registerförteckning var mycket omfattande och innehöll 1502 rader. 

DSO hade inga anmärkningar på registerförteckningens utformning, 

men innehållet ansågs alltför omfattande för att möjliggöra en god 

överblickbarhet. Av den anledningen anfördes en komprimering av 

den dåvarande registerförteckningen som en åtgärdspunkt. 

 

DSO konstaterar att verksamheten åtgärdat åtgärdspunkten mycket 

väl genom att komprimera antalet rader från 1502 till 87. 

 

DSO konstaterar att den senast uppdaterade versionen av 

registerförteckningen som tillhandahållits till DSO är daterad 21 

oktober 2021, vilket indikerar att registerförteckningen hålls 

uppdaterad och levande. Uppfattningen om att registerförteckningen 

hålls uppdaterad understöds av uppgifter från de intervjuer som 

hållits i samband med tillsynsarbetet. 

DSO bedömer hur fullständig registerförteckningen är 

 

DSO bedömer att registerförteckningen är att anse som fullständig. 

Vid tillsyn framgår att verksamheten har arbetat rigoröst med sin 

registerförteckning och lagt ned ett stort arbete på att se till 

verksamhetens samtliga personuppgiftsbehandlingar ingår. DSO 

konstaterar att verksamhetens samtliga personuppgiftsbehandlingar 
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med största sannolikhet ingår i registerförteckningen. I vart fall 

finns en sådan ambition i verksamheten.  

 

Registreringarna håller i regel en god kvalitet innehållsmässigt och 

exempelvis är fältet Laglig grund ifyllt i samtliga registreringar. I 

vissa fall saknas däremot information i registerförteckningen. 

Framförallt vad gäller fältet (Om möjligt) Allmän beskrivning av 

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som endast är ifyllt 

i 7 av de 87 registreringarna. 

 

DSO noterar även att registerföringen i regel är utformad och 

strukturerad utefter behandlingar och inte efter system, i enlighet 

med vad Stockholm stad rekommenderar. I vissa fall är däremot 

system angivna som personuppgiftsbehandlingar, exempelvis vad 

gäller behandlingarna med namn Fleetmanagement och Molntjänst- 

Antura projects. Den angivna informationen i exempelvis 

Fleetmanagement har vissa brister innehållsmässigt, såsom att ett 

fält innehåller endast ett frågetecken. DSO noterar att verksamheten 

framöver fullständigt bör föra sin registerförteckning efter 

behandlingar och inte efter vilka system dessa sker i. 

DSO bedömer om verksamheten har lämpliga rutiner för 

registerföring 

 

DSO konstaterar att verksamheten har nedtecknade rutiner för 

arbetet med registerförteckningen. Det innebär att verksamheten 

arbetar med registerförteckningen som ett levande dokument på ett 

gott sätt. 

3.1.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 
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3.1.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

DSO rekommenderar att verksamheten fokuserar registerföringen 

helt och hållet på ett behandlingsorienterat sätt, i motsats till ett 

systemorienterat sätt, och som ett led i detta raderar eller 

sammanfogar behandlingar med andra beskrivna behandlingar, 

såsom exempelvis Fleetmanagement. 

 

DSO rekommenderar även att fältet (Om möjligt) Allmän 

beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder fylls 

på i den utsträckning som är möjlig.  
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3.2 Styrdokument 

3.2.1 Sammanfattning 

 

3.2.2  Syfte 

 

Området syftar till att personuppgiftsansvarige genom styrdokument 

ska kunna visa att den bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete 

och att den styr sina medarbetares hantering av personuppgifter. 

Genom styrdokument kommunicerar personuppgiftsansvarige till 

medarbetare i sin verksamhet om vad som gäller och vad som 

förväntas av medarbetarna, när de hanterar personuppgifter. Att 

styrdokument finns nedtecknade, beslutade och kommunicerade 

medför att medarbetaren får dataskyddsinformation och kan behålla 

kunskapen över tid och tillämpa den på ett konsekvent sätt. En röd 

tråd i Dataskyddsförordningen är att viktiga arbetssätt och rutiner 

ska vara dokumenterade. Detta följer bland annat av kravet på att 

den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att 

dataskyddsförordningens principer för behandling av 

personuppgifter efterlevs (artikel 5).  

 

Rapporteringen av området är tvådelad: dels ska DSO bedöma om 

verksamheten har relevanta styrdokument antagna och på plats, dels 

ska rapporteringen visa om dokumentationen innehållsmässigt 

håller en lämplig kvalitet, i vilket ingår bl.a. att dokumentationen 

ska vara uppdaterad och aktuell. 

 

Fråga/kontroll Svar 

Finns lämplig styrande 

dokumentation på plats? 

Delvis 

Håller innehållet i de existerande 

dokumenten lämplig kvalitet? 

Ja, frånsett utpekad ägare 

Är dokumenten pedagogiska och ger 

de ett tillräckligt stöd? 

Ja 

Är dokumenten uppdaterade? Ja 

Finns ägare till dokumenten 

utpekade, så att uppdateringar kan bli 

gjorda vid behov? 

Nej 
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3.2.3 Resultat 

Finns lämplig styrande dokumentation på plats? 

 

DSO konstaterar att verksamhetens styrande dokumentation i 

dagsläget omfattar en stor del av dataskyddsområdet. Verksamheten 

har följande nedtecknade rutiner: 

 

- Rutin för konsekvensbedömning 

- Rutin för tillvaratagande av de registrerades rättigheter 

- Rutin för begäran om registerutdrag 

- Rutin för hantering av personuppgiftsincident 

- Rutin för användning av nya molntjänster 

- Rutin för elektronisk kommunikation (berör delvis GDPR) 

- Rutin för att hålla artikel 30-registret uppdaterat 

 

DSO bedömer att den styrande dokumentationen är godtagbart 

omfattande, men att det finns utrymme för fortsatt arbete med att 

upprätta än mer styrande dokumentation. De punkter som bör täckas 

in framöver är: 

 

- Rutin för hur verksamheten hanterar inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard i verksamhetens processer och 

rutiner enligt art. 25. Syftet med en sådan rutin är att 

undersöka om verksamheten tagit höjd för och analyserat 

hur de grundläggande principerna i art. 5 ska beaktas i 

relevanta processer och rutiner. Exempel på sådana analyser 

är: används automatiska lösningar såsom raderings-

funktioner och/eller textbegränsningar som främjar 

principen om uppgifts- och lagringsminimering? Hur stor är 

risken att medarbetarna gör manuella fel när de ska 

distribuera information via brev till medborgare? 

- Rutin för publicering av handlingar och personuppgifter på 

sociala medier och på start.stockholm. DSO rekommenderar 

att denna dokumentation även innehåller rutiner för hur 

verksamheten använder sig av samtycke respektive 

modellavtal som laglig grund. 

 

DSO bedömer om innehållet i existerande dokument håller 

lämplig kvalitet 

 

DSO bedömer att innehållet i de tillhandahållna dokumenten håller 

god kvalitet. Rutinerna är överskådliga, lättillgängliga, omfattande 

och är utformade för att kunna användas av samtliga anställda. 
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DSO konstaterar att de tillhandahållna dokumenten saknar en 

uttryckligen angiven ägare. I en del av dem, exempelvis rutinen för 

tillvaratagande av de registrerades rättigheter, framgår vem som 

gjort den senaste uppdateringen i dokumentet. Huruvida den 

personen är ägare av dokumentet eller inte framgår inte. I rutinen 

för användning av molntjänster saknas ett sådant namn över huvud 

taget. DSO rekommenderar därför att verksamheten identifierar och 

anger en ägare för varje upprättat styrdokument. 

 

DSO konstaterar att dokumenten förefaller vara relevanta och väl 

uppdaterade. 

 

3.2.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

3.2.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

DSO rekommenderar att verksamheten fortsätter arbetet med att 

upprätta fler styrande dokument, förslagsvis rutin för inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard samt rutin för publicering av 

personuppgifter på sociala medier och på Stockholm stads hemsida, 

inbegripet en rutin för användande av samtycke respektive 

modellavtal som laglig grund.  

 

DSO rekommenderar även att verksamheten identifierar och anger 

en ägare för varje upprättat styrdokument. 
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3.3 Tekniska och organisatoriska åtgärder för 
personuppgiftsbehandlingar 

3.3.1 Sammanfattning 

3.3.2 Syfte 

 

För att kunna skydda information (inklusive personuppgifter) med 

rätt slags skydd så ska verksamheten informationsklassa sin 

information. Stadens riktlinjer för informationssäkerhet föreskriver 

att alla stadens informationstillgångar ska vara klassade med stöd av 

SKR:s verktyg KLASSA. Utan informationsklassningen har 

verksamheten inte förutsättningar att välja rätt åtgärder för att 

skydda sin information. Det är därför av stor betydelse för 

dataskyddsarbetet att personuppgiftsansvarige ges en uppdaterad 

bild varje år av huruvida informationsklassning är genomförd för 

personuppgifter som verksamheten hanterar. 

 

Ansvaret för att informationsklassning genomförs ligger på den del 

av verksamheten som är informationsägare. En första kontrollpunkt 

måste därför vara om en informationsägare eller en 

informationsägarrepresentant med ansvar för klassning är 

identifierad i verksamheten. Om en ansvarig för klassningen inte 

har pekats ut och känner till sitt ansvar för uppdraget, minskar 

sannolikheten avsevärt att en klassning faktiskt initieras. 

 

Notera att enbart sådan informationsklassning som avser behandling 

eller system som omfattar personuppgifter är av intresse för DSO:s 

årsrapportering.  

 

 

 

 

Fråga/kontroll Svar 

Hur många av 

personuppgiftsbehandlingarna som 

finns i verksamheten har 

informationsklassats? 

~65 

Är klassade 

personuppgiftsbehandlingar aktuella? 

Ja 
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3.3.3 Resultat 

 

DSO konstaterar att verksamhetens informationsklassning i 

huvudsak har gjorts på systemnivå (och inte på behandlingsnivå, 

vilket är den uppdelning som Stockholms stad i andra sammanhang 

bedömer mest relevant att tillämpa): 

 

2016-12-22   Miljödatabasen 

2017-01-02   Miljöbarometern 

2017-01-11   Kemikalieregistret 

2017-07-03   Livsmedelskollen 

2017-08-30   Ecos 1 

2019-02-27   E-tjänst Värmepumpar 

2019-03-26   Kemikalieregistret 

2020-05-29   E-tjänst Brister 

2020-05-29   REST 

2020-06-25   Livsmedelskollen 

2020-06-25   Livsmedelsinspektioner 

2020-06-25   E-tjänst Matförgiftningar 

2020-09-14   Elektronisk körjournal 

2020-10-02   Elektronisk körjournal 

2020-10-05   E-tjänst inomhusmiljö 

2020-10-07   App luftkvalitet 

2020-10-19   App luftkvalitet 

2020-10-20   Flextidsystem 

2020-10-28   Ecos 2 

2020-11-24   Klimatpaktens kundhanteringssystem 

2020-11-25   E-tjänst Registrera livsmedelsverksamhet 

2020-12-01   Biodrivmedelskampanj 

2021-01-27   Antura project 

2021-01-28   E-tjänst inomhusmiljö 

2021-02-09   Agresso 

2021-02-10   Lisa självservice 

2021-06-15   Lisa självservice 

2021-10-25   Avista time 

 

DSO har jämfört systemklassningarna mot de angivna system som 

anges i registerförteckningens fält ”Var finns personuppgifterna?”. 

DSO konstaterar att de genomförda informationsklassningarna 

täcker de allra flesta system som används vid de flesta av nämndens 

personuppgiftsbehandlingar.  

Däremot anmärker DSO att de personuppgiftsbehandlingar som 

sker i exempelvis endast Outlook eller på verksamhetens servrar 

(t.ex. ”Outlook, N:” i personuppgiftsbehandling ”Inom ramen för 

EKR-samarbetet: inbjudan till skolor- workshop”, eller ”epost, 
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intranätet, fotografier sparas i mapp på U: [liksom namnskyltar]” i 

personuppgiftsbehandlingen ”Hantera intern kommunikation”) inte 

förefaller täckas av de systemövergripande informationsklassningar 

som gjorts. 

 

Översyn av klassningarna sker årligen och anses vara någorlunda 

aktuella. 

 

Det innebär att DSO bedömer att det är rimligt att anta att lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder är vidtagna för verksamhetens 

personuppgiftsbehandlingar. 

 

3.3.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

3.3.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

DSO rekommenderar att verksamheten fortsätter med sitt 

informationsklassningsarbete i fråga om 

personuppgiftsbehandlingar som inte sker i de datorsystem som 

hittills informationsklassats. DSO noterar även att utformningen av 

SKR:s KLASSA i dagsläget är systemorienterat och att viss 

personuppgiftsbehandling därför kan vara svår att passa in i den 

mall som tillhandahålls av KLASSA.  
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3.4 Konsekvensbedömningar 

3.4.1 Sammanfattning 

 

3.4.2 Syfte 

 

Konsekvensbedömningen hjälper en organisation att identifiera och 

minimera integritetsriskerna för personuppgifter som behandlas i 

projekt eller linjeverksamhet. En konsekvensbedömning har till 

syfte att identifiera och dokumentera risker kopplade till en viss 

behandling, samt att bedöma sannolikheten och konsekvensen om 

riskscenariot skulle inträffa. Baserat på bedömningen kan/ska 

riskförebyggande åtgärder vidtas. 

 

Konsekvensbedömningen anses liksom registerförteckning och 

informationsklassning som ett viktigt verktyg för verksamhetens 

dataskyddsarbete. Kravet på konsekvensbedömning är dessutom ett 

uttryckligt krav enligt GDPR och ska utföras för alla behandlingar 

som ”sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter 

och friheter” (artikel 35.1). Det är viktigt att 

personuppgiftsansvarige genom årsrapporten får en uppdaterad bild 

av hur fullständig verksamhetens situation är i fråga om 

konsekvensbedömningar avseende dataskydd. 

 

 

 

 

3.4.3 Resultat 

 

Fråga/kontroll Svar 

Har man identifierat alla 

behandlingar som det borde göras 

konsekvensbedömningar av? 

Ja 

Har alla potentiella 

högriskbehandlingar 

konsekvensbedömts? 

Ja 

Är de genomförda bedömningarna 

aktuella? 

Ja 
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Har man identifierat alla behandlingar som det borde göras 

konsekvensbedömningar av? 

 

Verksamheten har inte gjort någon faktisk retroaktiv inventering av 

redan pågående personuppgiftsbehandlingar som kan tänkas 

innebära hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter och 

på så sätt föranleda en konsekvensbedömning. Däremot konstaterar 

DSO att kunskapsläget och medvetenheten kring dataskyddsfrågor 

bland de anställda är på så pass hög nivå att det enligt vår 

bedömning inte föreligger någon risk att någon högriskbehandling 

som inte konsekvensbedömts skulle pågå i dagsläget. Eftersom 

verksamhetens systemanvändande i stort styrs ovanifrån av 

Stockholms stads direktiv, så minimeras risken att nämnden i sig 

ensamt använder sig av ett system som skulle innebära en hög risk 

utan att ha konsekvensbedömts. 

 

I sammanhanget kan även nämnas att verksamheten också har inlett 

ett arbete med en förstudie gällande anslutande till digitala 

myndighetsbrevlådor.  

 

Har konsekvensbedömning gjorts för alla potentiella 

högriskbehandlingar av personuppgifter? 

 

Verksamheten har under tillsynsåret genomfört två 

konsekvensbedömningar: en vad gäller ett körjournalssystem och en 

vad gäller ett flextids-system. Vad gäller körjournalssystemet så 

konstaterade verksamheten efter samråd med både DSO och IMY 

att det i dagsläget tycks saknas förutsättningar att använda sig av 

den del av körjournalssystemet som berör insamling och lagring av 

uppgifter om lagöverträdelser. 

 

Vad gäller flextids-systemet så har verksamheten genomfört en 

upphandling baserad på konsekvensbedömningen, som nu ska 

uppdateras med information om den upphandlade tjänsten innan den 

godkänns. 

 

Är de genomförda konsekvensbedömningarna aktuella? 

 

DSO konstaterar att de genomförda konsekvensbedömningarna är 

genomförda i närtid och är aktuella. Personuppgiftsbehandlingarna 

som konsekvensbedömningarna avser har inte förändrats i någon 

mån och konsekvensbedömningarna har således inget behov av att 

uppdateras. 
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3.4.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 
 

Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 

X 
Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

DSO bedömer att verksamhetens situation kring 

konsekvensbedömningsarbetet är så gott som fullständigt. 

Kunskapsläget är mycket bra, både hos ledningen och hos berörda 

anställda i stort. Av den anledningen föreligger en låg risk att 

verksamheten ägnar sig åt icke konsekvensbedömda 

personuppgiftsbehandlingar som innebär en hög risk för 

registrerades fri- och rättigheter. 

 

De genomförda konsekvensbedömningarna där DSO involverats 

håller mycket god kvalitet.  

3.4.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

Som framhålls på annan plats i denna rapport, finns det enligt DSO 

skäl att klargöra ansvarsfördelningen mellan Stockholms stad 

centralt och miljö- och hälsoskyddsnämnden som 

personuppgiftsansvarig, när det gäller personuppgiftsbehandlingar 

som sker exempelvis i datasystem som upphandlats centralt och där 

användningen för nämndernas del är påbjuden från Fullmäktige 

eller SLK. En sådan översyn kommer sannolikt även att ge 

återverkningar för hur ansvaret för konsekvensbedömningar av 

system respektive behandlingar fördelas inom staden i framtiden. 
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3.5 Individens rättigheter 

3.5.1 Sammanfattning 

 

3.5.2 Syfte 

 

Registrerade personer har enligt dataskyddsförordningen (artikel 

12–22) ett antal rättigheter som på olika sätt garanterar att den 

registrerade personen har insyn i hur dennes personuppgifter 

hanteras samt har en viss kontroll över personuppgiftsbehandlingen. 

Det är ett krav enligt förordningen att den personuppgiftsansvarige 

tillgodoser rättigheterna i fråga. 

 

Rättigheterna medför en rätt att ställa krav på att verksamheten 

vidtar vissa åtgärder, som exempelvis att lämna ut ett så kallat 

registerutdrag eller att rätta vissa uppgifter. (Radering, den så 

kallade ”rätten att bli glömd”, är sällan aktuell i någon större mån 

eftersom stadens organ lyder under krav på bevarande till följd av 

offentlighetsprincipen.) Verksamheten har enligt 

dataskyddsförordningen artikel 12.3 en skyldighet att vidta åtgärder 

inom trettio dagar efter att ha mottagit begäran. (Notera även att det 

finns undantagssituationer angivna i artikel 12.3, där svarsfristen 

kan förlängas till mer än en månad.) 

 

Dataskyddombudet har en roll i att granska efterlevnaden, 

identifiera brister samt ge råd och stöd hur processer och rutiner för 

att tillgodose rättigheterna bör utformas. 

 

Om verksamheten inte klarar av att hantera en begäran från en 

registrerad person i enlighet med dataskyddsförordningens krav, 

kan det skada allmänhetens förtroende för hur staden hanterar 

personuppgifter. Det kan även leda till tillsynsärenden från IMY:s  

sida, med sanktioner som följd. Det är därför viktigt att 

Fråga/kontroll Svar 

Hur många begäranden (om 

registerutdrag, begränsning, radering 

etc.) har inkommit från registrerade 

personer? 

2 

Hur många av dessa begäranden har 

hanterats av verksamheten inom 30 

dagar? 

Samtliga 
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personuppgiftsansvarige regelbundet ges en bild av i vilken mån 

verksamheten klarar av att leva upp till regelverkets krav på att 

hantera begäran inom föreskriven tidsfrist. 

3.5.3 Resultat 

Har verksamheten förutsättningar att hantera registrerades 

rättigheter inom föreskriven tidsfrist? 

 

Verksamheten har under tillsynsåret tagit emot en begäran om 

registerutdrag och en begäran om radering. Båda hanterades inom 

föreskriven tidsfrist på 30 dagar. 

 

DSO konstaterar att verksamheten har goda förutsättningar för att 

hantera registrerades rättigheter på ett mycket gott sätt. Vid 

utbildningstillfällen gällande dataskyddsarbete inom verksamheten 

så har det lagts fokus både på hur de registrerades rättigheter ska 

hanteras samt hur gallring och radering ska ske på ett fullgott sätt 

med beaktande av såväl offentlighetsprincipen som GDPR. DSO 

bedömer också att de rutiner som finns nedtecknade för att tillvarata 

de registrerades rättigheter är mycket goda. 

3.5.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 
 

Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 

X 
Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

3.5.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

Som ett nästa steg i arbetet med att tillvarata de registrerades 

rättigheter rekommenderar DSO att verksamheten upprättar 

blanketter att tillhandahålla till registrerade som vill utöva sina 

rättigheter. En sådan blankett underlättar både för den registrerade 

att lätt kunna ta tillvara på sina rättigheter, och för verksamheten 

som genom en väl ifylld blankett får den information de behöver för 

att tillmötesgå begäran redan i ett första skede.   
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3.6 Personuppgiftsincidenter 

3.6.1 Sammanfattning 

 

3.6.2 Syfte 

 

Med begreppet personuppgiftsincident avses enligt 

dataskyddsförordningen (artikel 4.12) ”en säkerhetsincident som 

leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller 

till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt 

behandlats.” 

 

Hantering av personuppgiftsincidenter är en viktig och obligatorisk 

komponent bland dataskyddsförordningens olika verktyg för att 

åstadkomma en god personuppgiftshantering. Incidenthanteringen 

består av två huvudsakliga moment – dokumentering respektive 

rapportering. Stadens mall för DSO:s årsrapport är avsedd att 

fokusera på rapporteringen. 

 

Rapporteringsskyldighet gäller som huvudregel för alla 

personuppgiftsincidenter. Undantag från rapporteringsskyldigheten 

Fråga/kontroll Svar 

Hur upptäcks 

personuppgiftsincidenter? 

Genom att anställda ute i 

verksamheten anmäler till behörig 

person, eller genom att ledning 

och dataskyddssamordnare 

plockar upp signaler om sådana 

incidenter. 

Hur många personuppgiftsincidenter 

har dokumenterats? 

12 

Hur många av dessa har ansetts 

behöva rapporteras (till IMY resp. 

till berörda personer) och inte? 

1 

Hur många av incidenterna har 

rapporterats i tid till 

tillsynsmyndigheten? 

0 
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gäller enbart om det är ”osannolikt att personuppgiftsincidenten 

medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter” (se 

artikel 33). Detta innebär att de flesta personuppgiftsincidenter ska 

rapporteras till IMY, och då inte senare än 72 timmar efter att 

verksamheten fått vetskap om incidenten. Om 

personuppgiftsincidenten sannolikt leder till hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter, ska rapportering även ske till de 

berörda registrerade personerna, utan dröjsmål. 

Dataskyddsförordningen delar alltså in personuppgiftsincidenter i 

tre kategorier: ingen rapportering, rapportering till IMY samt 

rapportering till de berörda personerna. 

 

Bristande förmåga att rapportera personuppgiftsincidenter i tid kan 

leda till sanktioner från IMY:s sida. DSO:ns årsrapportering är 

därför avsedd att kartlägga detta, samtidigt som det finns möjlighet 

att redovisa vilka typer av personuppgiftsincidenter som inträffat, 

incidenternas allvarsgrad etc. 

 

Notera att enligt dataskyddsförordningen artikel 33.5 ska alla 

personuppgiftsincidenter dokumenteras, det vill säga även i de fall 

då incidenten inte ska rapporteras till IMY. Bristande 

dokumentering står i strid med Dataskyddsförordningen och leder 

även till problem med att ta fram korrekta siffror till 

årsrapporteringen avseende hur väl verksamheten lever upp till 

rapporteringsfristerna. Enligt artikel 33.5 är det ett krav att 

dokumentera omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, 

dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för den egna organisationen 

att förbättra sin personuppgiftshantering genom systematiskt 

kvalitetsarbete och för tillsynsmyndigheten (IMY) att kontrollera 

efterlevnaden. Bristande dokumentation är sanktionsgrundande. 

3.6.3 Resultat 

Hur väl förmår verksamheten att rapportera 

personuppgiftsincidenter i tid till 

Integritetsskyddsmyndigheten? 

 

De personuppgiftsincidenter som dokumenterats under tillsynsåret 

har samtliga inneburit en obetydlig risk för enskildas friheter och 

rättigheter och ingen av dem har därför rapporterats till IMY. DSO 

uppfattar, givet den information som funnits tillgänglig vid 

bedömningstillfällena, att bedömningen att de anmälda incidenterna 

varit av ringa betydelse varit korrekt. Gällande en av incidenterna 

har det dock uppdagats i efterhand att bedömningen av risken för 
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den enskilde kan ha gjorts utifrån delvis felaktiga uppgifter och att 

den därför kan behöva göras om. 

 

3.6.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

3.6.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA 

 

DSO noterar att tolv st. personuppgiftsincidenter under ett tillsynsår 

för en verksamhet av den aktuella storleken är ett förhållandevis 

lågt antal. Likväl det faktum att endast en av incidenterna har 

bedömts utgöra en sådan risk för enskildas fri- och rättigheter att en 

rapport ska göras till IMY är noterbart. Det kan finnas två 

anledningar till ett sådant förhållandevis lågt antal: antingen 

hanterar verksamheten sina personuppgifter på ett ovanligt 

tillfredsställande sätt, eller så sker det i praktiken fler incidenter, 

men som inte rapporteras eller anmäls till de ansvariga i 

organisationen. Det kan alltså finnas ett mörkertal som beror på 

exempelvis en låg kunskapsgrad i verksamheten om vad en 

personuppgiftsincident faktiskt är och hur en sådan incident ska 

hanteras när den befaras ha inträffat. DSO noterar däremot att 

verksamheten uppvisar att de nästintill omgående tagit till sig av 

den återkoppling som DSO gav under tillsyn och 

rapportförfattandet, och att verksamheten visar mycket goda 

förutsättningar för att fortsatt förbättra arbetet med hantering av 

personuppgiftsincidenter samt spridning av kunskap inom 

verksamheten. 

Av den anledningen rekommenderar DSO att 

personuppgiftsansvarige lägger särskilt fokus på att sprida kunskap 

om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras. En lämplig 

insats för att öka på denna kunskap kan vara obligatoriska 

utbildningstillfällen för ledning och personal. 
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4 Genomförda granskningar 
under året 

4.1 Sammanfattning 
Genomförda granskningar: 

 Granskning 1 – Implementering av åtgärder från förra årets 

tillsynsrapport 

 Granskning 2 – Samtycke som rättslig grund  

 Granskning 3 – Agerande med anledning av Schrems II-

domen 

4.2 Syfte 
 

En av dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att övervaka 

verksamhetens efterlevnad av dataskyddsförordningen. En central 

del av det arbetet är att göra återkommande granskningar av hur väl 

dataskyddsförordningen efterlevs. Resultaten av granskningarna 

påverkar i stor utsträckning vilka beslut verksamheten kan fatta i 

fråga om dataskyddsåtgärder. För personuppgiftsansvarige är det 

därför av stor betydelse att få rapportering om vilka granskningar 

som gjorts under det gångna året och vad resultaten av 

granskningarna är. 

4.3 Genomförda granskningar och deras 
resultat 

Granskning 1 – Implementering av åtgärder från förra årets 

tillsynsrapport 

 

I förra årets tillsynsrapport rekommenderade DSO ett antal åtgärder, 

däribland: komplettering och komprimering av artikel 30-registret, 

placering av personuppgiftsansvar i stadsgemensamma 

personuppgiftsbehandlingar, upprättande av rutiner för 

tillvaratagande av registrerades rättigheter, systematisering av 

informationsklassning av informationstillgångar, upprättande av 

rutiner för genomförande av tröskelanalyser och 

konsekvensbedömningar.  

 

DSO konstaterar att de flesta av de rekommenderade åtgärderna har 

implementerats väl av Miljönämnden. De åtgärder som ännu ej 

implementerats fullt ut är: placering av personuppgiftsansvar i 

stadsgemensamma personuppgiftsbehandlingar samt 

systematisering av informationsklassning av informationstillgångar. 
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Vad gäller placering av personuppgiftsansvar i stadsgemensamma 

personuppgiftsbehandlingar konstaterar DSO att verksamheten har 

inlett ett stadsgemensamt samarbete i avsikt att lösa frågan. 

Verksamheten har upprättat ett förslag/utkast och ärendet ligger vid 

rapportens upprättande på annan verksamhet i stadens organisation. 

DSO konstaterar givet detta att nämnden har gjort en ansats att 

försöka implementera den rekommenderade åtgärden så långt det 

går från eget håll. 

 

DSO konstaterar att arbetet med att systematisera 

informationsklassning av informationstillgångar har framskridit 

men att vissa förbättringsområden återstår. Verksamheten har under 

tillsynsåret agerat utefter den kritik som framfördes av Stockholm 

stads Revisionskontor, vilken låg till grund även för den 

rekommenderade åtgärden från DSO. Således finns det nu 

upprättade rutiner vad gäller det specifika datasystemet. Det finns 

även uttryckliga instruktioner om att informationsklassning ska ske 

av nya system. Vad gäller informationsklassning av 

systemanvändning finns således en klar och tydligt upprättad rutin, 

dock inte vad gäller personuppgiftsbehandlingar som sker utanför 

användningen i de stora systemen. DSO rekommenderar att 

verksamheten i fortsättningen arbetar vidare med att systematisera 

informationsklassning av personuppgiftsbehandlingar som sker 

separat från systemanvändning. 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

Granskning 2 – Samtycke som rättslig grund 

 

DSO granskande verksamhetens användning av samtycke som 

rättslig grund för viss personuppgiftsbehandling. På grund av 

verksamhetens karaktär (kommunal nämnd och förvaltning) så 

används samtycke i mycket liten omfattning som rättslig grund för 

personuppgiftsbehandlingar. Verksamheten uppger att samtycke 

används vid publicering av fotografier, intervjuer och filmer. Det är 
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producenten/redaktören för den enskilda publiceringen som 

inhämtar samtycket från berörda enskilda. Den samtyckande kan 

återkalla sitt samtycke när som helst genom att höra av sig till 

verksamhetens funktionsbrevlåda för e-post. Verksamheten är även 

införstådd i de särskilt höga krav som ställs på informationsgivning 

i samband med inhämtande av samtycke, samt de höga krav som 

ställs vid inhämtande av samtycke från barn. DSO konstaterar att 

verksamhetens användning av samtycke som rättslig grund håller en 

godkänd nivå. 

 

Verksamheten har tagit fram en blankettmall för samtycke. DSO 

noterar däremot att blankettmallen inte används i dagsläget. DSO 

noterar vidare att det saknas nedtecknade rutiner för hur 

verksamheten använder sig av samtycke som laglig grund och när 

andra lösningar, som exempelvis modellavtal, kan vara en 

lämpligare lösning. DSO konstaterar också att det i blankettmallen 

finns möjlighet för den samtyckande att ange en tidsrymd för när 

samtycket ska vara giltigt. Verksamheten tycks däremot sakna 

nedtecknade rutiner för att stämma av huruvida en sådan 

tidsangivelse förfallit. DSO rekommenderar därför verksamheten att 

implementera den upprättade blankettmallen samt upprätta rutiner 

för hur verksamheten ska använda sig av samtycke som rättslig 

grund, inbegripet en rutin för att kontinuerligt stämma av huruvida 

ett samtycke förfallit enligt den tidsrymd som den samtyckande kan 

ha angivit. 

 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

Granskning 3 – Agerande med anledning av Schrems II 

 

Under förra tillsynsåret kom avgörandet Schrems II från EU-

domstolen. I avgörandet slog domstolen fast att Privacy Shield-

avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för 

personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet 

innebär att verksamheter inte längre kan stödja sig på Privacy 
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Shield som grund för att överföra personuppgifter till USA. DSO 

har därför valt att granska verksamhetens agerande med anledning 

av Schrems II-avgörandet. 

 

DSO konstaterar inledningsvis att verksamheten uppvisar god 

kunskap om avgörandet och de konsekvenser avgörandet har fått på 

dataskyddsområdet i stort. Det finns en tydlig förståelse i 

verksamheten om de problem som tredjelandsöverföring till USA 

innebär. Som exempel på den goda medvetenheten så ställer 

verksamheten numer ska-krav i nya upphandlingar av data- och 

molntjänter på att inga tredjelandsöverföringar av personuppgifter 

ska ske. 

 

DSO noterar däremot att kommunikationsavdelningen i 

verksamheten använder sig av ett flertal olika sociala medier, 

exempelvis Facebook och LinkedIn. Där publicerar verksamheten 

exempelvis rekryteringsannonser eller information som har med 

verksamheten att göra. DSO konstaterar att verksamheten 

fortsättningsvis bör hålla personuppgiftsbehandling på sociala 

medier, i form av exempelvis publikation av bilder med 

identifierbara fysiska personer, på så låg nivå som möjligt.  

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 
 

Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 

X 
Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 
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4.4 DSO ger råd och rekommendationer till 
PUA 

 

DSO rekommenderar att verksamheten arbetar vidare med 

systematiseringsarbetet vad gäller informationsklassning av 

informationstillgångar, särskilt i form av nedtecknade rutiner som 

täcker in personuppgiftsbehandling som sker utöver 

systemanvändning – exempelvis vid publiceringar på hemsida och 

sociala medie-plattformar. 

DSO rekommenderar att verksamheten implementerar och använder 

sig av den blankettmall för inhämtning av samtycke, samt upprättar 

nedtecknade rutiner för användning av samtycke. 

 

5 Risker inom dataskydd 

5.1 Sammanfattning 
Relevanta risker inom verksamheten: 

 Risk 1 – Kommuninterna förhållanden 

o A) Kommunintern fördelning av 

personuppgiftsansvar  

o B) Skillnad i riskanalys på systemnivå respektive 

behandlingsnivå 

 Risk 2 – Närvaro på sociala medier 

 Risk 3 – Sannolikt att kunskapsnivå kring 

personuppgiftsincidenter behöver höjas 

5.2 Syfte 
 

Nämnden ansvarar för att utföra vissa typer av riskanalyser, så som 

konsekvensbedömningar och informationsklassningar, men dessa 

ger inte en heltäckande bild av personuppgiftsriskerna i 

verksamheten. Såväl den personuppgiftsansvarige som 

dataskyddsombudet behöver ha kontinuerlig överblick över dessa 

risker som underlag för egen planering och löpande arbete. Detta 

gäller för verksamhetens samtliga personuppgiftsbehandlingar. 

Exempelvis krävs en sådan överblick för att kunna välja ut vilka 

områden som bör granskas under det kommande året eller för att 

avgöra vilka råd som dataskyddsombudet behöver lämna till 

verksamheten om dataskyddsåtgärder som behöver vidtas. 
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5.3 Resultatet av riskkartläggningen 

Risk 1 – Kommuninterna förhållanden 

 

A) DSO har i kommunikation med verksamheten redan tidigare 

identifierat en problematik vad gäller kommuninterna förhållanden. 

Problematiken består i att verksamhetens personuppgiftsansvar 

tillfaller miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden är däremot 

bunden till de beslut om exempelvis systemanvändning som i 

överensstämmelse med kommunernas reglering tas ovanifrån. Här 

har DSO identifierat en risk kan det uppkomma situationer där 

nämnden kan betraktas som ansvarig enligt GDPR för beslut som 

man inte själv förfogar över. DSO noterar att frågan lämpligen kan 

regleras genom exempelvis stadsinterna styrdokument eller 

reglementen, snarare än via personuppgiftsbiträdesavtal. DSO 

konstaterar att denna problematik inte på något sätt är unik för 

Stockholms Stad, utan är ett inherent problem i stort sett samtliga 

kommunala organisationer i Sverige. 

 

DSO:s uppfattning är att problematiken har identifierats i 

Stockholms stad såväl som hos nämnden och att ett arbete för att 

lösa frågan har inletts under ledning av SLK, där nämnden genom 

miljöförvaltningen involverats för synpunkter och förslag. DSO 

uppmuntrar därför Stockholm stad, via miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, att fortsätta arbetet. 

 

B) DSO konstaterar att verksamhetens informationsklassningsarbete 

för närvarande sker i huvudsak på systemnivå. En anledning till 

detta är att SKR:s riskklassningsverktyg KLASSA, som Stockholm 

stad anmodat sina nämnder och bolag att använda i detta arbete, är 

utformat för ett mer systemorienterat arbete. En risk med ett sådant 

arbetssätt är att viss personuppgiftsbehandling inte träffas av de 

informationsklassningar som gjorts (på systemnivå), exempelvis i 

det fall personuppgiftsbehandlingen sker i form av pappershantering 

eller i mappstrukturen på de egna servrar som medarbetarna 

kommer åt genom sina persondatorer. 
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Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 

 

Risk 2 – Närvaro på sociala medier 

 

Med anledning av Schrems II-domen så har frågan om 

verksamheters närvaro på sociala medier ställts på sin spets, då 

nästintill alla sociala medier tillhandahålls av amerikanska 

leverantörer. Det innebär att rättsläget kring närvaro på sociala 

medier är i dagsläget oklart. Den norska dataskyddsmyndigheten 

Datatilsynet publicerade nyligen en riskbedömning där 

myndigheten kom fram till att skulle upphöra med sin närvaro på 

Facebook. DSO påpekar att DSO inte anmodar verksamheten att 

upphöra med all närvaro på sociala medier, men vill däremot 

uppmärksamma de risker som finns involverade med sådan närvaro. 

De möjligheter som GDPR ställer upp för personuppgiftsöverföring 

till tredje land (se kapitel V), som är möjliga att tillämpa när inget 

beslut om adekvat skyddsnivå föreligger för ett specifikt land eller 

territorium, är dock komplicerade att tillämpa och kräver noggrant 

dokumenterade förstudier och avvägningar. Såvitt DSO känner till 

är sådant varken på plats hos miljö- och hälsoskyddsnämnden eller 

hos Stockholms stad generellt.  

 

 
 

Allvarliga brister identifierade som omgående kräver 

insatser av ledning och/eller övriga verksamheten  
 

Brister identifierade som bedöms vara omfattande 

och/eller kräva omgående åtgärder 

X Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara 

brådskande, omfattande eller allvarliga 
 

Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade 
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Risk 3 – Sannolikt att kunskapsnivån kring 

personuppgiftsincidenter behöver höjas 

 

Som tidigare nämnt så anmärker DSO att antalet 

personuppgiftsincidenter under granskningsåret (12 st.) är ett lågt 

antal för en verksamhet av den aktuella storleken. DSO befarar att 

det låga antalet beror på att kunskapsnivån kring 

personuppgiftsincidenter hos personal och ledning är otillräcklig. 

En låg kunskapsnivå riskerar inte bara leda till att faktiska 

personuppgiftsincidenter förblir orapporterade, utan att 

personuppgiftshantering i stort riskerar att skötas på ett otillräckligt 

sätt, exempelvis när det uppstår orsak att gå utanför gängse 

arbetsrutiner för att utföra en uppgift. 

5.4 DSO ger råd och rekommendationer till 
PUA 

 

DSO rekommenderar att miljö- och hälsoskyddsnämnden 

uppmuntrar Stockholm stad, tillsammans med övriga berörda 

nämnder, att fortsätta arbetet med att klargöra och dokumentera de 

kommuninterna relationerna för personuppgiftshantering, främst i 

kommunövergripande datasystemen. 

DSO rekommenderar verksamheten att skifta fokus i 

informationsklassningsarbetet från en systemorienterad inriktning 

till en bredare personuppgiftsbehandlingsorienterad inriktning. 

DSO rekommenderar att verksamheten ser över sin närvaro på 

USA-kontrollerade sociala medieplattformer. DSO rekommenderar 

verksamheten att arbeta fram rutiner för närvaro på sociala medier, 

inbegripet rutin om användande av samtycke och modellavtal som 

laglig grund. 

DSO rekommenderar att verksamheten lägger ytterligare fokus på 

att höja kunskapsnivån hos personalen i verksamheten gällande 

dataskyddsfrågor, särskilt vad gäller personuppgiftsincidenter. 
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6 Planerade granskningar under 
det nya verksamhetsåret 

6.1 Sammanfattning 
Relevanta granskningsområden inom verksamheten: 

 Område 1 – hantering av klagomål och synpunkter från 

registrerade 

 Område 2 – Stadsinterna förhållanden 

6.2 Syfte 
 

Som nämnts ovan är det granskande arbetet en av 

dataskyddsombudets viktigaste uppgifter. Granskningsområdena 

har valts utifrån ett riskbaserat synsätt, det vill säga att fokus läggs 

på områden där verksamhetens mest relevanta risker har 

identifierats i riskanalysen och i de övriga rapporteringspunkter i 

årsrapporten som visar på brister.  

Granskning 1 – Hantering av klagomål och synpunkter från 

registrerade 

 

I mars 2021 fattade IMY beslut om en ny tillsynspolicy 

(https://www.imy.se/nyheter/klagomal-i-fokus-for-kommande-tva-

ars-granskningar/). I tillsynspolicyn uppger IMY att fokus i 

kommande två år kommer att ligga på klagomål och synpunkter 

från registrerade. Det innebär att myndighetens fokus för 

tillsynsärenden, från deras håll, kommer att ligga på klagomål från 

registrerade. 

 

DSO noterar att enskildas klagomål och synpunkter inte bara är av 

stor betydelse i dataskyddsarbetet, utan även är ett av 

dataskyddsförordningens fundamentala syften, i fråga om 

tillvaratagande av enskildas rättigheter. 

 

DSO väljer därför att i kommande tillsynsår granska hur väl 

verksamheten är rustad att hantera klagomål och synpunkter från 

enskilda. DSO uppmuntrar verksamheten att i förebyggande syfte 

exempelvis upprätta blanketter som kan tillhandahållas till 

registrerade som vill tillvarata sina rättigheter. 

 

https://www.imy.se/nyheter/klagomal-i-fokus-for-kommande-tva-ars-granskningar/
https://www.imy.se/nyheter/klagomal-i-fokus-for-kommande-tva-ars-granskningar/
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Granskning 2 – Kommuninterna förhållanden 

 

DSO väljer att till nästa år granska hur verksamheten, och i 

förlängningen Stockholm Stad, arbetar för att lösa problematiken 

kring den kommuninterna personuppgiftsansvarsfördelningen. Som 

ovan nämnts känner DSO till att frågan leds av SLK och att miljö- 

och hälsoskyddsnämnden involverats i detta. Däremot finns ett stort 

värde i att arbetet fortskrider och DSO väljer därför att till nästa 

tillsynsår fördjupa granskningen av hur detta arbete fortskrider.  

 

 

Stockholm 2022-01-13 

 

 

 

 

Simon Jernelöv, Externt DSO för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

Stockholms stad, och Anders Eriksson, dataskyddsjurist. 

 



Handläggare: Henrik Lundström
Telefonnr: 08-508 289 08
Mejladress: henrik.lundstrom@stockholm.se

Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn
Andel utgörs av antal objekt med tillsyn eller kontroll jämfört med totalt antal objekt

Tillsynsområde

Antal objekt som haft 
tillsyn/kontroll

2021

Antal registrerade objekt
2021

Andel objekt som 
haft tillsyn/kontroll 

under året
2021

Andel objekt som 
haft 

tillsyn/kontroll 
under året

2020

Samtliga områden 8 667 21 998 39% 39% **

Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet 262 456 57% 78%

Tillsyn inom hälsoskydd 3 240 13 236 24% 27% *

Livsmedelskontroll 5 165 8 306 62% 59%

Kommentarer:

Nyckeltal 101: Intäktsfinansieringsgrad

Tillsyns- och 
kontrollrelaterade intäkter i tkr

2021

Tillsyns- och 
kontrollrelaterade  kostnader 

i tkr
2021

Självfinansierings-
grad
2021

Självfinansierings-
grad
2020

Självfinansieringsgrad miljöbalken
56 512 85 518

66% 75%

Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen 73 399 64 265 114% 82%

Kommentarer:

Nyckeltal 213 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon

Volym miljöbränsle [liter] 
2021

Total volym fordonsbränsle 
[liter] 
2021

Andel miljöbränsle i 
stadens etanol- och 

biogasfordon
2021

Andel 
miljöbränsle i 

stadens etanol- 
och biogasfordon 

2020

Andel miljöbränsle i stadens etanol- och 
biogasfordon

2 659 2 821 94% 92%

Kommentarer:

Nyckeltal 214 - Sålda fossila drivmedel

Periodens utfall
2021 (avser 2020)

Periodens utfall
2020 (avser 2019)

Sålda fossila drivmedel 6,8 TWh 6,5 TWh

Nyckeltal för miljö- och hälsoskyddsnämnden

* Den i 2020 års nyckeltalsbilaga angivna andelen (18 %) har i efterhand korrigerats till 27 
%.
** Konsekvensändring av korrigering enligt *. (Tidigare 33%.)

Avser miljöförvalltningens bilar.



Kommentarer: Utfallet avser år 2020. Energiinnehållet i allt drivmedel levererat i länet år 2020 är lägre än tidigare år. Mängden 
fossilt har ökat och mängden förnybart har minskat från tidigare år. Reduktionsplikt infördes för bensin och 
diesel den 1 juli 2018. Den innebär att drivmedelsleverantörerna måste reducera klimatpåverkan från fossil 
bensin och diesel genom att blanda in hållbara biodrivmedel. Reduktionsplikten har skärpts succesivt och 2020 
ställdes krav på 4,2 procents reduktion av koldioxidutsläppen i bensin och 21 procent av utsläppen i diesel. All 
bensin som säljs inom länet är låginblandad med etanol och all diesel som säljs vid publika drivmedelsstationer 
innehåller förnybar RME och HVO. Däremot säljs en del bulkdiesel (dvs direktleverans med tankbil) utan eller 
med låg andel förnybara komponenter.Tre olika saker kan förklara förändringen dvs att andelen fossilt ökat och 
andelen förnybart minskat i länet. Fler depåer i Sverige har numera lokala möjlighet att lagra HVO100 vilket gör 
att det går att leverera reduktionspliktsdiesel mer jämnt över Sverige. Under de första åren med reduktionsplikt, 
2018-2019, fanns inga större lagringsmöjligheter ute i landet och Stockholm, Göteborg och Malmö fick större 
volymer HVO för att drivmedelsbolagen skulle klara reduktionspliktsnivån utslaget på hela landet. Högre 
inbladningar över reduktionspliktsnivån erbjöds i storstäderna men på andra platser i Sverige var nivåerna låga 
eller obefintliga. Nu har detta jämnats ut. 

Reduktionsplikten tar även hänsyn till hur mycket koldioxid drivmedlet faktiskt reducerar. Den HVO/RME med 
störst klimatnytta har använts till låginblandning vilket gör att mer klimatnytta kan erhållas med lägre volymer. 
En tredje orsak verkar vara att det skett dubbelräkningar vid statistiksammanställningarna under tidigare år. Det 
är drivmedelsbolagens bulkleveranser av HVO som dels räknas som bulkleverans men också kommit med i 
reduktionspliktsdieseln. Att använda bulkleveranserna som avräkning mot reduktionspliktsdieseln är tillåtet och 
något som förmodligen inte uppmärksammats i statistiken tidigare år.



Nyckeltal 226  - Utförd tillsyn (timmar) i förhållande till planerad 

Tillsynsområde

Direkt debiterbara samt ej 
debiterbara timmar enligt 

VP2021                                   

Direkt debiterbara samt ej 
debiterbara timmar enligt 

VB2021    

VB/VP
2021

Levererade 
timmar i 

förhållande till 
planerade 2020

Samtliga områden 71 895 70 717 98% 94%

Avdelningen för plan och miljö 15 745 15 145 96% 106%

Avdelningen för hälsoskydd 35 150 32 572 93% 95%
Planerad kontroll enligt 

kontrollplan 2021 (timmar)
Utförd planerad kontroll 

enligt uppföljning av 
kontrollpan 2021 (timmar)

Utfört/planerat 
2021

Levererade 
timmar i 

förhållande till 
planerade 2020

Avdelningen för livsmedelskontroll 21 000 23 000 110% 84%

Kommentarer:

Nyckeltal 227  - Utförd tillsyn i förhållande till planerad

Tillsynsområde

Levererade timmar i 
förhållande till planerade 

2021                              

Levererade timmar i 
förhållande till planerade 

2020
Samtliga områden 98% 94%

Avdelningen för plan och miljö 96% 106%

Avdelningen för hälsoskydd 93% 95%

Avdelningen för livsmedelskontroll 110% 84%

Kommentarer: kommentera gärna här



Handläggare: Emily Tjäder
Telefonnr: 08-508 28 741
Mejladress: emily.tjader@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Antal tillsvidare-

anställningar
Totala antalet 
anställningar Andel tillsvidare-

anställningar 

Andel 
tillsvidareanställda 

Tillsvidareanställda 264 284 93,0% 95,8%
 

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster   

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Antal heltids-
anställningar

Totala antalet 
tillsvidare-

anställningar

Andel heltids-
anställningar 

Andel heltids-
anställningar            

Heltidstjänster 263 264 99,6% 99,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020

Det lägsta talet av 
antalet avgångar 

eller rekryteringar 
av tillsvidare-
anställningar

Genomsnittligt 
antal tillvidare-
anställningar 

under året

Personalomsätt-
ning (%)

Personal-
omsättning                     

%

Personalomsättning 14 256 5,5% 7,2%

Kommentarer:

Underlag 2021

Det lägsta talet avser avgångar.

Underlag 2021

Underlag 2021



Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Antalet anställda 

kvinnor
Totala antalet 

anställda
Andel kvinnor 

(%)
Antalet kvinnor i 

chefsposition
Totala antalet chefer Andel kvinnliga 

chefer (%)
Kvinnliga chefer                    

(kvot) 
Kvinnliga chefer                   

(kvot) 

Kvinnliga chefer 200 284 70,4% 14 22 63,6% 0,90 0,85

Kommentarer:

 

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Utrikes födda 

chefer                  
(kvot) 

Utrikes födda chefer                
(kvot)

Utrikes födda chefer 0 0,00

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden)

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Antal 

sjukfrånvaro-
dagar dag 1-14

Totala antalet 
dagar av avtalad 

arbetstid

Andel korttids- 
sjukfrånvaro         

Andel korttids-
sjukfrånvaro                        

Korttidssjukfrånvaro 720 100 649 0,72% 1,12%

Kommentarer:

Underlag 2021

Underlag 2021



Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden)

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Antal 

sjukfrånvaro-
timmar dag 15-

Totala antalet 
dagar av avtalad 

arbetstid

Andel långtids-
sjukfrånvaro                   

Andel långtids-
sjukfrånvaro                        

Långtidssjukfrånvaro 1 866 100 649 1,85% 1,31%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

Nyckeltal 2021 Nyckeltal 2020
Kostnad för  

sjukfrånvaro-
dagar dag 2-14 i 

tkr

Antalet 
årsarbetare* 

Kostnad 
sjukfrånvaro per 

årsarbetare, 
kronor

Kostnad 
sjukfrånvaro per 

årsarbetare, kronor

Kostnad korttidsfrånvaro 848 294 2 884 4 953

Kommentarer:

Underlag 2021

Underlag 2021
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Synpunkter i samband med förhandling om verksamhets-

berättelsen 2021 
 

SACO-rådet på miljöförvaltningen är en del av SACO-kollektivet i Stockholms Stad. Det är 
vår uppgift att föra fram de yrkanden som berör våra medlemmar på miljöförvaltningen. 
 
SACO-rådet förklarar enighet gällande verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
SACO lokalförening gör följande kommentarer till verksamhetsberättelsen för 2021 
Vi konstaterar att samarbetet inom miljöförvaltningen, under 2021, har fungerat väl ur 
facklig synvinkel. 
 
Det finns fortfarande en obalans vad gäller könsfördelningen på förvaltningen.  
SACO anser det viktigt att arbetsgivaren fortsätter arbeta aktivt för att nå en jämnare 
fördelning mellan könen och ställer sig bakom förvaltningens motivering att, i de fall då två 
kandidater med likvärdig kompetens står mot varandra, välja en person från det 
underrepresenterade könet.  
 
Förvaltningens medarbetare har under året i stor utsträckning arbetat hemma med 
anledning av covid-19. Under hösten 2021 skulle medarbetarna sakta återgå till arbetet på 
kontoret, men i slutet av december 2021 kom på nytt krav på att endast de med särskild 
anledning får arbeta på kontoret. SACO erfar att hemarbetet har medfört att många 

medarbetare börjat uppskatta att i större utsträckning kunna arbeta hemifrån. Detta ställer större 
krav på arbetsmiljön i hemmet avseende ergonomin. SACO ställer sig positiva till de utökade 
möjligheterna till hemlåning av utrustning under pandemin och hoppas på att medarbetarna 
även ska få möjlighet till detta framöver. Detta eftersom att situationen troligtvis kommer 
att fortsätta under 2022, vilket medför en ökad risk för felbelastning för medarbetare som 
inte arbetar vid en ergonomiskt anpassad arbetsplats.  
 
Förvaltningen sitter sedan drygt tre år tillbaka i flexkontor. Utifrån nu gällande plan för nya 
tekniska nämndhuset kommer vi att flytta tillbaka till TN-huset under april 2022. Respektive 
avdelning kommer att få färre arbetsplatser i sin hemvist jämfört med nuläget och flera 
platser kommer att delas mellan avdelningarna. Detta innebär att medarbetarna, troligtvis, i 
större utsträckning kommer att befinna sig på andra våningsplan och på andra avdelningars 
hemvister, vilket kan försvåra arbetet med att hålla samman gruppen. Vi har tidigare år 
konstaterat att flera medarbetare behövt få fasta platser för att få arbetsro i separatorhuset och att 
detta har kunnat ordnas på avdelningarna. SACO har uppmärksammat förvaltningen på att denna 
erfarenhet ska tas med till de nya lokalerna i TN-huset. SACO har inte underrättats om att detta 
gjorts men förutsätter att förvaltningen kommer att hörsamma de individuella behov som uppstår. 
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Vi uppmuntrar därför fortsatta utbildningsinsatser gällande de förändringar som detta sätter 
på ledarskapet och som kan ge cheferna rätt verktyg.  
 
SACO yrkar på att arbetsgivaren fortsätter att följa upp hur de nya arbetssätten/ 
arbetsförhållanden i tekniska nämndhuset och med anledning av ökat distansarbete 
påverkar personalen vad gäller stress och välbefinnande, samt fortsätter arbeta med att 
utveckla ledarskapet efter nya behov. Samtidigt önskar SACO att erfarenheter vid flytten till 
Separatorhuset används i planeringen inför flytten tillbaka till tekniska nämndhuset. Så som 
t.ex. tidigareläggande av ergonomirond och tidigt anpassa arbetsplatser för medarbetare 
med särskilda behov. 
 
SACO vill uppmärksamma förvaltningen på att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 
även fortsättningsvis bör utvecklas inom förvaltningen och bli en tydligare del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta blir ännu viktigare i och med att arbete på distans 
med stor sannolikhet kommer att vara vanligare även när pandemin är över.  
 
Det saknas idag forum för förvaltningsöverskridande samverkan för de tekniska 
förvaltningarna i tekniska nämndhuset. Det innebär att i projektet för ombyggnaden av 
tekniska nämndhuset försvåras de fackliga parternas och skyddsombudens möjligheter att 
påverka eller komma med synpunkter avseende ombyggnaden av de gemensamma 
lokalytorna. 
 
SACO noterar att det för 2021, precis som för 2020, inte fanns ett nämndmål om att 
förbättra det relativa löneläget och att det relativa löneläget därför inte nämns i 
verksamhetsberättelsen. 2018 kunde SACO konstatera att förvaltningens medellön för 
tillsynspersonal inte ökade i samma takt som i flertalet av Stockholms kranskommuner. 
Eftersom att ingen jämförelse med kranskommunerna görs i verksamhetsberättelsen 2021 
vet vi inte hur det relativa löneläget ser ut jämfört med kranskommunerna. SACO vill trycka 
på att det inte behöver betyda att det relativa löneläget har förbättrats men noterar att 
satsningar gjorts och ser gärna ett fortsatt arbetet med satsningar för att god prestation över 
tid ska avspeglas i lönen, även jämfört med andra kommuner. En lönejustering av samtliga  
tjänstebefattningar kan därför behöva göras för att inte förlora erfaren personal. 
 
 
Lokala SACO-rådet vid Stockholms miljöförvaltning 
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