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Verksamhetsplan 2022 för Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Dnr 2021-18059 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens 

förslag: 

 

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till 

verksamhetsplan 2022 samt överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär hos kommunstyrelsen 

omslutningsförändring med 44,7 mnkr för ökade kostnader 

och intäkter för tillsyn, miljöövervakning och externt 

finansierade projekt. 

 

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om budgetjustering 

med 5 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges 

budget för framtagande och uppföljning av lokala 

åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster enligt bilaga 5 

till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken enligt 

bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till tillsynsbehovsutredning för miljöbalkstillsyn enligt 

bilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till kontrollplan för livsmedelskontrollen enligt bilaga 

4 till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 6 till 

förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

internkontrollplan med väsentlighets- och riskanalys inklusive 

system för intern kontroll enligt bilaga 7 till förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

 



 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 

 Sida 3 (10) 

 

  

 

 

 
 

 

Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 

Box 8136 

104 20 Stockholm 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen 

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till kompetensförsörjningsplan enligt bilaga 8 till 

förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

plan för upphandling enligt bilaga 9 till förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

 

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens 

utvecklingsplan för digitalisering 2022 enligt bilaga 10 till 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

 

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart 

justera paragrafen. 

 
Handlingar i ärendet 

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 december 2021. 

 

Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  

1) Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), 

Patrik Silverudd (L), Gunnar Caperius (C), vice ordföranden 

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Tapani Juntunen (SD) föreslår 

(se beslutet). 

 

2) Deniz Butros m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar att 

verksamhetsplanen revideras i enlighet med Vänsterpartiets 

budgetreservation för 2022, samt att därutöver anföra 

följande: 

 

COP27 i Glasgow avslutades i november. En viktig slutsats 

var att alla länder behöver öka takten för klimatomställningen 

– även länder som redan anser sig ha höga ambitioner. Därför 

ska Stockholms stad utlysa ett klimatnödläge och öka takten i 

klimatarbetet på ett sätt som nödläget förutsätter. 

Satsningarna på klimatomställningen måste vara omfattande 

och rättvisa. Individens egna insatser för att minska sin 

klimatpåverkan ska uppmuntras, men fokus måste ligga på att 

minska de stora klimatskadliga utsläppen. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ska aktivt planera, leda och koordinera 

detta arbete i Stockholms stad i samarbete med 

kommunstyrelsen och relevanta nämnder och bolagsstyrelser. 

 

En koldioxidbudget för samtliga verksamheter 
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Stadens utsläpp måste minska och det ska finnas tydliga mål 

för att minska klimatpåverkan från verksamheterna. Att 

planera verksamheter utifrån ekonomi är naturligt, lika 

naturligt borde det vara att planera en verksamhet utifrån vad 

naturen och klimatet kan hantera. Staden och dess 

förvaltningar ska fortsätta arbetet med koldioxidbudget och 

aktivt följa upp de politiska förändringar som krävs för att nå 

målen om en fossilfri stad. Utfasningen av fossila bränslen, 

främst i transportsektorn, behöver öka i tempo och för att vi 

ska närma oss målet i en snabb och jämn takt. Men det är 

också dags att vara så handlingskraftiga som situationen 

kräver och Vänsterpartiet har därför ställt ett högre mål än 

den blågröna majoriteten, Stockholm ska vara 

fossilbränslefritt redan år 2035.  

 

Konsumtionsbaserade utsläpp behöver beräknas 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska följa 

miljömålsberedningens arbete för att beräkna 

konsumtionsbaserade utsläpp och tillämpa dess resultat i 

stadens klimatarbete. Det kan konstateras att de territoriella 

utsläppen har minskat över tid, men statusen för stadens och 

stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp är okänd. Det 

saknas validerade metoder för att beräkna de 

konsumtionsbaserade utsläppen. Det medför att erhålla en 

realistisk bild på de totala utsläppen är svårt. Att få en 

uppfattning om de totala utsläppen är avgörande för ett 

långsiktigt och framgångsrikt klimatarbete, och 

metodutveckling för detta behöver prioriteras. 

 

Klimatinvesteringarna ska öka 

Vänsterpartiet vill att Stockholms stad gör klimatinvesteringar 

för 1,5 miljarder under mandatperioden för att uppnå målet 

om fossilbränslefritt Stockholm 2035. Därför vill vi att staden 

ska initiera projekt och åtgärder med hög klimatnytta och 

breda synergieffekter. Exempel på sådana projekt är 

biokolsanläggningar, elektrifieringsprojekt, investeringar i 

sol- och vindkraft samt innovativa sätt att lagra energi i till 

exempel vätgas. Även klimatrustning av bostäder är en viktig 

del av detta arbete. Nämnden ska med sin sakkompetens 

stödja klimatinvesteringsarbetet som andra nämnder och 

bolag genomför.   

  

Vidare vill Vänsterpartiet inrätta en klimatfond om 100 

miljoner kronor för att stödja forsknings- och 

utvecklingsprojekt som främjar omställning och 

klimatanpassning. Medel ur fonden för finansiering av 

forskningsstudier och utvecklingsprojekt ska kunna sökas av 

akademin och stadens verksamheter. Projekten kan till 
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exempel handla om att utvärdera klimateffekten av olika 

satsningar och investeringar i syfte att hjälpa staden att fatta 

politiska beslut som ger så stor effekt på klimatutsläppen som 

möjligt och stödja verksamheternas arbete med att identifiera 

risk- och sårbarhetsfaktorer kopplade till exempelvis skyfall 

och värmeböljor. En vetenskaplig klimatpanel tillsätts under 

kommunstyrelsen för att hantera och fatta beslut om inkomna 

ansökningar till fonden, samt för att stödja, följa och kritiskt 

granska stadens arbete för att uppnå ett fossilbränslefritt 

Stockholm senast år 2035. Kommunstyrelsen är ansvarig för 

detta arbete, och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska stödja 

det med sin sakkompetens. 

 

Trafikens utsläpp måste minska 

Trafiken står för ungefär hälften av klimatutsläppen i 

Stockholm och krafttag behövs för att minska dem. 

Vänsterpartiet vill skapa en transporteffektiv stad så att 

stockholmarna väljer gång, cykel och kollektivtrafik i första 

hand. Staden ska även aktivt bygga ökade laddmöjligheter för 

elfordon. Vi vill att staden även bygger ut laddinfrastrukturen 

i egen regi genom sina nämnder och bolag. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ska stödja trafiknämnden, Stockholm 

Parkering och andra relevanta nämnder och bolag i detta 

arbete. Trafikomställningen minskar inte bara 

klimatutsläppen, utan ger Stockholm även friskare luft, 

mindre buller och mikroplastspridning samt ökad 

tillgänglighet och framkomlighet. För att nå miljö- och 

klimatmålen inom trafikområdet måste biltrafiken minska. 

Bromma flygplats ska läggas ner och ge plats till en ny, 

hållbar stadsdel.   

Bygg- och anläggningssektorn ska ställas om så att den drivs 

med förnybar energi. Logistik, teknisk infrastruktur och 

masshantering ska samordnas i stadsutvecklingsprojektet för 

att arbeta resurseffektivt, cirkulärt och klimatsmart. 

Erfarenheterna från Masslogistikcentret i Norra 

Djurgårdsstaden ska nyttjas i alla stadens 

exploateringsprojekt. En hög ambitionsnivå i miljö- och 

klimatavseendet ska styra stadens alla upphandlingar.  

Biologisk mångfald – vårt ansvar gentemot naturen 

Stockholm stad har en ambitiös handlingsplan för biologisk 

mångfald, men med bakgrund av den accelererande 

massutdöendet av arter krävs ett intensifierat arbete för att 

skydda stadens varierande natur. Förvaltningen bör kartlägga 

och eventuellt föreslå inrättande av så kallade 

biotopskyddsområden utöver de områden som idag skyddas 

som naturreservat. 
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Handlingsplanen för biologisk mångfald pekar ut 

ljusföroreningar som ett område där mer kunskap behövs. Det 

är positivt att söka mer kunskap, men redan nu vet vi att 

ljusföroreningar är ett stort problem för framförallt 

nattlevande djur och insekter, som till stor del navigerar efter 

stjärnorna. Genom att anställa en ljusdesigner skulle staden 

kunna utveckla arbetet mot ljusföroreningar samt kunna 

användas i ett tidigt skede av planprocesserna för att dels få 

till en belysning som ökar trygghet och estetiska värden. För 

att främja den biologiska mångfalden ska stadsodling och 

koloniområden utvecklas.  

 

En stad som växer innebär också ökad belastning på den 

omgivande miljön. Därför vill Vänsterpartiet skapa fler 

kommunala naturreservat i skyddsvärda miljöer. Planeringen 

för naturreservat i Kyrkhamn ska fortsätta, samt inledas för 

Fagersjöskogen. Nämnden ska kartlägga och eventuellt 

föreslå inrättandet av så kallade biotopskyddsområden utöver 

de områden som idag skyddas som naturreservat. 

 

Arbetet för frisk luft, rent vatten och giftfri miljö behöver 

intensifieras 

I Stockholm ska ren luft och rent vatten vara en självklarhet i 

hela staden. Stockholm har höga ambitioner för att skapa en 

miljö- och klimatsmart stad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

har en viktig del i Stockholms omställning till en fossilfri, 

giftfri och långsiktigt hållbar stad. Stockholmarnas hälsa ska 

gynnas genom ett långsiktigt arbete med att säkerställa en ren 

stadsmiljö och en sund inomhusmiljö. Som en 

expertförvaltning och tillsynsmyndighet ska 

miljöförvaltningen stödja stadens förvaltningar och bolag i 

omställningsarbetet. Det ska vara lätt för stockholmarna att 

leva hållbart och invånarnas ekologiska fotavtryck ska 

minska. Såväl inomhus som utomhus ska vi slippa gifter, 

buller och avgaser.  

Arbetet med bullriga miljöer där förskolor, skolor och 

fritidshem anläggs behöver utökas med tillsyn och 

uppföljning. Det handlar om markbuller och 

anläggningsbuller som bildar en ohälsosam buller-cocktail 

eller bullerregn beroende på höjdskillnader i markberedning 

och trafikplanering. Bullerminskande åtgärder skall och bör 

företas i förebyggande syfte, i samråd med utbildningsnämnd, 

exploateringsnämnd, trafik - och stadsbyggnadsnämnd. Det 

har saknats och saknas fortfarande ett genomgripande 

barnhälsoperspektiv i hälsoplaneringen. För den framväxande 

staden gäller det också planering av rörelseytor för lekande 
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barn och ungdomar, som står i fokus när vi planerar gröna 

kilar, väggar och bostadsområden. Vänsterpartiet vill se 

mätningar med uppföljningar med regelbundenhet, och att 

miljö- och hälsoskyddsnämndens kunskaper tas i anspråk för 

genomförandet och åtgärdsförslag för ett förebyggande arbete 

och arbete med tillsyn. 

Utvecklingen av de flesta områdena inom miljöarbetet går åt 

rätt håll, men tyvärr släpar arbetet med god vattenkvalité 

efter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fortsätta att ta fram 

lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster i 

samarbete med andra relevanta nämnder och bolag. 

Vänsterpartiet anser att åtgärdsprogrammen blir tandlösa när 

de tas fram utan finansiering. Därför vill vi att finansieringen 

för LÅP:en beslutas i samband med programmen och att 

arbetet med dem intensifieras. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har en samordnande roll i detta arbete 

och är även ansvarig för vissa åtgärder.  

Bra boendemiljö är allas rättighet – oavsett plånboken 

Vänsterpartiet finner det mycket olyckligt att den riktade 

bostadstillsynen inte har kunnat genomföras på grund av 

Coronapandemin. Detta arbete med fysiska tillsynsbesök bör 

prioriteras och tillräckliga resurser säkras så fort pandemiläget 

tillåter det. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som 

tillsynsmyndighet ett stort ansvar för att garantera att alla 

stockholmare får en bra boendemiljö oavsett var i staden man 

bor och hur resursstark man är. 

Stockholmsjobb och feriejobb är viktiga ortar till arbetslivet 

Vi är oroliga för majoritetens låga ambitionsnivå gällande 

Stockholmsjobb och feriejobb. Där ska miljö- och 

hälsoskyddsnämnden vara med och erbjuda flera 

arbetstillfällen både för stockholmsjobbare och för skolelever.  

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 Tapani Juntunen (SD). 

 
Reservation 

Deniz Butros m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 

till sitt förslag. 

 
Särskilt uttalande 

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt 

uttalande enligt följande: 
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Det är tydligt att majoritetens budget och verksamhetsplan 

bygger på kompromisser. Verksamhetsplanen för år 2022 

bygger på en blågrön budget som tyvärr saknar en 

sammanhållen strategi för att på djupet finansiera alla de 

klimat- och miljöåtgärder som står beskrivna i 

miljöprogrammet och klimathandlingsplanen. Nuvarande 

planering för minskade utsläpp innebär en lägre ambition för 

åren efter 2022.  

 

Skälet är att majoritetens förslag ofta blir symbolhandlingar 

eller fina ord i handlingsplaner och strategier, men de saknar i 

allt för stor utsträckning de resurser för att genomföra det som 

skrivs i diverse handlingsplaner och strategier. Exemplen på 

detta är många. Utbyggnaden av laddstolpar och de lokala 

åtgärdsprogrammen för vattenförekomster är två där 

resurserna till genomförandet är långt ifrån målen. Det är 

centralt att Miljö- och hälsoskyddsnämndens olika 

handlingsplaner och strategier inkorporeras i stadens 

övergripande verksamhet på ett effektivt och målinriktat sätt. 

Syftet med ytterligare en handlingsplan ska hela tiden vara att 

förenkla och fokusera omställningsarbetet för att snabbare nå 

stadens miljö- och klimatmål. Det är därmed viktigt att 

strategiarbetet följs upp och verkställs i praktiken. 

 

Utifrån den budget som kommunfullmäktige tyvärr har 

beslutat så vill vi göra följande inspel till miljöförvaltningens 

verksamhetsplan. 

 

Stockholm klimatpositivt till 2035 

Med åtgärderna i det socialdemokratiska budgetförslaget så 

som ökad koldioxidlagring, minskade utsläpp från trafiken, 

ökad energieffektivisering och nedläggningen av Bromma 

flygplats så skulle utsläppen minska avsevärt, och staden 

skulle bli klimatpositiv flera år tidigare. Fram till år 2040 

skulle det totalt innebära mer än 2,6 miljoner ton i minskade 

koldioxidutsläpp. 

 

Ta fram en strategi för en klimatneutral byggsektor och 

förbättra kontrollen över miljögiftigt avfall 

Vi har tidigare krävt en strategi för klimatneutral bygg- och 

anläggningssektor till år 2040, som tydligare tar sig an både 

avfallet och själva byggprocessens klimatpåverkan. Vi 

behöver se till hela livscykeln och skyndsamt identifiera 

betydande utsläppsminskningar som kan ske i närtid. 

Strategin måste omfatta även masshanteringen. 
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Nämnden måste förbättra sin kontroll över miljöfarligt avfall. 

Idag görs endast ett fåtal tillsynsbesök vid rivningar, cirka 10 

per år, och hittills i år har staden inte stött på någon 

alarmerande brist i hanteringen. Samtidigt vet vi att det finns 

stora brister hos oseriösa aktörer. Hela avfallsarbetet inom 

staden måste hållas ihop för att nå ordentligt resultat. För att 

motverka fusk och organiserad brottslighet måste tillsynen 

och kontrollen utvecklas i samverkan med även andra 

myndigheter så som Polisen, Skatteverket och stadens 

tillståndsenhet. 

 

En renare stad 

Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer 

är nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om 

återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag 

inom återvinningsbranschen behöver staden ta ett ansvar för 

frågan eftersom den har stor påverkan på vår stadsmiljö. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska samla branschen och 

andra relevanta aktörer för att förbättra situationen och 

tillgängligheten. 

 

Öka resurserna till den riktade bostadstillsynen 

Vi socialdemokrater har fler gånger lyft vikten av den riktade 

bostadstillsynen i utsatta områden. Enligt förvaltningen har de 

konstaterat brister i samtliga flerbostadsbyggnader som de 

inspekterat sedan arbetet startade år 2016, främst gällande 

ventilation, fukt och mögel, skadedjur och låg temperatur. 

Trots det stora behovet av denna viktiga tillsyn av människors 

hemmiljö har dock arbetet ständigt prioriterats ner och 

resurserna inte räckt till. 

 

Stockholm kan bättre. Därför behöver politiken för miljö-och 

hälsoskyddsnämnden utgå från högre ambitioner än de som 

kommer till uttryck i den grönblåa majoritetens 

verksamhetsplan. 

 

Staden behöver höjda ambitioner för klimatpolitiken – inte 

passivt se på när högerpartier gör det billigare med fossila 

utsläpp. Därför behöver staden öka investeringarna i 

koldioxidlagring och fjärrvärme; elektrifiering och minskade 

trafikutsläpp samt energieffektivisering av stadens fastigheter 

och verksamheter.  

 

Det socialdemokratiska budgetalternativet gör vår stad 

klimatpositiv till år 2035. 
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Verksamhetsplan 2022 för Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden  

 
Förslag till beslut 
1. Godkänna förslag till verksamhetsplan 2022 samt 

överlämna den till kommunstyrelsen 

2. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring med 

44,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter för tillsyn, 

miljöövervakning och externt finansierade projekt 

3. Ansöka om budgetjustering med 5 mnkr ur central 

medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 

framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram för 

stadens vattenförekomster enligt bilaga 5 

4. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan för 

tillsyn enligt miljöbalken enligt bilaga 2 

5. Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsbehovs-

utredning för miljöbalkstillsyn enligt bilaga 3 

6. Godkänna förvaltningens förslag till kontrollplan för 

livsmedelskontrollen enligt bilaga 4 

7. Godkänna förvaltningens förslag till 

miljöövervakningsplan enligt bilaga 6 

8. Godkänna förvaltningens internkontrollplan med 

väsentlighets- och riskanalys inklusive system för intern 

kontroll enligt bilaga 7 

9. Godkänna förvaltningens förslag till 

kompetensförsörjningsplan enligt bilaga 8 

10. Godkänna förvaltningens plan för upphandling enligt 

bilaga 9 

11. Godkänna förvaltningens utvecklingsplan för 

digitalisering 2022 enligt bilaga 10 

12. Justera beslutet omedelbart 
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Nämndens ekonomi och verksamhet 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram för 

miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2022 som uppgår till 

236,4 mnkr i kostnader och 96,1 mnkr i intäkter, det vill säga 

en nettobudget om 140,3 mnkr. Förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan för 2022 innebär en balanserad budget som 

framgår av bilaga 1, SLK:s blankettset. 

 

Verksamhetsplanens struktur 

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget 

med den övergripande inriktningen Möjligheternas 

Stockholm. Budgeten har tre inriktningsmål; 

 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög 

tillväxt 

 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för 

framtiden 

Under var och ett av inriktningsmålen redovisas 

kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. 

Verksamhetsplanen är ett konkret planeringsdokument genom 

redovisningen av de aktiviteter som ska genomföras under 

respektive nämndmål. Mål, indikatorer och aktiviteter 

kopplade till mål och etappmål i stadens nya miljöprogram är 

införlivade i den ordinarie nämndmålsstrukturen och 

redovisas därför under olika avsnitt i verksamhetsplanen. 

Samma gäller för åtgärder som syftar till att nå målen i 

Klimathandlingsplan 2020-2023. 

Till verksamhetsplanen bifogas tillsynsplan och behovs-

utredning för miljöbalkstillsynen samt kontrollplan för 

livsmedelskontrollen. Därefter redovisas en miljö-

övervakningsplan, en internkontrollplan inklusive en 

väsentlighets- och riskanalys samt en kompetens-

försörjningsplan. Även en plan för upphandling liksom en 

utvecklingsplan för digitalisering biläggs verksamhetsplanen. 

 

Av kommunfullmäktige beslutade satsningar 

Nedan redogörs för de områden som nämnden erhållit extra 

medel för i budget. 

 Skärpt tillsyn av avfall. Förändringarna i 

avfallslagstiftningen har medfört skärpta krav på det 

avfallsförebyggande arbetet, nya mål för 

materialåtervinning och förberedelser för 
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återanvändning av kommunalt avfall och ökade krav 

på sortering av bygg- och rivningsavfall.  

Förvaltningen kommer att utveckla tillsynsmetodiken 

och analysera effekterna av den förändrade 

lagstiftningen. Detta för att tillsynsarbetet med att 

bland annat förhindra illegal avfallshantering, 

nedskräpning och dumpning ska underlättas. 

 

 Stärkt miljöövervakning- vatten och biologisk 

mångfald. Antalet undersökta parametrar och 

provpunkter utökas jämfört med grundövervakningen 

vilket ger ett bra underlag för prioritering och 

uppföljning av vattenåtgärder. Ett antal aktiviteter är 

planerade för att utveckla övervakningen av den 

biologiska mångfalden. 

 

 Förstärkt kemikaliearbete, specialiststöd inom 

upphandling och miljögiftövervakning barn och andra 

känsliga grupper. Genom den extra satsningen kan de 

aktiviteter som genomförs inom miljögiftsövervakning 

göras mer långsiktiga, samordnas med andra aktörer 

och fungera bättre som underlag och uppföljning i 

kemikaliearbetet. Förvaltningen ger stöd i 

upphandling inom både de centrala avtalsområdena 

som serviceförvaltningen ansvarar för, liksom i de 

upphandlingar som genomförs av förvaltningar och 

bolag, inte minst i fråga om bygg- och 

anläggningsmaterial och relaterade tjänster. Ett större 

fokus på kemiska produkter och att ge vägledning i 

avropsfasen kommer också att vara prioriterat.  

 

 Utvärdering av Miljözon 2 / utveckling av testbädd 

Hornsgatan. Miljöförvaltningen och trafikkontoret 

samarbetar i utvärdering av miljözon 2. Miljözon 2 

skärps i juni 2022. Mätningar av fordons-

sammansättningen planeras till hösten 2022. 

Visualiseringen av halter i realtid på Hornsgatan 

fortgår liksom tester av olika sensorer. 

 

 Kommunikation, dagvattenhantering och minskad 

nedskräpning. Genom den extra satsningen kommer 

Miljöförvaltningen i samråd med Stockholm Vatten 

och Avfall AB att kommunicera om dagvatten-

hantering i staden. Syftet med insatsen är såväl att visa 

vad staden gör som att tydliggöra för invånare hur de 
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själva kan påverka kvalitén på vattnet. Under 2021 har 

miljöförvaltningen ett samordningsuppdrag för 

minskad nedskräpning. Omfattning av och inriktning 

på kommunikationsinsatser 2022 planeras, 

tillsammans med övriga berörda förvaltningar och 

bolag, baserat på erfarenheter från detta 

samordningsuppdrag. 

 

 Hållbar plastanvändning, miljö- och klimatmärkning 

inköpssystem. Förvaltningen kommer att medverka i 

arbetet med miljö- och klimatmärkningar som leds av 

serviceförvaltningen samt leda arbetet med  

implementeringen av handlingsplan för hållbar 

plastanvändning. 

 

 Markundersökning i Snösätra. Förvaltningen kommer 

att fortsätta bistå exploateringsnämnden i det 

påbörjade arbetet med innovativ marksanering i södra 

delen av Snösätra industriområde. 

 

 Gröna väggar samt målpunkter i naturreservat.  

Förvaltningen kommer i samarbete med andra berörda 

förvaltningar peka ut tio platser för gröna väggar och 

ambitionen är att minst två av dessa ska genomföras 

under året. Förvaltningen kommer i tillsynen verka för 

bättre tillgänglighet till målpunkter i reservaten. 

 

 Klimatomställning, digitala tillsynsprocesser 

Förvaltningen avser att upprätthålla fortsatt hög 

ambitionsnivå för att möjliggöra verksamhets-

utveckling med stöd av digitalisering. Förhoppningen 

är att kunna driftsätta två digitaliseringsprojekt 

kopplade till tillsynen; digitala inspektioner samt 

köldmediedeklarationer. Utöver det är ansatsen att 

påbörja en pilot för texttolkning, kategorisering och 

bearbetning av inkomna klagomål. Förvaltningen 

verkar för genomförande och stöttar stadslednings-

kontoret i att följa upp klimathandlingsplanens 

åtgärder. Arbetet med klimatomställning omfattar även 

implementering av handlingsplaner för hållbar 

plastanvändning och cirkulärt byggande samt 

implementering av klimatberäkningar av 

byggnadsmaterial för nyproducerade byggnader.   
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Nämnden har också tilldelats medel för att överta stadens 

kostnader kopplade till Mälarens vattenvårdsförbund.  

 

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 i samarbete med 

trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska 

Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och 

stadens näringsliv ta fram och implementera 

spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att 

stärka tryggheten och den biologiska mångfalden 

genom smart växtbeklädning av väggar. Förvaltningen 

kommer i samarbete med övriga förvaltningar peka ut 

tio spetsprojekt och ambitionen är att minst två av 

dessa ska genomföras under året. 

 

 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar 

från krishanteringen av pandemin i uppdaterad 

beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, 

kontinuitetsplanering och krisledningsövningar 

Fortsatt utvärdering av förvaltningens arbete under 

pandemin kommer att ske, och implementering av 

erfarenheter och slutsatser görs successivt. Aktuella 

krisledningsdokument har uppdaterats och en 

krisledningsövning med utgångspunkt i erfarenheter 

från pandemin har genomförts. Under 2022 fortsätter 

arbetet med att bygga vidare på den grund som lagts 

under det gångna året – allt i syfte att dra nytta av, och 

tillämpa, de lärdomar som har dragits under pandemin. 

 

 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. Förvaltningen leder arbetet med att ta 
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fram riktlinjer för anläggande av el-laddplatser i 

befintlig bebyggelse där stadens förvaltningar och 

bolag är fastighetsägare. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av 

kommunstyrelsen, Stockholm vatten och Avfall AB och 

arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna och 

organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för 

cirkularitet inom Stockholms stad. Förvaltningen 

kommer under året att utreda förutsättningar och 

organisation för ett centrum för cirkularitet i staden. 

 

Aktiviteter där andra nämnder eller bolagsstyrelser har 

huvudansvar; 

 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta 

arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra 

samt som en del i det arbetet öppna en Popup-

kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar 

kulturnämnden, exploateringsnämnden, 

stadsbyggnadsnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa 

aktörer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fortsätta 

stötta övriga deltagande nämnder i arbetet med att 

inrätta en kulturplats i Snösätra industriområde. 

 

 Stockholm Business Region AB ska tillsammans med 

Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i 

Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i 

samband med World Water Week 2022. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden bidrar till det gemensamma 

arbetet genom innehåll till kommunikation om vad 

staden gör i framförallt frågor kopplat till 

vattenkvalitet. Innehållet ska vara presenterat på ett 

sådant sätt att invånare förstår hur de själva kan 

påverka kvalitén. 

 

 Exploateringsnämnden ska, i samarbete med miljö- 

och hälsoskyddsnämnden, upprätta en 

prioriteringslista över förorenade områden som inte 

är föremål för exploatering, men som är i behov av 

sanering samt utreda externa finansieringskällor. 

Arbetet som förvaltningen genomfört i samarbete med 

exploateringskontoret under 2021 redovisas i början 
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av året. Därefter påbörjas arbetet med att utreda 

externa finansieringskällor. 

 

 Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall 

AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av 

båtar. Miljöförvaltningen kommer att bistå med 

kunskap och råd i arbetet med att utreda möjligheten 

till förenklad skrotning av båtar. 

 

 Kommunstyrelsen ska i samarbete med 

exploateringsnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, 

trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm 

Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera 

samhällsviktig verksamhet vid skyfall. Förvaltningen 

bidrar i arbetet genom sin expertkompetens inom 

klimatanpassning. 

 

 Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, 

fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, 

stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, 

utbildningsnämnden, äldrenämnden, 

stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB 

Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa 

Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm 

Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med 

handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och 

värmeböljor. Förvaltningen kommer fortsatt att utgöra 

expertstöd till nämnder och bolag i deras arbete med 

klimatanpassning. Förvaltningen kommer att 

medverka i genomförandet av handlingsplanen för 

klimatanpassnings olika aktiviteter. Fokus ligger 

främst på fördjupade analyser, metodutveckling, 

pilotprojekt, handläggarstöd och kommunikation. 

Miljöbarometern kommer att vidareutvecklas för 

redovisning av stadens arbete med klimatanpassnings-

åtgärder. 

 

 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med 

idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och 

stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara 

vatten vid långvarig värme och torka. Förvaltningen 
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bidrar i arbetet genom sin expertkompetens inom 

vattenförvaltning och klimatanpassning. 

 

 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med 

kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för 

mängden matavfall i stadens verksamheter i 

samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Förvaltningen kommer att bistå Stockholm Vatten och 

Avfall AB med att ta fram mått och mätmetoder för 

mängden matavfall i stadens verksamheter. 

 

 Utbildningsnämnden ska i samråd med 

kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder för 

stadens matsvinn i samarbete med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och 

servicenämnden. Förvaltningen kommer att bistå 

utbildningsförvaltningen med att ta fram mått och 

mätmetoder för stadens matsvinn. 

 

 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen 

ta fram mått och mätmetoder för stadens miljö- och 

klimatpåverkan från måltider i samarbete med 

utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och äldrenämnden. Förvaltningen kommer att bistå 

serviceförvaltningen med att ta fram mått och 

mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan 

från måltider. 

 

 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. 

Förvaltningen kommer att bistå SISAB med 

jämförelse mellan stadens miljöprogram och kraven i 

Miljöbyggnad Silver inom förvaltningens 

expertområden energi, inomhusmiljö och kemikalier 

som underlag för ny kravnivå för nyproduktion av 

skolor i staden. Miljöförvaltningen bistår med kunskap 

om hälsopåverkande aspekter i inomhusmiljön såsom 

ventilation, fukt- och mögel, radon, buller m.m. och 

vilka lagkrav som gäller, samt om energiförbrukning i 
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byggnader och hållbara materialval. 

 

 SISAB ska i samarbete med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningarna för att 

bygga en ny förskola i återvunnet material, i enlighet 

med stadens handlingsplan för cirkulärt byggande 

Förvaltningen kommer att bistå SISAB med 

kompetens och råd för att skapa möjlighet till 

byggnation av en förskola av återvunnet material. 

 

Samverkan 

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 

har samverkats med arbetstagarorganisationerna den 24 

november 2021. Arbetstagarorganisationerna förklarar att de 

inte har något att erinra mot föreslaget verksamhetsplan 

inklusive bilagor. 

 

Bilagor 

1. SLK:s blankettset för VP 2022 

2. Tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken 

3. Tillsynsbehovsutredning avseende miljöbalkstillsyn  

4. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 

5. Underlag för äskande av medel från CM 2 för 

framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram för 

stadens vattenförekomster 

6. Miljöövervakningsplan 2022 

7. Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys 

inklusive system för intern kontroll 

8. Kompetensförsörjningsplan för miljöförvaltningen 

9. Plan för upphandling 

10. Utvecklingsplan för digitalisering 2022 

11. Särskilt yttrande från SACO 
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Inledning 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2022 som uppgår till 236,4 mnkr i kostnader och 96,1 mnkr i intäkter, det vill säga en 

nettobudget om 140,3 mnkr. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022 innebär en 

balanserad budget. En mer detaljerad redovisning av budgeten finns under KF:s mål 3.1. samt 

under avsnittet Redovisning av ekonomi. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med tillsyn enligt miljöbalken med 

följdlagstiftning, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagen, lag om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa samt lagen om sprängämnesprekursorer. Den årligt 

reviderade tillsynsbehovsutredningen (bilaga 3) fungerar som ett planeringsunderlag för 

kommande års miljöbalkstillsyn och redovisar hur tillsynen strategiskt bör utvecklas så att den 

i ännu högre grad bidrar till att nå miljömålen och anpassas utifrån eventuella förändrade 

förutsättningar. Tillsynsplanen (bilaga 2) har till stora delar anpassats efter dessa behov samt 

även efter den föreslagna nationella miljötillsynsstrategin. Under 2022 kommer exempelvis 

ökat fokus läggas på avfallstillsynen. De utvecklingsbehov som tillsynsbehovsutredningen 

åskådliggör arbetas successivt in i planeringen, samt lyfts fram i kommande års strategiska 

ärende (treårsbudgeten). 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver också ett omfattande program- och projektarbete 

med bland annat miljöövervakning av luft, vatten och biologisk mångfald, ett strategiskt 

klimatarbete med bland annat fokus på miljöbilar, energieffektivisering och minskning av 

utsläpp av växthusgaser samt ett strategiskt åtgärdsarbete vad gäller bland annat kemikalier 

och mikroplaster. Genom nämndens arbete med framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsprogram 

för biologisk mångfald och kunskapsunderlag ges förutsättningar för att utveckla den 

biologiska mångfalden i staden. Genom att delta i olika internationella nätverk och projekt 

bevakar nämnden utvecklingen inom olika miljöfrågor på EU-nivå. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också en viktig roll i stadens arbete med att uppnå målen 

för bostadsförsörjningen. Genom samverkan med andra berörda förvaltningar och bolag i ett 

tidigt skede i processen bidrar nämnden till att säkerställa en långsiktig hållbarhet, en robust 

grönstruktur, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, god ljudmiljö, bibehållna 

ekosystemtjänster samt att miljökvalitetsnormer för luft och vatten uppfylls. 

Samverkan med andra förvaltningar och bolag i staden är centralt för en god måluppfyllelse 

och för ett effektivt resursutnyttjande. Många av nämndens verksamhetsområden tangerar 

andra förvaltningars sakkunskap och för bästa möjliga effekt vid exempelvis åtgärdsarbete 

krävs en bred samverkan inom staden. Inte minst spelar samverkan en central roll för att 

uppnå de mål och etappmål som formulerats i stadens miljöprogram med tillhörande 

klimathandlingsplan. 

Arbete kopplat till stadens näringslivspolicy är prioriterat, och arbete sker fortlöpande med att 

se över processer för att förenkla för stadens verksamhetsutövare. 

Bland nämndens större åtaganden för 2022 kan följande nämnas; 

 Skärpt tillsyn av avfall med ökat fokus på att förhindra illegal avfallshantering. 

 Stärkt miljöövervakning avseende både vatten och biologisk mångfald. 
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 Stärkt miljögiftsövervakning med fokus på barn och andra känsliga grupper. 

 Stödja förvaltningar och bolag med implementering och uppföljning av miljöprogram 

och klimathandlingsplan, samt förbereda inför framtagande av nytt miljöprogram för 

den nya programperioden. 

 Fortsatt arbete med elektrifiering och laddinfrastruktur. 

 Utredning av förutsättningar för ett centrum för cirkularitet i staden. 

 Förstärkt specialiststöd i upphandlingsfrågor. 

 Fortsatt arbete kopplat till förorenade områden. 

 Fortsatt utveckling av tillsynen utifrån framtagen tillsynsbehovsutredning. 

 Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollens avgifter. 

 

Miljöförvaltningen fortsätter också det omfattande digitaliseringsarbete som inleddes i slutet 

av 2019. Under året är förhoppning att implementera två utvecklade digitala processer; en 

avseende digitala inspektioner och en avseende köldmediedeklarationer. Portföljstyrning är 

under implementering för att än bättre balansera och prioritera förvaltningens resurser.  

Strategiska kommunikationsinsatser inom nämndens verksamhetsområden ska under året 

också genomföras i syfte att skapa engagemang och påverka attityder och beteenden.  

 

Konsekvenser av pandemin 

Förvaltningen planerar att genomföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanen för miljöbalken 

(bilaga 2) och livsmedelskontrollens kontrollplan (bilaga 4). Förvaltningen har en beredskap 

för att snabbt kunna prioritera om verksamheten ifall smittspridningsläget skulle förändras. 

Vad gäller program- och projektarbete så påverkas dessa områden inte i lika hög utsträckning 

av pandemin.  

Förvaltningen tog under hösten 2021 fram ett förhållningssätt avseende arbetssätt efter 

pandemin, och förvaltningen ser att hemarbete i hög grad kommer att förekomma även efter 

att pandemin har klingat av. Flera arbetssätt som infördes under pandemin har givit positiva 

effekter på verksamheten, inte minst för effektiviteten samt för möjligheten att erbjuda en 

ökad flexibilitet för förvaltningens anställda. Uppföljning av förändrade arbetssätt sker 

kontinuerligt och anpassas för att på bästa sätt passa respektive verksamhetsområdes 

förutsättningar. Förvaltningens sjukfrånvaro har under pandemin enbart ökat marginellt, men 

om sjukfrånvaron skulle öka kraftigt finns naturligtvis risk att arbete inte kan genomföras i 

den takt som planerats. Eventuella behov av omprioriteringar i verksamheten analyseras 

därför kontinuerligt. 

Ett antal informations- och kommunikationsinsatser är också planerade att utföras under 2022. 

Beredskap finns att ställa om dessa insatser till digitala fora om så skulle bli nödvändigt.  

Vad gäller de ekonomiska effekterna påverkas den ordinarie tillsynsverksamheten i liten grad 

på grund av färre tillsynsobjekt inom vissa branscher. Detta balanseras med anpassning av 

personella resurser och omdisponeringar. Ekonomiska effekter av ett eventuellt återinförande 
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av trängseltillsynen under 2022 har inte beaktats i budgeten. Vid behov kan förvaltningen 

snabbt ställa om och de extraordinära kostnaderna kopplade till trängseltillsyn förväntas 

finansieras med statsbidrag.  

 

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

valfrihet för alla 

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 

Nämnden har en högt specialiserad verksamhet och tillgången till handledningstid är 

begränsad, vilket påverkar möjligheterna att erbjuda feriejobb och praktikplatser. 

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

examensarbeten och praktikplatser och samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen sker för 

att försöka finna matchningar för Stockholmsjobb. 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. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Antal tillhandahållna platser för feriejobb 12 st Tas fram av 
nämnd/styrel
se 

Tertial 

 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 2 st Tas fram av 
nämnd/styrel
se 

Tertial 

 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt 
platser för verksamhetsförlagd utbildning 

8 st Tas fram av 
nämnd 

Tertial 

 

 

Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 0 st 9 000 st Tertial 
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Nämndmål: 1.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens samverkan med universitet 

och högskolor är god 

Förväntat resultat 

Kompetensutveckling inom spetsområden och ökat utbyte av kunskap och praktiska 

erfarenheter mellan universitet och Stockholms stad. Platser för högskolepraktik tillgänglig-

görs och därigenom lär fler studenter känna miljöförvaltningen som en attraktiv arbetsplats.   

Beskrivning 

Miljöförvaltningen ska ha en god samverkan med universitet och högskolor som ett led i att 

säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt samt för att förenkla tillgängliggörandet 

av relevanta forskningsresultat. Staden har ett samarbetsavtal med Stockholms universitet, där 

Klimat och Energi är ett av tre prioriterade områden för samverkan. Utifrån stadens 

utmaningar och universitetets forskningsområden ska samarbetet utvecklas och konkretiseras. 

Miljöförvaltningen medverkar även i stadens samarbete med KTH och MIT, kopplat till 

samarbetsavtalet avseende smarta lösningar till framtidens stad. Samarbete med akademin 

sker också bland annat inom vattenförvaltning, kemikaliearbete, biologisk mångfald och 

luftföroreningar. Miljöförvaltningen har även en god samverkan med Stockholms universitet, 

avseende bland annat masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Vidare erbjuder 

förvaltningen varje år ett antal platser för examensarbeten och högskolepraktik. 

 

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.  

 Medverka på relevanta arbetsmarknadsdagar som eventuellt organiseras av universitet 

och högskolor. 

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

universitet. 

 Fortsätta upprätthålla kontakt med ledande forskare i ett vetenskapligt råd för 

kemikaliearbetet.  

 

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

välskött stad att bo och vistas i 

Nämnden bidrar i hög grad till tryggheten i staden eftersom stora delar av arbetet mer eller 

mindre direkt bidrar till att förebygga och avhjälpa problem som kan påverka invånarnas 

miljö och hälsa. Det ska vidare vara enkelt att ta del av och ta till sig nämndens information 

och beslut. 
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  Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, 
stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB 
Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera 
spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och 
den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädning av väggar 

2022-01-01 2022-12-31 

 Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av 
pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, 
kontinuitetsplanering och krisledningsövningar 

2022-01-01 2022-12-31 

 

Nämndmål: 1.2.1 Konsumenterna i Stockholm har säkra livsmedel och blir inte 

vilseledda av felaktig märkning 

Förväntat resultat 

Livsmedelskontrollen arbetar för att konsumenterna har säkra livsmedel och inte blir 

vilseledda. Detta sker genom att kontrollera att livsmedelsföretagare efterlever lagstiftningen 

och att brister blir åtgärdade. Livsmedelskontrollen är rådgivande gentemot 

verksamhetsutövare och allmänhet. 

Beskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför de planerade kontrollerna i kontrollplanen (bilaga 4) 

samt de händelsestyrda och de uppföljande kontroller som bedömts som nödvändiga. 

Livsmedelskontrollen går under 2022 över till efterhandsdebitering. Det tidigare systemet där 

företagen betalade i förskott innebar att de verksamheter som upphörde under året riskerade 

att betala för kontroll som inte hann genomföras innan verksamheten upphört. Det är positivt 

att företagen framgent betalar först när kontroll har genomförts, men övergången till 

efterhandsdebitering innebär minskade intäkter som tidigare använts för annan kontroll tex 

RASFF, obefogade klagomål etc. Resultatet är att självfinansieringsgraden minskar något i 

samband med övergången. 

 

Aktiviteter: 

 Under 2022 kontrollera de anläggningar som enligt kontrollplanen ska kontrolleras 

under året. 

 Utföra cirka 8500 kontroller, inklusive planerade kontroller, första årliga kontroller 

samt uppföljande extra offentliga kontroller vid konstaterade allvarliga avvikelser. 

 Klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och 

organisationer ska handläggas inom 14 dagar. 

 Anmälan om misstänkt matförgiftning ska handläggas senast arbetsdagen efter att de 

inkom. 

 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. 
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Nämndmål: 1.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämndens kommunikation ska 

underlätta för stadens verksamheter, näringsliv och invånare att agera i linje 

med gällande regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål 

Förväntat resultat 

Stadens verksamheter, näringsliv och invånare upplever att de har tillräcklig kunskap för att 

agera i linje med gällande regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål. Dessa 

intressenter upplever även att kunskapen är tillgänglig. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen kommunicerar med olika metoder och i olika kanaler. En central del av 

kommunikationen sker i samband med kärnverksamhet som tillsyn, framtagande av 

styrdokument, beslut och genom förvaltningens stödfunktioner. Genom att göra innehållet 

pedagogiskt utformat och i övrigt tillgängligt ökar möjligheten för intressenterna att ta till sig 

kunskapen och att agera. Kommunikation sker även genom dialoger, prova-på aktiviteter och 

samverkan med andra aktörer i staden, både internt och externt. 

 

Aktiviteter: 

 Fortsätta utveckla digitala plattformar som webbinarier, hemsidor och applikationer 

med råd, exempel och fakta för att underlätta för mottagaren att agera. Under 2022 ska 

exempelvis temawebben Leva Hållbart på stadens hemsida utvecklas. 

 Fortsätta utveckla e-utbildningar för stadens verksamheter och näringsliv som ett led i 

att bland annat implementera handlingsplaner och andra styrdokument. Under 2022 

ska exempelvis e-utbildning om miljöprogrammet slutföras och spridas till bland annat 

chefer inom staden. 

 Fortsätta utveckla och sprida koncept för att underlätta för invånare att agera för att 

minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Under 2022 ska exempelvis 

aktiviteter ske under World Water Week, 50-års jubileum av Stockholmskonferensen 

och inom konceptet ”Minimeringsmästarna”. 

 Fortsätta utveckla utformning och spridning av kunskap gällande skyldigheter och 

möjligheter för näringsliv och invånare. Under 2022 ska exempelvis avfallsobligatoriet 

för mat kommuniceras. 

 Fortsätta utveckla utformning och spridning av kunskap om stadens insatser till 

näringsliv och invånare. Under 2022 ska exempelvis åtgärder som staden gör och 

planerar att göra med anledning av klimatförändringarna kommuniceras.  

 Fortsätta utveckla miljöförvaltningens arbete med Klarspråk och 

tillgänglighetsanpassning som ett led i att göra det lättare för invånare att ta del av 

information på jämlika villkor. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla 

potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige 

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på skolor och förskolor för att säkerställa att barnen har en 

sund inomhusmiljö och säkra livsmedel när de är i skolan och förskolan. Genom tillsynen 

tillgodoses barnens rätt till god inomhusmiljö, minskad kemikaliepåverkan och säkra 

livsmedel. Tillsynen bidrar därmed till stadens arbete med att säkerställa alla barns rätt att 

växa upp under goda livsvillkor och att uppnå kunskapsmålen i skolan. 

 

Nämndmål: 1.3.1 Stockholms skolor och förskolor har en sund inomhusmiljö 

och trygga livsmedel 

Förväntat resultat 

Tillsynen bidrar till att stadens förskolor och skolor har en sund inomhusmiljö och säkra 

livsmedel. Tillsynen ska leda till att konstaterade brister åtgärdas och en bättre egenkontroll 

hos verksamhetsutövare och fastighetsägare, vilket resulterar i färre brister. Alla skolor och 

förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under 

referensvärdet 200 Bq/m3 luft. Samtliga anmälningsärenden ska ha påbörjats inom sex veckor. 

Beskrivning 

Miljön i skolor och förskolor är viktig för både hälsa och välbefinnande. Exempel på 

hälsoeffekter i samband med brister i inomhusmiljön är astma, allergi, symtom i ögon, näsa 

och hud, liksom trötthet eller huvudvärk. Att vistas i en bullrande miljö kan leda till problem 

med trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, blodtrycksförändringar och 

stressreaktioner. Stockholms förskolor får förstärkt livsmedelskontroll då små barn är en 

känslig konsumentgrupp. Livsmedelskontrollen i skolor och förskolor har fokus på 

allergikost. Sedan flera år tillbaka har miljöförvaltningen genom kemikaliecentrum också gett 

vägledning och utbildning till förskolor i staden om hur de kan minska förekomsten av farliga 

ämnen i barnens vardagsmiljö. 

 

Aktiviteter: 

 Följa upp de brister som konstaterades i samband med föregående inspektion. 

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

 Tillsyn av förskolornas UV-skydd. 

 Stötta SISAB och stadsdelsnämnder i att stärka arbetet med utomhus- och 

inomhusmiljö i förskolor och skolor i syfte att nå acceptabla bullernivåer och god 

luftkvalitet. 

 Fortsätta bedriva tillsyn avseende att skolor och förskolor mäter radon. 

 Fokusera på allergikost i livsmedelskontrollen. 
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  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

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

90 %  År 

 

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 

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. 

Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktions-

hinderfrågor involveras i relevanta ärenden där det är möjligt. Förvaltningens handläggare 

besöker kontinuerligt rådet för att informera om kommande planer och program. Mer 

information finns även under nämndmål 1.4.1. 

 

Nämndmål: 1.4.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet bedrivs så att 

mänskliga rättigheter respekteras och att ingen utsätts för diskriminering 

Förväntat resultat 

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. Nämnden har ett gott samarbete med rådet 

för funktionshinderfrågor. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att genomföra kompetensutvecklings-

insatser för chefer och medarbetare för att säkerställa att diskriminering inte kan uppkomma. 

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

och främja lika rättigheter och möjligheter. Program för tillgänglighet och delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning 2018-2023 är en utgångspunkt för förvaltningens arbete 

med dessa frågor. 

 

Aktiviteter 

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

frågor. 

 Bevaka aspekter kopplat till föräldraskap och arbetsliv, bl.a. förekomst av uttag av 

övertid vid förkortad arbetstid. 

 Uppföljning av medarbetarenkät kopplat till likabehandlingsfrågor. 

 Utvärdering av införd skyddsrondsmall med tillgänglighetsperspektiv. 
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 Involvera fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens råd för 

funktionshinderfrågor i relevanta ärenden där det är möjligt. 

 I samråd med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden genomföra en 

arbetsdifferentieringsanalys i syfte att identifiera arbetsuppgifter som kan erbjudas 

exempelvis Serviceassistenter. 

 

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

som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar i sin tillsyn för att äldreboenden ska ha en sund 

inomhusmiljö och säkra livsmedel. 

 

Nämndmål: 1.5.1 Stockholms äldreboenden har en sund inomhusmiljö och 

trygga livsmedel 

Förväntat resultat 

Säkerställa att säkra livsmedel serveras på Stockholms äldreboenden. Bättre egenkontroll hos 

verksamhetsutövare och fastighetsägare leder till färre brister i inomhusmiljön. Nämndens 

riktade tillsyn och handläggning av klagomålsärenden leder till att konstaterade brister i 

inomhusmiljön åtgärdas.  

Beskrivning 

Säkra livsmedel och en sund inomhusmiljö i äldre-, vård- och omsorgsboenden är viktigt för 

både hälsa och välbefinnande.  

Aktiviteter kopplade till hälsoskyddstillsynen förutsätter smittspridningsläget medger att 

tillsyn kan bedrivas på äldreboenden. Under 2021 har hälsoskyddstillsyn inte utförts på grund 

av pandemin. 

 

Aktiviteter: 

 Riktad tillsyn av inomhusmiljön mot äldreboenden. 

 Information till verksamhetsutövare och fastighetsägare. 

 Fokusera på allergikost i livsmedelskontrollen. 

 

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

med hög tillväxt 

Inom ramen för detta inriktningsmål omfattas större delen av nämndens miljöarbete. 

Miljöförvaltningen har en expertroll och stödjer eller verkar genom andra förvaltningar och 
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bolag i staden. Nämnden har även kontaktytor gentemot företagen, främst genom tillsynen 

men även genom samarbete i olika former.  

Målet omfattar ett stort och mångsidigt arbete inom energi, klimat, miljö och hälsa. Här 

återfinns också samordning och uppföljning av miljöprogrammets delmål som berör miljö- 

och hälsoskyddsnämnden.  

När det gäller nämndens tillsyn finns en utförlig redogörelse för nämndens arbete i 

tillsynsplanen för miljöbalken (bilaga 2) samt livsmedelskontrollens kontrollplan (bilaga 4). 

 

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

företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 

Stadens näringslivspolicy 2020-2024 definierar ett antal fokusområden inom vilka staden 

behöver stärka sitt näringslivsarbete.  

Utifrån det första fokusområdet – Stimulera tillväxt och företagsamhet – är målet att befintliga 

företag ska växa och att nya företag ska startas. På så sätt ska nya arbetstillfällen skapas, fler 

människor ska klara sin egen försörjning och tillväxten ska bidra till ett konkurrenskraftigt 

näringsliv.  

Inom ramen för arbetet med Rätt väg in sker en fortsatt utveckling på digitaliseringsområdet 

med hjälp av såväl befintliga, som nya, e-tjänster. Det gäller dels sådana tjänster som riktar 

sig till företagen, men också digitala verktyg för kontroll och tillsyn. Bemötandefrågor kring 

tillsyns- och kontrollarbete lyfts, bl.a. genom fortsatta utbildningsinsatser. 

Det andra fokusområdet – Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning – ska, 

bl.a. via ändamålsenliga kontaktvägar och effektiva digitala lösningar, bidra till att företagen 

på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med staden. Via samverkan, såväl internt som externt, 

skapas en gemensam lyhördhet och förståelse för företagens behov. 

Stadens webbplats uppdateras löpande och utvecklas för att bli mer lättillgänglig. Viktig 

information översätts till flera språk, enkla hjälpmedel för verksamhetsutövare erbjuds, t.ex. 

via Lätt att göra rätt. Genom en tydlig och relevant myndighetsutövning ska företagen 

uppleva stadens agerande som effektivt och ändamålsenligt – allt med en ökad kundnöjdhet i 

fokus. 

En fortsatt hög intäktsfinansieringsgrad eftersträvas och under 2022 införs 

efterhandsdebitering på livsmedelskontrollen. Det tidigare systemet där företagen betalade i 

förskott innebar att de verksamheter som upphörde under året riskerade att betala för kontroll 

som inte hann genomföras innan verksamheten upphört, med efterhandsdebitering betalar 

företagen först när kontroll har genomförts. Implementeringen av Rätt väg in fortsätter, där 

intern samverkan inom staden är en av nyckelfaktorerna. Dels för att öka kunskapen kring 

andra myndigheters processer, dels för att uppnå en situation där företag och näringsliv 

uppfattar staden som en samordnad och gemensam part.  

Fokusområde tre – Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet – ska bidra till målet att 

Stockholm erbjuder näringsidkare en god och sammanhållen service samt trygga och 

långsiktigt hållbara förutsättningar för sitt företagande.  
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Bekämpande av matfusk och annan brottslighet, t.ex. avfallsfusk utgör en central del av det 

trygghetsskapande arbetet. Under 2022 förstärks också tillsynen inom avfallsområdet med 

ytterligare två tjänster. För att kunna erbjuda goda förutsättningar och rättvisa villkor 

utvecklas de brottsbekämpande och förebyggande samarbetena ytterligare med berörda 

myndigheter. Inom tillsynsverksamheten stärks samverkan med tillståndsenheten och polisen, 

t.ex. inom ramen för arbetet med krogkontroller. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet 81 73 År 

 

Nämndmål: 2.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är effektiv med 

hög professionalitet och god service 

Förväntat resultat 

Nämndens myndighetsutövning är effektiv, opartisk och rättssäker, och företag och allmänhet 

som har kontakt med nämndens handläggare får ett gott bemötande och bra service. 

Beskrivning 

Nämnden har en hög prioritering både vad gäller myndighetsutövning och service till företag 

och allmänhet. Målen följs framförallt upp genom punktlighetsmålen för tidsåtgång vid vissa 

ärenden och genom den årliga NKI-undersökningen (NöjdKundIndex) som ger en bild av hur 

företagen uppfattar tillsyns- och kontrollverksamheten. Allmänheten har lätt att komma i 

kontakt med nämnden genom särskilda servicetelefoner för hälsoskydd och livsmedels-

kontroll. Dessutom har nämnden ett antal e-tjänster som ständigt är tillgängliga. 

 

Aktiviteter: 

 Följa och analysera utvecklingen av NKI för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhetsområden. 

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

effektivisering och likabehandling inom tillsynen. 

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

säkerställa att kontrollen har avsedd effekt. 

 Årliga tillsynsrapporter som underlag för uppföljning och planering. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Anmälan om misstänkt matförgiftning handläggs senast arbetsdagen 
efter inkommen anmälan 

90 %  Tertial 

 Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor 90 %  Tertial 

 Företagen uppfattar inspektörerna som professionella 84  År 
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  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 
5 arbetsdagar. 

95 %  Tertial 

 Miljörapporter besvaras senast 30 juni. 95 %  Tertial 

 

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

och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande 

behov 

Människor har behov av en hälsosam boendemiljö där luft, mark och vatten är fria från 

hälsofarliga ämnen, där ljudmiljön är god och där det finns tillgång till rekreativa grönytor. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar i stadens arbete för att uppnå målen för 

bostadsförsörjningen, där en hållbar och hög genomförandetakt är särskilt prioriterat. 

Nämndens arbete bidrar till att miljöfrågorna 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 

Förväntat resultat 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkar i stadsplaneringen så att miljö- och 

hälsoskyddsfrågor uppmärksammas och integreras i stadens arbete med byggande och 

markanvändning. Nyproducerade bostäder, skolor och förskolor ska vara hälsosamma. 

Negativ påverkan på miljön i samband med exploatering ska förebyggas. Nämnden bidrar till 

en levande och växande stad med en väl avvägd planering med avseende på lokalisering av 

verksamheter och bostäder, som tillgodoser både behovet av en lugn hemmamiljö samt ett rikt 

utbud av aktiviteter och kulturevenemang, arbetsplatser och service.  

Nämnden bidrar till en utveckling av arbetet med vattenfrågor, ekosystemtjänster och 

klimatanpassning inom stadsplaneringen. Genom nämndens arbete med framtagande av 

lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster och arbete med implementering av 

stadens dagvattenstrategi ges förutsättningar för bättre vattenkvalitet i stadens sjöar och 

vattendrag. Genom nämndens arbete med framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsprogram för 

biologisk mångfald och kunskapsunderlag ges förutsättningar för att utveckla den biologiska 

mångfalden i staden. Nämnden medverkar också i stadens arbete med klimatanpassning där 

målet är att skapa blågröna, mångfunktionella lösningar som bidrar till att hantera extrema 

väderhändelser, såsom skyfall och värmeböljor. 

Beskrivning 

Nämnden verkar för att miljöfrågorna beaktas i övergripande stadsplanering och i ett tidigt 

skede av detaljplanering för att säkerställa en långsiktig hållbarhet, en hälsosam miljö, en 
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robust grönstruktur, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, miljökvalitetsnormer för luft 

och vatten samt stärkta ekosystemtjänster. Nämndens deltagande i detaljplaneringen framgår 

av processverktyget Ledstången. Nämnden tar bl.a. fram underlag till stadsbyggnads-

nämndens beslut om betydande miljöpåverkan och bidrar i planprocessen med expertkunskap 

om bl.a. buller, vibrationsstörningar, luftkvalitet, vattenkvalitet och dagvattenhantering, 

markföroreningar, naturvärden, klimatanpassning och trafikens miljöpåverkan.  

Nämnden strävar efter att samordna intressena att kunna bo och verka i staden utan att 

störningarna för de närboende utgör risk för människors hälsa, och bevakar att störningsrisker 

förebyggs vid lokalisering av bostäder, skolor och förskolor i anslutning till olika typer av 

verksamheter. Förutsättningar för ett rikt kulturliv och möjligheter att bedriva restaurang- och 

barverksamhet samt kulturevenemang, vägs mot invånarnas rätt till lugn och ro i sin bostad 

och möjlighet till en fredad nattsömn. Möjligheter för rekreation och idrottsutövning vägs mot 

störningar som olika typer av anläggningar kan ge upphov till.  

Nämnden deltar också i utvecklingsarbete inom stadens planering och tar fram 

underlagsmaterial, som t.ex. biotopdatabasen, handlingsplaner och åtgärdsprogram som 

exempelvis lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster och åtgärdsprogram för 

biologisk mångfald. Nämnden medverkar också vid implementeringen av t.ex. handlingsplan 

för klimatanpassning med fokus på skyfall och värmeböljor.  

Nämnden bidrar med kompetens för att stärka en sammanhängande blågrön infrastruktur i 

staden. Nämnden verkar också för mångfunktionella grönytor som ger fler ekosystemtjänster 

på samma yta, och kan bidra till effektiva lösningar för klimatanpassning som exempelvis 

dagvatten- och skyfallshantering samt till temperaturreglering vid värmeböljor. 

Nämnden deltar i Vinnovaprojektet ”Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan”. 

Projektet avser att skapa förutsättningar för genomförande av effektiv och hållbar 

klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska risk för 

översvämning och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och 

miljömässiga nyttor. I ett antal definierade fallstudier testas olika befintliga metoder för att 

värdera och prioritera åtgärder. Ett övergripande mål är även att framtagna verktyg och 

metoder stärker samverkan mellan städers olika aktörer. 

 

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. 

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

genomförandetakt är särskilt prioriterat. 

 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.  

 Bistå berörda nämnder med underlag och kompetens om biologisk mångfald och 

ekosystemstjänster i stadsbyggnadsprocessen. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 25 (58) 

 
 start.stockholm 
 

 Medverka i fortsätt arbete med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och 

värmeböljor. 

 Delta i utredning av förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka. 

 Delta i projektet ”Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan”. 

 Informera om samt bistå med råd vid användning av ”Vägledning för buller från 

kulturscener i staden”.  

 Underlätta stadsutvecklingen genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för vatten i 

syfte att visa hur miljökvalitetsnormerna för kemisk och ekologisk status i vatten kan 

nås samtidigt som staden utvecklas.  

 Underlätta stadsutvecklingen genom att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram som 

visar vilka åtgärder för biologisk mångfald som kan göras samtidigt som staden 

utvecklas/växer. 

 Bistå kommunstyrelsen och andra förvaltningar och bolag i stadens arbete med 

klimatanpassning, och utgöra expertstöd i konkreta klimatanpassningsprojekt. 

 Bedriva miljöövervakning av klimatförändringar och dess effekter, med fokus på 

extrema väderhändelser. 

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

översvämningar och värmeböljor. 

 Vidareutveckla analyser och underlag kring särskilt folkhälsobefrämjande grönytor så 

som strandmiljöer. 

 Delta i arbetet med den regionala masshanteringsplanen. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdels-

nämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och 

stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i 

staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart 

växtbeklädning av väggar. 

 I samarbete med stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och andra berörda nämnder 

arbeta vidare med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden samt 

tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning. 

 Fortsätta arbetet med att ta fram ett stadsövergripande trädmål. 

 Fortsätta utreda lämpliga biotopskyddsområden i samarbete med stadsbyggnads-

nämnden och stadsdelsnämnderna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 26 (58) 

 
 start.stockholm 
 

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

effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet 

Nämnden driver genom sitt miljöbilsarbete uthålligt frågor om hållbara transporter. Nämnden 

ökar ambitionerna framförallt när det gäller att ge stöd till förvaltningar och bolag med 

miljöfordonskompetens vid upphandling och uppföljning av transporttjänster samt vid 

installationer av laddinfrastruktur. Andelen förnybara bränslen och elbilsanvändningen ska 

fortsatt öka. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Växthusgasutsläpp i transportsektorn per invånare (ton CO2e per 
invånare) 

0,92 ton 
CO2e/inv 

0,92 ton 
CO2e/inv 

År 

 

  Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 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 

2022-01-01 2022-06-30 

 

Nämndmål: 2.3.1 Användningen av miljöfordon, förnybara drivmedel och 

effektiva mobilitetslösningar ska öka 

Förväntat resultat 

Andelen nya personbilar som säljs i Stockholms län år 2030 utgörs till minst 90 procent av 

miljöbilar enligt den definition som miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om under 

2020. En allt ökande andel av dessa fordon är laddbara fordon. 

Stadens flotta ska bestå av 100 procent miljöbilar och stadens biodrivmedels- och elbilar 

tankas/laddas till 88 procent med miljöbränsle. År 2030 ska alla bilar i stadens flotta vara el- 

eller biogasdrivna. 

Alla parkeringsplatser utomhus och inomhus som staden äger ska förses med laddning enligt 

följande: 20 procent till 2023, 50 procent till 2026 och 100 procent i innerstaden och 80 

procent utanför innerstaden till 2030. Minst hälften av parkeringsplatserna för egna fordon ska 

ha laddutrustning år 2026. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen har stort kunnande och erfarenhet av miljöfordon, biodrivmedel, 

elbilsladdning och olika mobilitetslösningar. Förvaltningen fortsätter arbetet med att ge råd 

och stöd vid kravställning och uppföljning av upphandlingar där fordon och transporttjänster 

ingår, till de förvaltningar och bolag som så önskar. Förvaltningen arbetar för en ökad 

regional samverkan och sprider aktivt kunskap och information till andra kommuner, företag 

och privatpersoner med syftet att öka andelen miljöfordon och förnybara drivmedel i 

Stockholm. Förvaltningen försöker även driva på regelverk och direktiv i en riktning som 
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påskyndar introduktionen av miljöfordon och fossilfria drivmedel och transporter.  

 

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. Implementera den nya 

elbilspoolstjänsten med eldrivna personbilar och lätta lastbilar hos så många av 

stadens verksamheter som möjligt. 

 Tillsammans med trafiknämnden implementera geofencing för hastighetsefterlevnad 

av stadens tjänstebilar där det är tekniskt möjligt. 

 Transportcentrum: 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. 

 Stödja trafiknämndens utvecklingsarbete och testverksamhet för att ställa om 

entreprenadfordon till eldrift. 

 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. 

 Implementera stadens upphandlingskrav för personbilar och lastbilar tillsammans med 

andra aktörer. Arbeta för att miljöanpassa arbets- och entreprenadmaskiner genom 

övergång till ny teknik och/eller användning av biodrivmedel.  

 Uppdatera och vidareutveckla www.miljofordon.se och www.bytbransle.se. 

 Erbjuda råd och stöd till nämnder och bolag som äger parkeringsplatser, vid 

genomförande och uppföljning av riktlinjerna för laddinfrastruktur. 

 Samverka med kommunstyrelsen och trafiknämnden samt övriga berörda nämnder och 

bolagsstyrelser i arbetet med Elektrifieringspakten. 

 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 2030 och ett fossilfritt 

Stockholm 2040. 

 I samarbete med trafiknämnden fortsatt initiera åtgärder för att utsläppen från trafiken 

ska minska genom framför allt elektrifiering av transportsektorn, teknikutveckling, 

transporteffektiv samhällsplanering och minskad biltrafik. 

 I samarbete med kommunstyrelsen och trafiknämnden verka för att EU, regering och 

riksdag möjliggör för staden att nå det högt ställda klimatmålen om en fossilfri 

organisation 2030 och en klimatpositiv stad senast 2040. 

http://www.miljofordon.se/
http://www.bytbransle.se/
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 Stödja Stockholms Stads Parkerings AB i arbete med införandet av mobilitetshubbar.  

 Delta i genomförandet av den handlingsplan som Miljö- och samhällsbyggnadsrådet 

tar fram med syfte att minska transportsektorns klimatpåverkan i Stockholms län. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel sålda förnybara drivmedel i länet per år. 45 %  År 

 

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

och evenemangsstad med en stark besöksnäring 

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn över stadens restaurang- och konsertverksamheter som kan 

medföra störningar för närboende eller höga ljudnivåer för besökare. Förvaltningen är också 

remissinstans vid tillståndsmyndighetens prövning av serveringstillstånd enligt alkohollagen 

och vid Polismyndighetens tillståndsgivning av kommande evenemang enligt ordningslagen. 

Syftet med remissförfarandet är att möjliggöra ett rikt kulturliv utan att det innebär risk för 

olägenhet för närboende. 

Förvaltningen bistår 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 och bullervägledningen för musikverksamheter.  

Miljöförvaltningen deltar även i nätverksträffar, branschråd och dylikt i syfte att informera om 

den tillsyn som bedrivs samt vägleda om lagstiftning och allmänna råd avseende buller och 

rökfria miljöer. Miljöförvaltningen strävar i dessa avseenden efter att bidra till att det ska vara 

möjligt att bedriva verksamhet i staden så långt möjligt utan risk för olägenhet för människors 

hälsa. 

 

  Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny 
permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en 
Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, 
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer. 

2022-01-01 2022-06-30 

 Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn 
AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en 
vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i 
samband med World Water Week 2022. 

2022-01-01 2022-12-31 
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Nämndmål: 2.4.1 Stockholm har en hållbar lokalisering av evenemang och 

idrottsplatser 

Förväntat resultat 

En god samverkan mellan alla myndigheter som berörs av stadsplanering och tillstånds-

givning av verksamheter. En hållbar lokalisering av evenemang inom staden sett till 

störningsrisken för närboende.  

Beskrivning 

Miljöförvaltningen arbetar förebyggande genom att delta i nätverk och branschråd m.m. och 

där informera om den tillsyn som bedrivs med avseende på omgivningsstörningar, höga ljud 

och rökfria miljöer. Förvaltningen är remissmyndighet vid tillståndsmyndigheten prövning av 

serveringstillstånd enligt alkohollagen och vid Polismyndighetens prövning av tillstånd för 

evenemang enligt ordningslagen. I tillsynen följer miljöförvaltningen upp att verksamheterna 

har en fungerande egenkontroll och utreder vid behov vilka störningar som verksamheten 

eller evenemanget orsakar. Allt i syfte att medverka till att evenemang i staden har en hållbar 

lokalisering och en begränsad omgivningspåverkan. Förvaltningen handlägger även klagomål 

på idrottsplatser m.m. och lämnar synpunkter vid planeringen av nya lokaliseringar av 

verksamheter. 

 

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. 

 Bedriva ett förebyggande arbete i samband med att verksamheter ansöker om 

serveringstillstånd varvid verksamhetsutövarna får information om att förebygga 

ljudstörning från musik och verksamhet.  

 Bistå Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i det fortsatta med etableringen av en ny 

kulturplats i Snösätra industriområde.  

 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 och bullervägledningen för musikverksamheter. 

 

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

med en god livsmiljö 

Nämnden bedriver tillsyn av miljö, hälsa och livsmedel och medverkar i stadens samhälls-

byggande, strategiska klimatarbete samt driver projekt för att utveckla stadens livsmiljöer och 

hållbarhetsarbete. Den årligt reviderade tillsynsbehovsutredningen (bilaga 3) fungerar som ett 

planeringsunderlag för kommande års miljöbalkstillsyn och redovisar hur tillsynen strategiskt 
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bör utvecklas så att den i ännu högre grad bidrar till att nå miljömålen och anpassas utifrån 

eventuella förändrade förutsättningar. 

Förvaltningen stödjer stadens förvaltningar och bolag med implementering och uppföljning av 

klimathandlingsplanens åtgärder. Som en del i detta arbete kommer förvaltningen att bistå 

stadsledningskontoret att verka för regelförändringar nationellt samt inom EU för att 

underlätta en omställning till ett fossilfritt samhälle. Förvaltningen kommer även att initiera 

nationellt finansierade och EU-finansierade projekt för att påskynda omställningen. 

Förvaltningen kommer under året att bistå stadsledningskontoret i förberedelsearbetet inför 

framtagandet av en ny klimathandlingsplan.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beting för minskade koldioxidutsläpp enligt 

klimathandlingsplanen uppgår till 48 372 ton CO2e till år 2023 fördelat på 9 000 ton för 

minskad användning av olja för uppvärmning och 39 372 för olika åtgärder inom 

transportsektorn. Specifika aktiviteter finns beskrivna under respektive relevant nämndmål; se 

särskilt nämndmål 2.5.1 och nämndmål 2.3.1. 

Förvaltningen kommer under året också att bistå stadsledningskontoret i förberedelsearbetet 

inför framtagandet av ett nytt miljöprogram.  

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel badvattenprover med godkänd badkvalitet 93 % 93 % År 

 Andel kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller 
utfasningsämnen 

10% minskning 
relativt 2020 

10% 
minskning 
relativt 2020 

År 

 Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för 
ekologisk status 

40 % 40 % År 

 Andel vattenförekomster som följer miljökvalitetsnormerna för kemisk 
status 

40 % 40 % År 

 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft Max 7 dygn Max 7 dygn År 

 Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft Max 35 dygn Max 35 dygn År 

 

 

Minskning av CO2e till 2023 48 372 Tas fram av 
nämnd/bola
gsstyrelse 

År 

 Timmedelvärde för kvävedioxider i luft Max 175 
timmar 

Max 175 
timmar 

År 

 Total köpt energi i stadens verksamheter(KF-nivå) 1945 GWh 1945 GWh År 

 Utsläpp per invånare (ton CO2e per invånare) 1,7 ton CO2e / 
inv 

1,7 ton 
CO2e / inv 

År 

 

  Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 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 samt utreda externa finansieringskällor 

2022-01-01 2022-12-31 

 Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla 
skrotning av båtar 

2022-01-01 2022-12-31 
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  Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, 
stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och 
konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall 

2022-01-01 2022-12-31 

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

2022-01-01 2022-12-31 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen, 
Stockholm vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden utreda 
förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för 
cirkularitet inom Stockholms stad 

2022-01-01 2022-12-31 

 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och 
mätmetoder för stadens miljö- och klimatpåverkan från måltider i 
samarbete med utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
äldrenämnden 

2022-01-01 2022-12-31 

 SISAB ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda 
förutsättningarna för att bygga en ny förskola i återvunnet material, i 
enlighetmed stadens handlingsplan för cirkulärt byggande (2.5) 

2022-01-01 2022-12-31 

 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 miljöprogramtillsammans med krav på god och hälsosam 
inomhusmiljö identifiera och ta fram en kravnivå för nyproduktion inom 
staden (2.5) 

2022-01-01 2022-06-30 

 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, 
kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och 
stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig 
värme och torka 

2022-01-01 2022-12-31 

 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med  kommunstyrelsen ta 
fram mått och mätmetoder för mängden matavfall i stadens verksamheter i 
samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2022-01-01 2022-12-31 

 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram mått och 
mätmetoder för stadens matsvinn i samarbete med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, äldrenämnden och servicenämnden 

2022-01-01 2022-12-31 

 

Nämndmål: 2.5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att minska 

Stockholms klimatpåverkan och energianvändning 

Förväntat resultat 

Staden ska nå miljöprogrammets energi- och klimatmål samt målen avseende minskad 

resursanvändning. 

Beskrivning 

Utöver de av kommunfullmäktige beslutade aktiviteterna kommer förvaltningen fortsatt 

bedriva ett kontinuerligt arbete för att nå stadens mål om minskad energianvändning och 

minskade växthusgasutsläpp. Mer omfattande aktiviteter handlar om att bistå stadslednings-

kontoret i förberedelsearbetet inför framtagandet av en ny klimathandlingsplan och ett nytt 
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miljöprogram, följa upp klimatbeting och klimatbudget, implementera handlingsplanen för 

cirkulärt byggande och utreda förutsättningar för ett Centrum för cirkularitet. Förvaltningen 

fortsätter att leda stadens arbete enligt lagen om energikartläggning i stora företag, ge stöd till 

förvaltningar och bolag i deras energi- och klimatarbete samt vid nyproduktion av bostäder 

testa den beräkningsmetodik för byggmaterials klimatpåverkan som tagits fram i samverkan 

med bostadsbolagen. Vidare bistår miljöförvaltningen berörda förvaltningar med 

klimatkompetens rörande livsmedels klimatpåverkan samt stödjer berörda förvaltningar och 

bolags arbete med att minska matsvinn. Rådgivning till framför allt bostadsrättsföreningar för 

att fasa ut oljeuppvärmning och minska energianvändningen fortsätter. Arbete fortsätter också 

avseende fossilfria byggarbetsplatser.   

 

Aktiviteter: 

 Utreda förutsättningarna och organisationen för uppbyggnaden av ett centrum för 

cirkularitet inom Stockholms stad med stöd av kommunstyrelsen, Stockholm Vatten 

och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden. 

 Implementera handlingsplanen för cirkulärt byggande. 

 Implementera handlingsplan för hållbar plastanvändning. 

 Tillsammans med kulturnämnden och kommunstyrelsen utreda möjligheten att alla 

större evenemang på stadens mark inför gemensamma pantsystem för dricksglas. 

 Bistå Stockholm Vatten och Avfall AB i arbetet med att ta fram mått och mätmetoder 

för mängden matavfall i stadens verksamheter. 

 

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

Stockholms luftkvalitet förbättras och bullerstörningarna minskar 

Förväntat resultat 

Luft- och ljudmiljön i staden förbättras kontinuerligt och antalet personer som exponeras för 

luftföroreningar och buller 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 och 

miljöbilar, trängselskatt, dubbdäcksförbud, dammbindning, miljözoner m.m. har bidragit till 

förbättringen av luftkvaliteten i staden. Fortsatt förnyelse av fordonsflottan och ytterligare 

åtgärder förväntas förbättra luftkvaliteten ytterligare. 

Beskrivning 

Under 2022 tar Länsstyrelsen i Stockholm fram ett nytt åtgärdsprogram för partiklar (PM10) 

och kvävedioxid (NO2). Förvaltningen deltar aktivt i detta arbete och tar fram en 

problembeskrivning och tänkbara åtgärder för att  åstadkomma bättre luftkvalitet. 

Åtgärdsprogrammet väntas komma på remiss under hösten. Fortsatt arbeta med att förbättra 

luftkvaliteten förväntas på sikt leda till att såväl miljökvalitetsnormer och miljömål uppnås för 

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

Förvaltningen har en aktiv roll vid framtagande samt uppföljning av åtgärdsprogram för luft 

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

ljudmiljö. De stora infrastrukturprojekten, samt förtätningen av staden, genererar relativt 

många klagomål. Förvaltningen bevakar också luft- och ljudkvalitet i stadsplaneringen. 

 

Aktiviteter: 

 Delta i framtagande av åtgärdsprogram för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) 

för Stockholms län. 

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

luftföroreningar. 

 Kontinuerligt ge stadens medborgare information om luftkvalitetssituationen genom 

bl.a. appen Luft Stockholm. 

 Stötta SISAB och stadsdelsnämnder i att stärka arbetet med utomhus- och 

inomhusmiljön i förskolor och skolor i syfte att nå acceptabla bullernivåer och god 

luftkvalitet. 

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

 Under 2022 genomföra bullerkartläggning av Stockholms stad enligt EU:s 

bullerdirektiv och förordning om omgivningsbuller. 

 Följa upp åtgärdsprogrammet mot buller 2019-2023. 

 Marknadsföra och utveckla arbetet med ljudkvalitet i rekreationsmiljöer genom 

projektet Guide till tystnaden. 

 

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

miljökvalitetsnormerna för vatten följs 

Förväntat resultat 

Under året förväntas ett antal lokala åtgärdsprogram färdigställas för politisk behandling. 

Genom deltagande i regionala vattensamarbeten och forskningsprogram intensifieras arbetet 

för bättre vattenstatus i stadens vatten. Löpande och kvalitetssäkrad miljöövervakning skapar 

underlag så att staden kan prioritera vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå stadens 

miljömål. Övervakningen ger även underlag för uppföljning av utförda åtgärder. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, planering och projektledning för framtagande av 

lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Förvaltningen samverkar med 

genomförandeorganisationerna i arbetet med framtagande av operativa åtgärder som kan 

underlätta stadsutvecklingen.  
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Förvaltningen bedriver löpande miljöövervakning i syfte att ge underlag för tillsyn, fysisk 

planering samt planering och uppföljning av åtgärder. Miljöövervakningsdata tillgängliggörs 

digitalt och kan nås av såväl interna som externa aktörer genom miljödata och 

miljöbarometern. 

Miljöförvaltningen kommer i samverkan med främst Stockholm Vatten och Avfall AB att 

intensifiera arbetet med kommunikation i syfte att sprida kunskap om åtgärdsarbete i vatten 

och därmed öka möjligheterna till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Aktiviteter: 

 Samordna, följa upp, implementera och kommunicera stadens vattenarbete enligt 

handlingsplan för god vattenstatus och de lokala åtgärdsprogrammen.  

 Driva genomförandet av handlingsplanen för god vattenstatus och särskilt fokusera på 

att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster.  

 Stötta genomförandeorganisationerna i ett effektivt genomförande av de operativa 

åtgärderna som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen i syfte att underlätta 

stadsutvecklingen. 

 Stödja arbetet med miljötillsyn, klimatanpassning, miljömål och planhandläggning i 

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

 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. 

 Genomföra undersökningar i stadens prioriterade sjöar, vattendrag och kustvatten i 

enlighet med övervakningsprogram för ekologiska kvalitetsfaktorer. 

 Delta i kommunövergripande vattensamverkansgrupper och vattenvårdsförbund samt i 

regionala samt internationella vattensamarbeten och samarbeta med olika 

forskningsinstitut för att intensifiera vattenarbetet. 

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

för att bidra till genomförande av handlingsplanen och lokala åtgärdsprogram. 

 Bistå genomförandeorganisationerna i arbetet med fällning av Drevviken. 

 Avsluta samordningsuppdraget om att motverka nedskräpning av stadens vatten och 

införliva resultaten i berörda kommunikationsuppdrag kopplat till nedskräpning. 

 Avsluta arbetet med framtagande av handlingsplan för nya bad och bistå berörda 

förvaltningar och bolag med implementeringen av handlingsplanen. 
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Nämndmål: 2.5.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en aktiv roll i att stärka 

Stockholms biologiska mångfald 

Förväntat resultat 

Miljöförvaltningen samordnar arbetet med biologisk mångfald i syfte att ekologiska 

funktioner och artrikedom ska kunna värnas samtidigt som staden växer. Genom nämndens 

arbete med implementering av handlingsplanen för biologisk mångfald och framtagande av 

stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald ges förutsättningar för en stärkt 

förvaltning och planering av stadens grönområden och hantering av biologisk mångfald. 

Ökad miljöövervakning av biologisk mångfald ger kvalitetssäkrad data och underlag, så att 

staden kan prioritera vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå miljöprogrammets mål. 

Resultatet av de inventeringar och kartläggningar som tas fram ger underlag för tillsyn, fysisk 

planering, skötsel, åtgärdsarbete och miljöövervakning. Arbetet med biologisk mångfald 

kommuniceras internt och till stockholmarna för att skapa engagemang i utvecklingen av en 

hållbar stad med ett rikt växt- och djurliv. Ekologiska och rekreativa värden i skyddade 

naturområden bibehålls och utvecklas.  

Beskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar åtgärder inom naturvårdsområdet, bidrar med 

ekologisk kompetens och utbildning gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt 

bedriver fortlöpande miljöövervakning av stadens natur. Tillsyn och rådgivning i skyddade 

naturområden tillför ekologisk kunskap till stadens arbete. 

Handlingsplan och stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald skapar 

förutsättningar att inom stadens olika verksamheter värna och gynna funktionerna i 

Stockholms blågröna infrastruktur.  

Undersökningar av naturmiljön enligt uppdaterat program för miljöövervakning av biologisk 

mångfald utökas under 2022.  

Miljöförvaltningen utvecklar arbetet med kommunikation kring biologisk mångfald i syfte att 

sprida kunskap om åtgärdsarbete i parker och grönområden samt stötta andra förvaltningar 

och bolag (se nämndmål 1.2.2).  

I tillsynsarbetet enligt 7 kap. miljöbalken bevakas områden skyddade som Natura 2000, natur- 

och kulturreservat, naturminnen samt strandskyddsområden. Med rådgivning, information och 

samråd skapas förutsättningar för att syftena med de skyddade områdena uppnås. 

 

Aktiviteter: 

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

mångfald enligt handlingsplan för biologisk mångfald. 

 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. 
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 Samverka med andra förvaltningar och samordningsgruppen för Grönare Stockholm i 

att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald.  

 Stötta genomförandeorganisationerna i arbetet med skötsel och åtgärder för att gynna 

biologisk mångfald genom informationsspridning, rådgivning, kunskapsunderlag och 

utbildning. 

 Delta i kommunövergripande samverkansgrupper och regionala samt internationella 

samarbeten för ökad biologisk mångfald.  

 Samarbeta och samverka med olika forskningsinstitut för att ta fram och kvalitetssäkra 

kunskapsunderlag. 

 Sprida och lansera guide för biologisk mångfald till stockholmarna, näringslivsidkare 

och andra intresserade för att inspirera dem till att arbeta för att främja stadens 

biologiska mångfald.  

 Öka miljöövervakningen enligt uppdaterat miljöövervakningsprogram för biologisk 

mångfald, samt utveckla metodiken för uppföljning av prioriterade arter och 

naturkvaliteter identifierade i handlingsplan för biologisk mångfald.  

 Fortsätta utveckling och implementering av verktyget prioriteringsstöd för 

naturvårdsskötsel i samarbete med stadens skötselansvariga.  

 Fortsätta kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla 

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

utveckling över tid. 

 Erbjuda utbildning inom naturskötsel till stadens verksamheter samt upphandlade 

entreprenörer som är verksamma inom området. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdels-

nämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och 

stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i 

staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart 

växtbeklädning av väggar. 

 I samarbete med stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och andra berörda nämnder 

arbeta vidare med att tillgängliggöra stadens naturreservat med rekreativa värden samt 

tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning. 

 I samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utvidga och 

inrätta naturreservat i Årstaskogen för att även innefatta 2014 års gräns, fortsätta 

utredningarna och inrättandet av naturreservat i Kyrkhamn, samt färdigställa utredning 

av reservatsbildning i Fagersjöskogen och Storskogen/Ålstensskogen. I arbetet ska 

beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig infrastruktur kan genomföras. 

 Fortsätta arbetet med att ta fram ett stadsövergripande trädmål. 

 Fortsätta utreda lämpliga biotopskyddsområden i samarbete med stadsbyggnads-

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

spridningen av farliga kemikalier 

Förväntat resultat 

Stadens egna verksamheter liksom näringsliv och konsumenter ska få en ökad medvetenhet, 

kunskap och tillgång till verktyg för att göra kemikaliesmarta val i sin vardag och kunna verka 

för ett giftfritt Stockholm. Särskilt fokus är att minska barns, ungas och gravidas exponering. 

Beskrivning 

Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 beskriver hur staden ska bedriva ett strukturerat 

arbete med att undvika farliga kemikalier i alla stadens verksamheter och på så vis uppnå 

målen i miljöprogrammet. Miljöförvaltningen erbjuder genom kemikaliecentrum 

verksamheterna stöd och vägledning i genomförandet av planen. Genom utredningar och 

analyser av material identifieras effektiva arbetssätt, relevanta krav på produkter och 

kemikaliesmarta val. Förvaltningen bedriver även övervakning av miljögifter i 

inomhusmiljön, särskilt där barn vistas. Genom förvaltningens olika utåtriktade 

kommunikationsinsatser får verksamhetsutövare och konsumenter i staden ökad kunskap om 

kemikalier, se nämndmål 1.2.2. 

 

Aktiviteter: 

 Stärka den hälsorelaterade miljögiftsövervakning inriktad på barns och andra känsliga 

gruppers livsmiljöer. 

 Följa och prioritera arbetet med att minska framför allt barn och ungas exponering för 

skadliga kemikalier genom att ta fram arbetssätt och informationsmaterial samt öka 

ambitionsnivån i arbetet för en giftfri förskola och skola.  

 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. 

 Stärka kemikaliecentrums specialstöd till stadens olika verksamheter inom 

upphandlingar. 

 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. 

 Tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätta att tillhandahålla stöd 

och informera om kemikaliesmarta arbetsplatser i stadens egen organisation.  

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

aktörers arbete för minskad kemikaliepåverkan. 
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Nämndmål: 2.5.6 Inomhusmiljöer och offentliga miljöer ska inte medföra risk 

för människors hälsa 

Förväntat resultat 

Bättre egenkontroll hos fastighetsägare leder till färre brister i inomhusmiljön. Nämndens 

riktade tillsyn och handläggning av klagomålsärenden leder till att konstaterade brister i 

inomhusmiljön åtgärdas. Alla flerbostadsfastigheter i staden ska vara kontrollerade avseende 

radon och ha radonvärden under referensvärdet 200 Bq/m3 luft. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn med avseende på störningar i bostäder, tillfälliga boenden 

och allmänna lokaler såsom bad- och idrottsanläggningar m.m. för att förebygga risker för 

människors hälsa. En del av miljöförvaltningens tillsyn initieras genom klagomål, men 

förvaltningen bedriver även egeninitierad tillsyn, riktad mot flerbostadsbyggnader i 

socioekonomiskt utsatta områden. Detta eftersom boende i dessa områden sällan eller aldrig 

inkommer med klagomål på brister i inomhusmiljön. Vid behov riktas krav gentemot 

fastighetsägare och/eller verksamheter att vidta försiktighetsmått och/eller åtgärder för 

undanröjande av konstaterade eller befarade olägenheter. Ytterligare egeninitierad tillsyn 

gentemot flerbostadshus är tillsyn av fastighetsägarnas egenkontroll.  

Miljön i bostäder är viktig för både hälsa och välbefinnande. Exempel på hälsoeffekter i 

samband med brister i inomhusmiljön är astma, allergi, symtom i ögon, näsa och hud, liksom 

trötthet eller huvudvärk. Att leva i en bullerstörd miljö kan leda till problem med trötthet, 

koncentrationssvårigheter, huvudvärk, blodtrycksförändringar och stressreaktioner.  

Sedan 2013 har förvaltningen årligen skickat uppmaningar till fastighetsägare av 

flerbostadshus att mäta och vid behov åtgärda radon. Om mätningar och eventuella åtgärder 

inte utförs ställer förvaltningen krav på att de ska utföras. Höga radonhalter inomhus under en 

lång exponeringstid är en riskfaktor för lungcancer. 

 

Aktiviteter: 

 Genomföra riktad bostadstillsyn i hyreshus i socioekonomiskt svaga områden med ny 

metod som tagits fram av utredningsgruppen för riktad bostadstillsyn under 2021. 

 Urval av hyreshus för tillsyn görs utifrån den inventering av hyreshus i behov av 

tillsyn som genomfördes under 2021 inom ramen för nämndens budgetuppdrag samma 

år om utredning avseende riktad tillsyn av fastighetsägare. 

 Handlägga klagomål på störningar i bostäder samt testa pilot för AI-tolkning av 

inkomna klagomål. 

 Informera verksamhetsutövare och fastighetsägare med avseende på egenkontroll, 

förebyggande arbete med försiktighetsmått och gällande regelverk. 

 Uppmana fastighetsägare att mäta radon och vid behov åtgärda vid för höga halter. 
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  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som 
har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 
referensvärdet 200 Bq/m3 luft. 

90 %  År 

 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som är kontrollerade 
avseende radon och har radonvärden under referensvärdet 200 
Bq/m3 luft i %. 

83 %  År 

 Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad 
störningskälla tas inom två veckor. 

95 %  Tertial 

 

Nämndmål: 2.5.7 Miljö- och hälsopåverkan från Stockholms miljöfarliga 

verksamheter minskar 

Förväntat resultat 

Förvaltningens tillsyn leder till att verksamhetsutövare i allt högre grad efterlever de råd och 

riktlinjer som finns för respektive tillsynsområde. Tillståndspliktiga verksamheter ska 

uppfylla gällande villkor. Anmälningspliktiga verksamheter föreläggs om försiktighetsmått 

för aktuell verksamhet. Därigenom minskar miljö- och hälsopåverkan från Stockholms 

miljöfarliga verksamheter. 

Beskrivning 

Tillsynen omfattar en rad olika verksamheter; alltifrån stora anläggningar, som 

kraftvärmeverk och Bromma flygplats, till mycket små företag som bilrekonditionerare, 

tandläkare etc. Tillsynsintervall och -inriktning varierar därför kraftigt och beskrivs närmare i 

tillsynsplanen (bilaga 2). Tillsynsbehovsutredningen redovisar hur tillsynen bättre kan uppnå 

miljömålen. Resultaten från utredningen har till stora delar arbetats in i tillsynsplanen. 

Tillsynen kommer därför bättre kunna bidra till att miljömålen uppnås.  Därutöver har 

tillsynsplanen beaktat den kommande nationella miljötillsynsstrategins fokusområden. 

 

Aktiviteter: 

 Genomföra tillsyn enligt tillsynsplanen. 

 Tillsammans med exploateringsnämnden fortsätta arbetet med att upprätta en 

prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering men 

som är i behov av sanering samt utreda externa finansieringskällor. 

 I samarbete med exploateringsnämnden fortsätta utveckla arbetet kring innovativ 

sanering av förorenad mark, bland annat i saneringsarbetet av södra delen av Snösätra. 
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Nämndmål: 2.5.8 Avfallet i Stockholm hanteras så att det inte medför negativa 

konsekvenser för miljö och hälsa 

Förväntat resultat 

Verksamhetsutövare har en effektiv och miljömässigt godtagbar avfallshantering där mängden 

avfall minimeras och andelen avfall som omhändertas genom återanvändning och återvinning 

ökar. Minskad sammantagen påverkan på stockholmarnas miljö och hälsa, bl.a. minskad 

nedskräpning och minskad exponering för farligt avfall. En ökad medvetenhet hos 

verksamhetsutövare och allmänhet om vikten av att hantera sitt avfall korrekt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn för att verksamhetsutövare ska följa avfallshierarkin 

genom att ha en god egenkontroll, i första hand hushålla med råvaror, härefter återanvända 

och återvinna avfall samt även i övrigt följa lagstiftningen. Tillsynsinsatser sker både via 

information och genom kontroll av efterlevnaden av avfallslagstiftningen. Utöver den 

planerade tillsynen sker kontakt med verksamhetsutövare i de fall förvaltningen får kännedom 

om klagomål på deras avfallshantering. Syftet med tillsynen är att påverka verksamheter inom 

staden till en mer miljöriktig avfallshantering. Tillsynen avser alla typer av verksamheter 

såsom restauranger och livsmedelsbutiker, avfallsanläggningar (återvinningscentraler och 

återvinningsstationer), byggverksamheter inklusive hantering av rivningsavfall, ägare av 

flerbostadsfastigheter m.fl. verksamheter. Verksamheters hantering av avfall granskas även 

inom ramen för tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom staden, såsom verkstäder, 

kemtvättar, bensinmackar m.fl. Förvaltningen besvarar även remisser från länsstyrelsen 

avseende ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall samt inkommande ansökningar 

om dispens från kravet på insamling av matavfall. Den 1 januari 2023 införs obligatorium för 

matavfallsinsamling för samtliga inom staden. Förvaltningen samverkar med SISAB i arbetet 

med att förbereda införandet.  

Förändringarna i avfallslagstiftningen till följd av det nya avfallsdirektivet har även medfört 

skärpta krav på det avfallsförebyggande arbetet, nya mål för materialåtervinning och 

förberedelser för återanvändning av kommunalt avfall. Det fusk kopplat till avfall som 

uppdagats nationellt under senare år visar att tillsynen behöver skärpas och utvecklas för att 

motverka fusk och nedskräpning. Förvaltningen förstärker därför arbetet med två tjänster för 

att kunna bedriva tillsyn mer systematiskt i fråga om illegal hantering av avfall. Intensifierade 

insatser kommer även att göras när det gäller verksamheters hantering av bygg- och 

rivningsavfall. Information och strategiskt arbete är en stor del i arbetet med att åstadkomma 

en miljömässigt godtagbar avfallshantering i staden. 

 

Aktiviteter: 

 Följa upp att införandet av obligatorisk matavfallsinsamling efterlevs på verksamheter 

som serverar fler än 25 portioner per dag samt förbereda för införandet för övriga 

inom staden till den 1 januari 2023. 

 Handlägga dispensansökningar avseende obligatorisk matavfallsinsamling. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 41 (58) 

 
 start.stockholm 
 

 Utreda hur nedskräpningen runt återvinningsstationerna kan minska och utsorteringen 

av material som kan återvinnas kan öka. 

 Delta i arbetet med att finna en lösning för avfallshantering vid Årsta partihallar. 

 Följa arbetet med införandet av de nya reglerna om fastighetsnära insamling. 

 Tillsyn av städning i anslutning till ÅVS och restaurangverksamheters- respektive 

fastighetsägares utsortering av förpackningsmaterial. 

 Effektivisera tillsynen av hanteringen av rivningsavfall genom att starta ett samarbete 

med stadsbyggnadskontoret. 

 Ta fram information om hantering av avfall som utgörs av PVC. 

 Utarbeta en strategi för tillsyn av avfallstransportörer och de som mäklar/handlar med 

avfall. 

 Utarbeta en strategi för tillsyn av avfall i samband med nybyggnation. 

 Genomföra stadsinterna utbildningar och branschsamverkan för cirkulärt byggande. 

 Implementera metod för uppföljning av mängden byggavfall på bolags- och 

stadsövergripande nivå. 

 Testa och utvärdera befintliga digitala produkt- och marknadsplatser för återbruk av 

byggmaterial.  

 

Nämndmål: 2.5.9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska samordna arbetet med 

att minska plastens skadliga påverkan på människa och miljö 

Förväntat resultat 

Samordning och utveckling av arbete med plast inom olika områden kommer att ske i syfte att 

minska plastens skadliga miljö- och hälsopåverkan. En handlingsplan för hållbar plast-

användning förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2022 och därmed komplettera 

redan antagna plastrelaterade handlingsplaner (exempelvis Stockholms stads kemikalieplan 

2020-2023 och Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-

2024). 

Beskrivning 

Mycket arbete pågår redan runtom i stadens verksamheter för att minska plastens miljö- och 

hälsopåverkan: att minska klimatpåverkan från förbränning av fossil plast, minska 

kemikalieexponeringen från plast, minska spridningen av mikroplaster och minska 

nedskräpning. Samordning av plastarbetet sker främst genom Plastforum där alla 

förvaltningar och bolag uppmuntras att delta.  

Bland de åtgärder inom plastområdet som nämnden ansvarar för och som kommer att 

genomföras under 2022 kan nämnas lansering och förankring av handlingsplanen för hållbar 

plastanvändning, att ta fram plan för framtagande och spridning av vägledande material kring 
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hållbar plastanvändning, fortsatt arbete med löpande åtgärder för att minska mikroplasten, att 

genomföra en däcktryckskampanj och att genomföra riktade informationsinsatser till 

verksamheter som utför taktvätt, däcktvätt och blästring. 

 

Aktiviteter: 

 Säkerställa samordning av mikroplastarbetet och andra plastrelaterade frågor, 

exempelvis avfall, kemikalier och fossilfri stad och bedriva ett sammanhållande arbete 

för genomförande av handlingsplanen mot minskad spridning av mikroplast.  

 Fortsätta bedriva ett sammanhållande arbete för genomförande av handlingsplanen för 

hållbar plastanvändning.  

 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.   

 Genomföra en däcktryckskampanj, inom ramen för genomförandet av handlingsplan 

för minskad spridning av mikroplast. 

 

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ 

storstad för framtiden 

Nämndens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt där arbetssätten kontinuerligt 

utvecklas och förbättras. Ett proaktivt digitaliseringsarbete bedrivs där processer som kan vara 

lämpliga för digitalisering identifieras löpande. Förvaltningen både deltar i och driver 

utvecklings- och innovationsprojekt 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. 

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans 

och långsiktigt hållbara finanser 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden driver ett effektiviseringsarbete i form av digitalisering och 

fortlöpande vardagsrationaliseringar. Administrativa rutiner förenklas och nya lösningar 

övervägs ständigt för att minska kostnader samtidigt som lika mycket eller mer arbete utförs 

inom nämndens uppdrag. Frågor om kostnaderna för att bedriva verksamheten är ständigt 

aktuella eftersom detta har samband med de totala prioriteringarna och möjligheten att 

bedriva verksamheten. Köp av tjänster övervägs när det är effektivt. Nämnden är uppmärksam 

på när insatser kan finansieras genom externa, bidrag vilket möjliggjort mycket av 

utvecklingsinsatserna. 

Tillsynen är förvaltningens kärnverksamhet. Den årliga taxeöversynen säkerställer att 

nämndens taxor motsvarar de faktiska kostnaderna samt att nämnden har rätt intäktsnivå. 

Nämnden bibehåller en hög - dock något lägre - självfinansieringsgrad, trots övergången till 

efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen som inledningsvis är mer administrativt 
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betungande samt satsningarna inom digitalisering som initialt medför ökade kostnader, och 

där effekter i form av ökad effektivitet väntas först 2023. 

 

  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial 

 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial 

 Nämndens prognossäkerhet T2 +/- 1 % +/- 1 % År 

 

Nämndmål: 3.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är 

kostnadseffektiv 

Förväntat resultat 

Bibehålla en hög självfinansieringsgrad och utföra tillsyn enligt tillsynsplanen och 

kontrollplanen.  

Den tid som den enskilde verksamhetsutövaren har betalat för ska motsvaras av den tillsynstid 

som ägnas denne. Det är särskilt viktigt att följa upp tillsyn för verksamhetsutövare med fast 

årsavgift eftersom årsavgiften för dessa verksamhetsutövare faktureras efter en i förväg 

bestämd taxa och inte efter faktiskt registrerade utförda timmar som är fallet vid 

timdebitering. För mindre verksamheter ska avgiften motsvara tillsynstiden över flera år. Av 

bilaga 2, tillsynsplan för miljöbalkstillsynen framgår tillsynsplaneringen och den planerade tid 

som ska läggas ner på olika områden.  

Livsmedelskontrollens avgifter ska betalas i efterskott fr.o.m. 2022. Den planerade årliga 

kontrollen utförs enligt nämndens kontrollplan, bilaga 4. 

Beskrivning 

För tillsynens avgifter gäller den grundläggande principen att tid för vilken 

verksamhetsutövarna har betalat, ska återgäldas med tillsynstid. Detta är ett fundament för en 

legitim kommunal tillsyn. Taxan motsvarar i huvudsak den av Sveriges kommuner och 

regioner utarbetade miljöbalks- och livsmedelstaxan och är riskbaserad. Stockholms taxa 

bygger på en analys av tidigare års tillsynsbehov med en bedömning av de kommande årens 

behov av 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. 

 

Aktiviteter: 

 Översyn av taxor med fast årsavgift. 

 Tillämpa system för uppföljning av att utförd tillsynstid motsvarar betalade avgifter 

med särskild prioritering av verksamhetsutövare med fasta årsavgifter. 
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 Verka för en smidig övergång till efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen med 

fortsatt hög självfinansieringsgrad. 

 

Bibehålla en hög självfinansieringsgrad  

Förvaltningen gör årligen en taxeöversyn. Taxan är i linje med lagstiftarens intentioner om 

självkostnadsfinansiering av tillsynen. I den årligt återkommande jämförelsen mellan 

miljöförvaltningar i Stockholms län framgår att Stockholms miljöförvaltning har en hög 

självkostnadsfinansiering både vad gäller miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. 

Av tabellen nedan framgår självfinansieringsgrad för 2021-2022. 

  VP 2021 T2 2021* VP 2022 
Miljöbalkstillsyn (MB) 

Självfin.grad Hälsoskydd 66% 67% 65% 

Självfin.grad Plan och Miljö 68% 67% 66% 

Självfin.grad MB 67% 67% 66% 

        

Livsmedelskontroll  

Självfin.grad Livsmedelskontroll 79% 85% 77% 

        

MHN tillsyn 72% 75% 70% 

*Inkluderar trängseltillsyn  

Den planerade självfinansieringsgraden för år 2022 inom miljöbalkstillsyn och 

livsmedelskontroll ligger något lägre än VP 2021. Lägre självfinansieringsgrad för 

miljöbalkstillsyn beror på nya rambudgeterade uppdrag såsom skärpt tillsyn av avfall och 

utveckling av digitala tillsynsprocesser.   

Lägre självfinansieringsgrad för livsmedelskontrollen beror på övergången till 

efterhandsdebitering, lägre avgift för registrering av livsmedelsanläggning och utveckling av 

digitala tillsynsprocesser. Det tidigare systemet där företagen betalade i förskott innebar att de 

verksamheter som upphörde under året riskerade att betala för kontroll som inte hann 

genomföras innan verksamheten upphört. Med efterhandsdebitering betalar företagen endast 

för den kontroll som de erhåller. Resultatet är att självfinansieringsgraden minskar något i 

samband med övergången. 

Utifrån en uppdaterad strategisk färdplan liksom en utvecklingsplan för digitalisering ökar 

graden av digitalisering på miljöförvaltningen, bland annat utveckling av digitala inspektioner 

som initialt medför högre tillsynskostnader men sedan förväntas höja effektiviteten inom 

tillsynen.   

 

Årsarbetare inom Miljöbalks- och Livsmedelstillsynen 

  
Utfall 
2020 

VP 
2021 

VP 
2022 

Miljöbalkstillsyn 64,4 69,1 76,0 

Livsmedel 46,6 44,0 45,0 

Summa 111,0 113,1 121,0 
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Som tabellen ovan visar har antalet årsarbetare inom miljöbalkstillsynen ökat mellan 2020 

och 2022. Ökningen i VP 2021 beror på utökning inom ekologi, inomhusmiljö, riktad 

bostadstillsyn, samt byggtillsyn. Ökningen i VP 2022 beror på satsningarna inom 

avfallstillsyn, arbete med nedskräpning, köldmedia och tillsyn av fastighetsägares 

egenkontroll.  

Antalet årsarbetare inom livsmedelskontroll ligger på samma nivå som tidigare år. Utöver 

årsarbetare som redovisats ovan tillkom under 2020 och 2021 personal som utförde 

trängseltillsyn, motsvarande cirka fem årsarbetare för 2020 och cirka nio årsarbetare för 2021.  

 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder 

skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna 

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 

upphandlingsområdet. Miljöförvaltningen bedriver också, i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsnämndens riktlinjer för EU-policyarbete, ett aktivt påverkansarbete genom ett 

antal europeiska nätverk för att driva stadens och nämndens intressen. Vidare strävar 

förvaltningen efter att vara en bra och attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och 

generösa möjligheter till kompetensutveckling. 

Internationella sammanhang och samverkansytor 

I enlighet med stadens internationella strategi bedriver, som ovan nämnts, miljöförvaltningen 

ett aktivt påverkansarbete inom flera internationella nätverk för att driva stadens 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. 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 Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex 84 83 År 

 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts 93 % 93 % År 

 

 

Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts 70 % Tas fram av 
nämnd/styrel
se 

År 

 Index Bra arbetsgivare 88 84 År 
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  Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

 

Sjukfrånvaro 3,0 %  Tertial 

 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 1,5 % Tas fram av 
nämnd/styrel
se 

Tertial 

 

Nämndmål: 3.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska på internationell nivå 

verka för ett proaktivt miljöarbete som driver åtgärds- och utvecklingsarbete 

framåt 

Förväntat resultat 

Genom att delta i olika nätverk bevakar förvaltningen utvecklingen inom olika miljöfrågor på 

EU-nivå. Genom demonstrationsprojekt testas innovativa hållbarhetslösningar, och med hjälp 

av erfarenheter från dessa projekt föreslås regelförändringar så att staden kan driva ett 

proaktivt miljö- och klimatarbete, exempelvis vad gäller energieffektivisering och minskade 

växthusgasutsläpp 

Beskrivning 

Förvaltningen deltar bl.a. i Eurocities miljöforum (och därtill underliggande arbetsgrupper) 

och i transport- och mobilitetsnätverket POLIS. Förvaltningen lyfter bland annat frågor 

kopplade till energi och klimat, utmaningarna i att nå miljökvalitetsnormerna för vatten samt 

synpunkter på EU:s strategier om biologisk mångfald. Genom att medverka i olika 

samarbeten och på internationella konferenser lyfter förvaltningen kommuners möjligheter att 

arbeta strategiskt med kemikaliefrågan, vilket också ger ett viktigt bidrag till EU:s 

kemikaliestrategi för en giftfri miljö. Förvaltningen bidrar också med underlag till stadens 

svar till olika samråd som EU-kommissionen genomför. 

Förvaltningen medverkar i stadens arbete för att skriva på ett City Climate Contract så att 

Stockholm blir en av 100 städer i Europa som visar vägen för hur klimatneutralitet kan uppnås 

redan 2030. 

En process för att ta tillvara erfarenheter från framgångsrika projekt ska utvecklas för att 

underlätta spridningen av resultaten; inom staden, till andra kommuner och internationellt. 

Projektet ”Hållbarhet blir standard”, med finansiering från Vinnova, pågår 2019-2023 och 

syftar till att ta vidare innovativa hållbara lösningar som genomförts i pilotprojekt till att bli 

standardlösningar i stadsutvecklingsarbetet. Genom att arbeta med ett holistiskt perspektiv 

beaktas flera hållbarhetsfrågor samtidigt, vilket ger en möjlighet att förstärka positiva 

synergier och undvika negativa bieffekter. 

 

Aktiviteter: 

 Verka inom nätverken Eurocities, CNCA,  ICLEI, C40 och POLIS. 
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 Aktivt söka relevanta internationella sammanhang och samverkansytor för ökad 

verksamhetsutveckling samt i syfte att omvärldsbevaka och samordna synpunkter på 

strategier och EU-lagstiftning. 

 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.  

 

Nämndmål: 3.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bidra till att Stockholms 

stads upphandlingar är hållbara 

Förväntat resultat 

Minskad miljö- och klimatpåverkan från varor och tjänster som köps in av staden. Stockholms 

stad ska vara en fossilfri organisation år 2030. Stockholm är i framkant när det gäller 

miljökrav vid inköp, samt uppföljning av att miljökraven efterlevs. 

Beskrivning 

Nämnden ska använda sin expertkunskap för att bistå andra verksamheter i staden i att ställa 

relevanta miljökrav vid upphandlingar och i att implementera dessa under avtalstiden. Det 

gäller till exempel vid ny- och ombyggnationer, upphandling av solenergianläggningar, varor, 

kemikalier, städtjänster samt fordon och transporter. För upphandlingsrelaterade aktiviteter 

kopplat till kemikalieområdet, se även nämndmål 2.5.5. 

 

Aktiviteter: 

 Stödja nämnder och bolagsstyrelser med miljö- och klimatkrav vid upphandlingar där 

fordon och tjänster som inkluderar fordon och transporter ingår. Stöd ges även vid 

uppföljning av dessa upphandlingar. 

 Delta med miljö- och klimatexpertis i stadens kategoriarbete för upphandling. 

 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. 

 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. 

 Stötta stadens förvaltningar i arbetet med implementering av handlingsplan för 

biologisk mångfald.  

 Stärka kemikaliecentrums specialstöd till stadens olika verksamheter inom 

upphandlingar. 

 Tillsammans med servicenämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningar och 
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kostnader för att upprätthålla en miljö- och klimatmärkning för inköpssystem med 

tillhörande arbetssätt. 

 

Nämndmål: 3.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är innovativ 

och använder digitala verktyg 

Förväntat resultat 

Förvaltningen säkerställer framdrift av innovationsaktiviteter och digitalisering genom 

implementering av portföljstyrning så resurser kan balanseras och prioriteras på bästa sätt för 

att frigöra utrymme för fler utvecklingsprojekt där innovativa och kostnadseffektiva lösningar 

främjas. 

Beskrivning 

Utifrån en uppdaterad strategisk färdplan liksom en utvecklingsplan för digitalisering ökar 

graden av digitalisering på miljöförvaltningen. Likaså ska genomförd kompetenskartläggning 

utgöra underlag för att utveckla organisationen, utveckla kompetens, och utveckla processer 

så att verksamheten stärks inom digitaliseringsområdet över tid. 

I början av 2021 införde förvaltningen en ny generation av verksamhetssystemet Ecos. 

Mycket arbete har ägnats åt utbildning, framtagning av nya rutiner och processer samt att 

förbättra systemets driftssäkerhet. Även under 2022 kommer arbetet med att säkerställa en 

god stabilitet att fortgå. 

 

Aktiviteter: 

 Implementering av portföljstyrning. 

 Arbeta med långsiktig kompetensförsörjning inom digitaliseringsområdet. 

 Försöka att tekniskt implementera två utvecklade processer med stöd av digitalisering, 

köldmediedeklarationer och digitala inspektioner. 

 Kontinuerligt utveckla och sprida insikter och lösningar till andra 

verksamhetsprocesser. 

 Ta fram en plan för AI samt börja med en pilot för texttolkning, kategorisering och 

bearbetning av klagomål via AI. 

 Ta fram en plan för datahantering vilket är en förutsättning för utveckling av AI och 

IoT. 

 Vidareutveckla Miljödata inom ramen för projektet Ännu Smartare Miljödata, som 

finansieras via Smart Stad. 
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Nämndmål: 3.2.4 Miljöförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med en 

hälsosam arbetsmiljö och gott ledarskap 

Förväntat resultat 

Miljöförvaltningen är fortsatt en attraktiv arbetsgivare som håller en hög produktionstakt med 

kompetenta medarbetare som trivs på arbetet. 

Beskrivning 

Miljöförvaltningen fortsätter satsa på kompetensförsörjning i enlighet med kompetens-

försörjningsplanen. Miljöförvaltningen jobbar också för att vara en attraktiv och modern 

arbetsplats genom att satsa på digitalisering, automatisering och AI enligt förvaltningens 

digitala färdplan där bland annat digitala former för lärande utvecklas och förstärks. 

Förvaltningen erbjuder även attraktiva villkor i arbetet t.ex. i form av friskvårdsmöjligheter, 

flexibla arbetstider samt moderna arbetsformer som främjar möjligheten att ha balans mellan 

arbete med privatliv. Utbildningar inom relevanta områden erbjuds kontinuerligt 

förvaltningens chefer och medarbetare. Den ledningsutvecklingsinsats som har initierats för 

förvaltningens chefer fortsätter. Rekryteringar sker kompetensbaserat och en mångfald hos de 

sökande eftersträvas.  

 

Aktiviteter: 

 Erbjuda utbildningar inom bland annat juridik, ekonomi och ärendehantering för 

förvaltningens chefer och medarbetare.  

 Erbjuda utbildningar för förvaltningens chefer inom ledarskap, lönebildning, 

arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering.  

 Fortsatt ledningsutveckling för förvaltningens chefer 

 Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens inspektörer inom 

bemötandefrågor och hot och våld. 

 Tillsammans med övriga tekniska förvaltningar fortsatt delta i utbildningsinsatsen TN-

akademin  

 Fortsatt delta i Nyckeltalsinstitutets index för jämställdhet (JÄMIX) och Attraktiv 

arbetsgivare. 

 Fortsatt utveckling av introduktion för nyanställda, bl.a. anpassningar efter utvärdering 

av digital introduktion som komplement till fysisk introduktion som sker en gång per 

halvår. 

 Stärka förvaltningens kompetens inom förändringsledning och digitalisering.  

 Utvärdera förändrade arbetssätt efter pandemin. 

 Följa upp förändringar i arbetsmiljö och arbetssätt efter förvaltningens återflytt till 

Tekniska nämndhuset. 
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Redovisning av ekonomi 

Nämndens ekonomiska förutsättningar 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

för 2022 som uppgår till 236,4 mnkr i kostnader och 96,1 mnkr i intäkter, det vill säga en 

nettobudget om 140,3 mnkr. Jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2021 som 

beslutades i november 2020 ökar nettobudgeten med 10,0 mnkr. 

Nämndens resurser måste disponeras på effektivast möjliga sätt vilket medför behov av 

ständiga anpassningar och denna utveckling drivs på av kostnadsutvecklingen och de 

effektiviseringskrav som återfinns i stadens budget. Det är viktigt att framhålla att nämnden 

måste klara dessa effektiviseringskrav inom den del av budgeten som inte är tillsyn eftersom 

tillsynens effektivisering redan har diskonterats genom taxeöversynen. Besparingar får då 

göras inom den kvarvarande delen av nettobudgeten.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska 2022 fortsätta fokusera på kärnverksamheten, det vill 

säga tillsynen, med en fortsatt hög självfinansieringsgrad inom detta område som dock 

minskar något under 2022 beroende på digitaliseringssatsningar och övergången till 

efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen.  

Tabellen nedan visar nämndens intäkter och kostnader i detalj per kostnadsslag med särskilt 

fokus på tillsynsområdet.  

Inom miljöbalken ökar tillsynsintäkterna för tillsyn inom byggande av trafikinfrastruktur, 

avfall, fastighetsägartillsyn och köldmedia.  

 

Miljöförvaltningens intäkter och kostnader år 2020 - VP 2022 
 

Intäkter 2020 B 2021 B 2022* 

Fasta årliga avgifter, MB 27,5 28,3 29,6 

Timdebitering, MB 18,1 20,3 23,7 

Ansökning/Anmälan, MB 2,8 3,0 3,6 

Undersökning, MB 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter, MB 48,4 51,6 56,9 

Planerade kontroller, Livs 37,2 36,8 37,6 

Extraordinära avgifter, Livs 2,5 3,3 3,4 

Registrering, Livs 2,9 3,1 1,6 

Godkännanden, Livs 0,0 0,0 0,0 

1:a årliga, Livs 3,7 2,9 5,4 

Summa intäkter, Livs 46,2 46,1 48,0 

Övriga tillsynsintäkter 19,5 2,3 2,7 

Summa tillsynsintäkter 114,2 100,0 107,7 

SLB-analys 13,6 13,8 15,5 

Miljöbilar 4,0 5,8 5,9 

Övriga intäkter/bidrag 12,2 10,6 11,7 

Summa intäkter 144,0 130,2 140,8 
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Kostnader 2020 B 2021 B 2022 

Personal 175,3 184,0 198,8 

Konsult/köpta tjänster 32,3 27,7 36,2 

Lokaler 17,0 17,5 16,5 

Utbildning och konferenser 1,9 3,6 3,8 

Resor 0,7 1,0 1,0 

Bidrag 0,2 0,3 0,1 

Kontors- och driftkostnader 2,9 3,5 3,1 

Information 0,4 0,1 0,0 

Fordon 0,6 0,8 0,9 

Inventarier 0,5 0,3 0,3 

Tele/Data 11,3 11,5 12,6 

Frisk/hälsovård 0,8 0,8 0,7 

Övriga personalkostnader 0,8 1,3 0,9 

Avgifter 3,1 3,1 2,7 

Kundförluster 2,1 1,6 1,6 

Övrigt inkl. avskrivningar 1,4 3,4 1,8 

Summa kostnader 251,5 260,5 281,1 

Netto -107,5 -130,3 -140,3 

*Ett eventuellt återinförande av trängseltillsynen har inte beaktats i budget för 2022.  

I tabellen ingår inte ansökta budgetjusteringar från central medelsreserv för VP 2022 (totalt 5,0 mnkr). 

 

Intäkterna för registrering av livsmedelsanläggning minskar fr.o.m. 2022 eftersom att 

tidsåtgången för registrering har minskat i takt med att processen har digitaliserats. Det 

betyder att den manuella handläggningen har minskat, men att OH-kostnader för drift, 

underhåll och utveckling har ökat.  

Högre intäkter för SLB-analys år 2022 beror på ökad efterfrågan efter luftmätningar och 

avdelningen förstärks med extra resurser. Övriga intäkter/bidrag ökar något för 2022, vilket 

förklaras av högre extern finansiering för projekten. Dessa brukar variera mellan åren 

beroende på antal pågående projekt.  

Diagrammet nedan visar i huvudsak oförändrad fördelning av intäkter inom förvaltningens 

verksamhetsområde de senaste 6 åren, med undantag för 2020 där minskade tillsynsintäkter 

balanseras med statsbidraget avseende trängseltillsynen. Notera att budget 2021 inte 

inkluderar statsbidraget avseende trängseltillsynen för 2021.  

Intäkter och kostnader presenteras i den ordning som visas på grafens höger sida. 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 52 (58) 

 
 start.stockholm 
 

 

 

Diagrammet ovan visar förvaltningens kostnadsfördelning 2017-VP 2022. 

Personalkostnaderna är förvaltningens största kostnadspost och utgör 71 procent av de totala 

kostnaderna. Personalkostnader för 2022 ökar till följd av lönehöjningar enligt lönerörelse 

samt personella förstärkningar som är kopplade till budgetuppdragen inom bl.a. tillsyn enligt 

miljöbalken, kommunikation och miljöövervakning. 
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Jämfört med år 2021 ökar konsultkostnader och köpta tjänster p.g.a. fortsatt digitalisering av 

förvaltningens processer och flera aktiviteter inom projekten. 

Budget 2022 uppdelat per verksamhetsområde redovisas i bilaga 1.  

 

Investeringar 

För år 2022 uppgår nämndens investeringsutgifter till 1,3 mnkr vilket fördelas som kostnad på 

flera år. Investeringarna avser framförallt utrustning för SLB-analys. 

 

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. 

 

Budgetjusteringar 

Sammanlagt ansöker miljöförvaltningen budgetjusteringar om 5,0 mnkr. 

 

Ansökan om budgetjustering avseende God vattenstatus 

Miljöförvaltningen ansöker inom ramen för VP 2022 om tilldelning av 5,0 mkr för 2022 ur 

Central medelsreserv 2 för det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram fördelat enligt 

följande: 

 Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram: 0,5 mkr. 

 Genomföra uppföljande utredning av fällningen i Brunnsviken och Magelungen: 0,5 

mkr. 

 Genomföra utredning av påverkan från förorenad mark och grundvatten på stadens 

vattenförekomster: 2,0 mkr. 

 Insamling och analys av matfisk för PFAS-analys i de vatten som är föremål för 

eventuella kostrekommendationer: 0,5 mkr. 

 I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av 

LÅP-åtgärder: 1,5 mkr.  

 

För mer detaljerad redovisning av ansökan om budgetjusteringen se bilaga 5. 

 

Omslutningsförändringar 

Totalt begärs 44,7 mnkr i omslutningsförändringar enligt nedan: 

 Tillsyn 21,0 mnkr; för ökade intäkter och kostnader inom tillsyn  
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 Miljöövervakning 5,3 mnkr; för ökade intäkter och kostnader inom 

miljöövervakning p.g.a. ökad efterfrågan efter luftmätningar 

 Miljöbilsprojekten 5,9 mnkr; Projektbidrag för miljöförvaltningens kostnader för 

miljöbilsprojekten. 

 Energi och klimat 0,1 mnkr; För ökade kostnader och intäkter inom 

energirådgivning och klimatarbete 

 Gemensamma kostnader 0,2 mnkr; Ersättning från Arbetsförmedlingen avseende 

personalkostnader. 

 Projekt LÅP Lilla Värtan och Strömmen 2,8 mnkr; Extern finansiering för 

miljöförvaltningens kostnader för projektet. 

 Projekt Ännu Smartare Miljödata 2,1 mnkr; Bidrag för miljöförvaltningens 

kostnader för projektet. 

 Projekt Energirådgivning 2,0 mnkr; Extern finansiering av ökade kostnader för 

projektet 

 Projekt Regional energirådgivning 1,6 mnkr; Extern finansiering av ökade 

kostnader för den regionala energirådgivningen.  

 Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) 1,3 mnkr; Extern finansiering av 

Miljösamverkan i Stockholms län som miljöförvaltningen projektleder.  

 Projekt nPETS (nano Particle Emissions from the Transport Sector) 1,0 mnkr; 

Extern finansiering för miljöförvaltningens kostnader för projektet. 

 Projekt Hållbarhet blir standard 0,5 mnkr; Extern finansiering av ökade kostnader 

för projektet 

 Projekt Life IP Rich Waters 0,6 mnkr; Extern finansiering av ökade kostnader för 

projektet 

 Övriga mindre projekt 0,3 mnkr; Extern finansiering av ökade kostnader för 

projekten. 

 

Särskilda redovisningar 

Agenda 2030 

Mål 7. Hållbar energi för alla (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Staden har kommit långt i omställningen till förnybar energi och arbetet behöver fortsätta med 

att förändra och ställa om energisystemen, byta fossilt mot förnybart samt effektivisera 

energianvändningen i samhället. Den främsta utmaningen är omställning av transportsektorn. 
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Förvaltningens löpande arbete med energieffektivare fordon (framför allt elfordon), ökad 

andel biobränslen, utfasning av fossila uppvärmningssystem, energieffektivisering i 

byggnader samt ökad förnybar elproduktion är alla viktiga komponenter för att nå målet 

Hållbar energi för alla liksom stadens-, 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 satsningar görs inom olika tematiska 

projekt som förvaltningen initierar.   

 

Mål 12. Konsumtion och produktion (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Förvaltningens löpande arbete med att aktivt kommunicera och bidra till åtgärder i stadens 

miljöprogram, klimathandlingsplan, kemikalieplan, avfallsplan, program för inköp, samt 

stadens matstrategi bidrar till att nå delmålen inom hållbar konsumtion. Ett exempel är 

insatsen Minimeringsmästarna, som engagerar hushåll till att minimera sina avfallsmängder 

och minska konsumtionens klimatpåverkan, som fortsätter med aktiviteter för deltagande 

hushåll och kommunikation till stockholmare i samverkan med Stockholm Vatten och Avfall 

AB (SVOA) och flera lokala aktörer.  

Förvaltningen fortsätter att utveckla samverkan med näringslivet och civilsamhället, samt 

utveckla medborgardialog i samband med stadens Klimatkontrakt 2030, för att snabba på 

omställningen till en hållbar och fossilfri stad. 

 

Mål 14. Hav och marina resurser (miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. 

Påverkan på de marina miljöerna är storskalig och sträcker sig utanför stadens rådighets-

gränser. Utmaningarna är kopplade till miljögifter, exploatering och andra aktiviteter i och 

kring vattenmiljöerna, nedskräpning, överfiske, destruktiva fiskemetoder och klimatförändr-

ingar. Stadens rådighet är främst kopplad till stadens arbete för god vattenstatus utifrån 

vattendirektivet samt åtgärder kopplade till avfall. Uppdraget att ta fram och genomföra lokala 

åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster är prioriterade insatser för måluppfyllelse. 

Frågor som att tillämpa tillsyn i vattenrelaterade frågor, samverka med andra förvaltningar 

kring stadsutvecklingsfrågor, exploatering och drift och är utpekade områden. Synergieffekter 

kan nås med mål kring biologisk mångfald, klimatarbete och folkhälsa. 

 

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald (exploateringsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden) 

Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlusten av den biologiska 

mångfalden och stärka ekosystemen. Avvägningen mellan att bevara och stärka den 

biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster som människor är beroende av och tillåta 

uttag av naturresurser är en intressekonflikt. En hållbar användning av naturresurser kan skapa 

förutsättningar för välmående samhällen. 

Generellt sett har staden stor rådighet över målet inom Stockholm stads gränser då staden dels 

äger mycket mark och dels har planmonopol för mark- och vattenanvändning. Synergieffekter 

kan nås särskilt inom arbetet med att öka den biologiska mångfalden och arbeta för särskilt 

folkhälsobefrämjande grönytor och medborgarnas nåbarhet till dessa. Stadens handlingsplan 
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för biologisk mångfald med ett flertal konkretiserade stadsdelsvisa åtgärdsprogram (SÅP) är 

ett stöd för stadens verksamheter i detta arbete. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har delat målansvar för mål 15 med exploateringsnämnden. 

Under 2022 planeras att gemensamt uppdatera tidigare framtagen målanalys då nya 

miljöprogrammet för 2020-2023 samt handlingsplanen för biologisk mångfald antagits. 

Därutöver planeras samarbetet med andra målansvariga utvecklas för att nå synergieffekter i 

målarbetet. 

 

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 jämställdhets-

perspektiv. Miljöförvaltningen har sedan länge arbetat med olika insatser inom jämställdhets-

området; 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 

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 kontinuerlig omvärldsbevakning inom ämnet 

och anordnar också föreläsningar med externa talare i aktuella ämnen. 

 

Barns rättigheter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar brett inom ramen för såväl tillsyn enligt miljöbalken 

och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen som nämndens proaktiva projekt- och 

programverksamhet för att säkerställa barns rätt till en hälsosam miljö och säkra livsmedel. 

Inom ramen för nämndens tillsynsarbete utförs även barnkonsekvensanalyser i de fall 

nämndens beslut har inverkan på barns rätt till en hälsosam miljö och säkra livsmedel. Rutiner 

och bedömningsgrunder för genomförande av barnkonsekvensanalyser har tagits fram 

specifikt för tillsynsarbetet inom områdena skola och förskola samt bassängbad och 

plaskdammar. Dessa kan användas som modell inom andra tillsynsområden där en 

barnkonsekvensanalys behöver genomföras i det enskilda fallet.  

Stockholms stads kemikalieplan har ett starkt uttalat fokus på att minska framförallt barns 

exponering för farliga ämnen. Ett omfattande arbete för kemikaliesmarta förskolor utförs av 

förskolorna med vägledning från miljöförvaltningen.  

Sedan 2021 breddas arbetet till att rikta sig även till skolor och fritidshem. I samarbete med 

utbildningsförvaltningen har en vägledning tagits fram för dessa verksamheter. Ytterligare 

relevanta insatser som är under genomförande gäller kemikaliekommunikation med ungdomar 
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samt arbete för att minska förekomsten av farliga ämnen på de av stadens arbetsplatser där 

många gravida förväntas finnas – omsorgsverksamheter och kontor.  

Under 2022 kommer arbetet med hälsorelaterad miljögiftsövervaktning utvecklas och göras 

mer långsiktigt. Syftet är att beskriva exponeringen hos barn, unga och andra känsliga grupper 

för farliga ämnen i vardagen, och vad denna beror på.   

 

Nationella minoriteters rättigheter 

Miljöförvaltningen ska tillhandahålla översättning av information till de 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. 

 

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 medarbetare har som mål att ständigt utveckla och förbättra 

processerna inom sina respektive sakområden. 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. 

Innovation och digitalisering för utveckling och ökad kvalitet är i högsta grad viktigt. Under 

2022 är ambitionen att driftsätta två utvecklade processer med stöd av digitalisering; 

köldmediedeklarationer samt digitala inspektioner. Köldmediedeklarationer är ett nytt 

innovativt arbetssätt och en ny tjänst som anpassats till målgruppernas behov för att uppnå 

högre kvalitet och resurseffektivitet. Digitala inspektioner syftar till att skapa effektivare 

interna processer med stöd av digital teknik. Därmed skapas en effektivare handläggning där 

medarbetare i högre grad kan använda sin arbetstid åt värdeskapande och kvalificerade frågor. 

Vidare har förvaltningen för avsikt att påbörja en pilot för texttolkning, kategorisering och 

bearbetning av inkomna klagomål med stöd av AI. Ambitionen är även att kontinuerligt 

utveckla och sprida insikter och lösningar till andra verksamhetsprocesser. Förvaltningen 

driver sammanfattningsvis ett systematiskt och långsiktigt digitaliseringsarbete med fokus på 

att göra märkbar skillnad för stockholmarna, uppnå effektiviseringar och högre kvalitet. Inom 

området arbetar förvaltningen också med att stärka kompetensen inom bland annat 

förändringsledning. 

Inom denna typ av utvecklingsarbete finns naturligtvis också risk för målkonflikter, som 

måste analyseras och hanteras. Gällande lagstiftning behöver tas i beaktande, och inte minst 

GDPR och regler kring IT-säkerhet måste uppfyllas. 

Avseende målkonflikter så kan även kort- och långsiktiga perspektiv i en verksamhet vara en 

orsak till målkonflikter. Effektiviseringskrav bör då inte – som regel – stå i vägen för insatser 

som på längre sikt kan leda till positiva effekter för t.ex. stadens medborgare och avnämare. 

En sammantagen bedömning behöver dock göras i varje enskilt fall. Ett framsteg i form av 
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exempelvis en ny digital tjänst kan förbättra situationen för ett stort antal brukare även om den 

på kort sikt inte alltid uppfyller kraven på en verksamhets interna effektivisering. 

Miljöförvaltningen arbetar också kontinuerligt med att utveckla dialogen med invånare. Under 

2022 ska dialog bland annat ske i samband med olika evenemang med staden som arrangör. 

Under 2022 genomförs även en medborgarenkät för att bland annat öka förvaltningens 

kunskap om invånarnas förväntningar och behov på stadens arbete. 

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.  

Övrigt 

Under senvåren lämnar förvaltningen de tillfälliga lokalerna i Separatorhuset och flyttar in i 

nyrenoverade lokaler i Tekniska Nämndhuset. Flytten kommer att föregås av ett intensivt 

planerings-, informations- och utstädningsarbete där alla verksamheter och medarbetare 

involveras. 

 



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämndens budget/verksamhetsplan 2022

Av nämnden Utfall Prognos
mnkr redovisade 2020 2021

omslutnings- (VB 2020) (Tertialrapport 2)
förändringar

(1+2+3)
1 2 3 4 5 6

Driftverksamhet
Kostnader 235,3 44,7 5,0 285,0 271,0 285,0
Tillsyn/myndighetsutövning 115,8 21,0 0,0 136,8 135,2 138,4
Miljöövervakning 43,4 5,3 5,0 53,7 52,6 54,1
Miljöbilar 5,2 5,9 0,0 11,1 10,1 10,9
Energi och klimat 11,6 0,1 0,0 11,7 11,9 11,9
Gemensam verksamhet 58,7 0,2 0,0 58,9 50,2 56,7
Externfinansierade projekt 0,6 12,2 0,0 12,8 11,0 13,0

Intäkter (-) -96,1 -44,7 0,0 -140,8 -130,2 -149,9
Tillsynsavgifter -86,7 -21,0 0,0 -107,7 -100,1 -116,5
Miljöövervakning -9,4 -5,3 0,0 -14,7 -13,9 -14,7
Miljöbilar 0,0 -5,9 0,0 -5,9 -4,9 -4,9
Energi och klimat 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Gemensam verksamhet 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,7
Externfinansierade projekt 0,0 -12,2 0,0 -12,2 -11,0 -13,0

Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad 139,2 0,0 5,0 144,2 140,8 135,1

  avskrivningar 1,1 0,0 0,0 1,1 1,6 1,4
  internräntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader 236,4 44,7 5,0 286,1 272,6 286,4
Summa intäkter -96,1 -44,7 0,0 -140,8 -130,2 -149,9

Netto 140,3 0,0 5,0 145,3 142,4 136,5

Nämndens 
ursprungliga 
budget 2022

Av nämnden 
begärda budget-

justeringar 

Nämndens budget 
efter omslutnings-
förändringar och 

begärda 
budgetjusteringar 



2021-11-03  14:30 Invent o maskiner

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringsbudget 2022 och kommande år

Prognos (mnkr) Prognos 
2021 VP 2022 Plan 20223 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Inventarier och maskiner 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3



Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Verksamhetsplan 2022

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar 
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program. 
Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners ska dessa anges. 

Innovationssatsningar
Namn på satsningen Typ av innovation 

(verksamhets-
utveckling alternativt 
testbäddverksamhet)

Kortfattad beskrivning  i punktform 
där syfte och mål framgår.

Tidplan Finansieringen 
(intern och/eller 

extern)

Storlek på budget 
(inräknat arbetstid 

och medel för 
drift)

Samarbetspartners 
(Interna och 

Externa)

Ansvarig chef 
och ledare

Kontaktperson

Digital köldmediedeklaration Testbäddsverksamhet Skapa en obruten digital kedja från 
entreprenör till verksamhetssystem av 

lagstadgad deklaration av 
köldmedieinnehav.

2021-2022 intern 1 Mkr Valcon Monika 
Gerdhem

Åsa Hoffmann

Digitalt stöd för inspektioner Testbäddsverksamhet Digitalt stöd för genomförande av 
livsmedelsinspektioner.

2021-2022 intern 1 Mkr SISAB, Valcon, SDF, 
Bravida

Daniel Persson Kristine 
Fornander

Säkrare meddelanden Verksamhets-
utveckling

Utveckla ett arbetssätt med säker 
och systemintegrerad digital 
kommunikation.

2021-2022 intern - SLK Mikael Nyberg Jonas Arnqvist

Portföljstyrning, innovationsstruktur, 
kompetensförsörjning  med Valcon

Verksamhets-
utveckling

Etablera ett gemensamt arbetssätt 
för att identifiera och prioritera 
behov och krav

2021-2022 intern 3 Mkr Valcon Anna Hadenius Malin Täppefur

App Luft Stockholm luft Testbäddsverksamhet Vidareutveckling med målsättning att 
ge medborgarna information om 
l ftk aliteten n  och kommande 

2022 intern 100 tkr Tieto Malin Täppefur Magnuz Engardt

Geofencingutrustning i minst två av 
stadens bilar

Testbäddsverksamhet Testa geofencing i minst två av 
stadens bilar. Om det fungerar väl 
införa geofencing i alla nya bilar.

2021 - internt - Fordonsansvariga 
hos de 
förvaltningar och 
bolag som har 
fordon

Eva Sunnerstedt Elisabeth John



Nämnd/bolag:  Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommentar

Redovisning av grundläggande baskrav

Status

1 Ja

2 Ja

3 a) Ja
b) Ja

4 Nej

5 Ja

6 Ja

Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet

Vid frågor kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it och digitalisering, stadsledningskontoret.
Redovisningen ska fyllas i och biläggas nämndens/bolagets verksamhetsplan för 2022.
E:post: funktion.slk.informationssakerhetcentralt@stockholm.se  

Anvisningar
Detta dokument ger anvisningar om hur nämnder och bolag ska redovisa sin följsamhet till ett urval av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera några av de mest 
grundläggande baskraven som en nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att det finns lagkrav på 
informationssäkerhetsområdet som innebär att nämnd/styrelse genom dokumentation ska kunna visa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför redovisningen fyller en funktion även i det avseendet. 
Baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det informationssäkerhetsarbete som nämnden/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.  

Anvisningen är avsedd att besvaras med stöd av den lokala  informationssäkerhetssamordnaren som är sakkunnig och utgör förvaltningschefens/bolagschefens primära stöd.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om trygg, effektiv och modern storstad för stadens invånare, företagare och besökare. Stockholm har som 
ambition att bli världsledande inom digitaliseringsområdet vilket ytterligare adresserar vikten av dessa frågor.

Den uppföljning som anvisas i detta dokument är även en del av den interna kontrollen som stadens verksamheter inklusive den centrala informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa att stadens 
verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.

Uppföljning av allvarliga incidenter samt förvaltningens-/bolagets utbildningsläge för sina medarbetare, i enlighet med tidigare års (2021) VP-anvisning ska fortsatt förvaltningschef/bolagschef fortsatt informera sig om varje 
år, som en stående punkt i ledningens genomgång.

Informationsägarens ansvar
Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar 
för hur informationen hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppdrag för nämnder och bolag att arbeta systematiskt och ändamålsenligt med informationssäkerhet. 

Förvaltnings- och bolagschef är nämnden/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linjen. Förvaltnings- och bolagschef ansvarar för styrningen och resurssättningen av det lokala informationssäkerhetsarbetet. 
Förvaltningschef/bolagschef ska årligen tillse att verksamhetsplanen omfattar relevanta informationssäkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete  Avsikten med denna anvisning är att hjälpa förvaltnings- och 

Krav Kommentar

Förvaltningschef/bolagschef har inrättat en ändamålsenlig organisation 1  med tillräckliga resurser för att hantera 
verksamhetens aktiviteter2 för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden3.

Förvaltningschef/bolagetschef har tillsett att dataskyddsombudet har en självständig och oberoende ställning 4  och 
rapporterar till nämnd/styrelse5.

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett 
    a) att verksamhetens informationsmängder6 har kartlagts samt 
    b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts.

a) 
b) 

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering7, har följt upp implementeringen av 
skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärderna berör både den egna verksamheten samt 
leverantörer/biträden.

Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.

Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker hanteras i en 
handlingsplan8, samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år.

Förvaltningen har en helt digital ärendehantering sedan 2011. Fokus har därför 
legat på att informationsklassificera de olika system som verksamheten 
hanterar data i. Det innebär dock att ingen övergripande sammanvägning av 
informationsklassningar och riskprioritering har gjorts. Detta ingår i 
handlingsplan för 2022.



4) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka 
med rollen som dataskyddsombud. (källa IMY, https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/dataskyddsombud/)

Om dataskyddsombudet företräder arbetsgivaren i en chefsroll  eller har andra utföraruppdrag i linjen såsom arkivarie  eller deltar operativt i säkerhetsarbetet i rollen som lokal informationssäkerhetssamordnare  så utgör det 
ett hinder för ombudets självständighet och oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara frikopplad från.

Fotnoter:
1) Olika verksamheter behöver utforma och införa stöd på olika sätt för att få bästa effekt, det är det som avses med begreppet ändamålsenlig organisation. 

2) Exempel på möjliga aktiviteter som ska utföras för att informationssäkerhetsarbetet inkl. dataskydd följer nedan. Aktiviterna utgör en sorts verktygslåda:
Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, upphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddsåtgärder för 
egen- resp. leverantörs verksamhetprojekt för etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instruktioner, översyn och statusrapportering, inventering och 
hantering av 3:e-landsöverförande, juridisk omvärldsbevakning avs. GDPR och dataskyddspraxis

3) Övriga områden som ställer säkerhetskrav varierar beroende på den verksamhet som bedrivs och kan t.ex. avse NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet, m.m.

5) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. (källa: GDPR Artikel 38.3)

6) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk sammanhängade gruppering av information exempelvis inom en 
process. Olika verksamheter hanterar olika information beroende på verksamhetens uppdrag och de aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnämnd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.

7) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprioritering syftar till att skilja på höga och låga risker i 
förvaltningarnas/bolagens verksamheter, så att resurser kan styras till skyddsåtgärder som är mest kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd för vilka skyddsåtgärder som verksamheten väljer att 
tillämpa och i vilken ordning.

Priorierade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med höga risker, 3:e-landsöverföringar av personuppgifter, NIS-tillgänglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, brister i 
verksamhetens rutiner, brister i verksamhetens/leverantörers uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verksamhetens mejlhantering av känslig information eller 
personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga personuppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifter eller känsliga personuppgifter, avsaknad av eller brister i 
rutin för registerutdrag av personuppgifter  m m

8) För att visa på att ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera sig om att risker löpande identifieras, prioriteras och att 
prioriterade risker åtgärdas. Informationssäkerhetssamordnaren har den verksamhetsövergripande stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksamheten, att informera förvaltningschef/bolagschef om 
prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det fortsatta arbetet. Med handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten använder för motsvarande planering och uppföljning av 
risker. En handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som anvarar för genomförandet, beräknade datum när åtgärder är genomförda samt hur uppföljning/utvärdering av åtgärder planeras och av vem. 
Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för informationssäkerhet, dataskydd, NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet m.fl. 



Planerade timmar tillsyn i VP 2022

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 2 114 1 616 373 125
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet  Summa (miljöskyddstillsyn) 18 410 12 097 4 590 1 723
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig 
verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn) 50 387 22 215 23 937 4 235
Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken Förorenade 
områden Summa 5 151 2 216 2 715 220
Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska 
produkter Summa 10 736 6 266 3 830 640
Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och 
övrigt avfall Summa 6 217 2 124 3 100 993
Tillsyn enligt Miljöbalken TOTALT 93 015 46 534 38 545 7 936

Solarier 250 100 100 50
Legionella 350 0 250 100
Karantäns & saneringsbevis 250 50 100 100
Tobakslagen 150 0 0 150
Sprängämnesprekursorer 5 0 5 0

Bilaga 2 Tillsynsplan i VP 2022 Miljöbalken m.fl. tillsynsområden

Av tillsynsplanen framgår för de olika tillsynsområdena: 

- Antal timmar som planeras för tillsynen. En del av tiden faktureras medan annan tid hör till delar 
av tillsynen som inte är debiteringsbar, till exempel hantering av överklaganden. 

- ”Indirekt debiterbar tillsyn” är arbete som inte tydligt kan kopplas till enskilda tillsynsobjekt, men 
som är nödvändigt för att kunna bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Exempelvis svara på frågor 
från allmänheten, årlig planering, inläsning av nya tillsynsområden, kompetensutveckling inom ett 
tillsynsområde, samverkan med andra myndigheter, informationsinsatser, statistisk uppföljning per 
bransch och tillsyn som inte har bedömts skälig att ta ut avgift för i enskilda fall.

- Av tillsynsplanen framgår också arbetsinriktningen för tillsynsområdena och deras målsättning. 
Nyckelindikatorerna har tagits fram för att visa på resultat av arbetet och de bidrar samtidigt till att 
ge en bild av tillståndet inom områdena. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

14 14 2 114 1 616 373 125

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. Nämnden har 
även tillsyn över strandskyddsområden. Information om strandskyddsbestämmelserna och 
uppföljning av strandskyddsdispenser prioriteras.

Målsättning:
Att uppnå gynnsam bevarandestatus och minimera negativ påverkan i reservaten. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Tillsynsinsatser 2022: 
1. rådgivning angående skötsel och genomförande av projekt, för att reservatens regler och syften 
ska uppfyllas, genom möten med reservatsförvaltare och verksamhetsutövare 
2. förebyggande tillsyn riktad till allmänheten om innebörden av reservatsföreskrifterna genom till 
exempel skyltning om cykling, eldning och lösa hundar i reservaten 
4. fortsätta följa upp reservatens bevarandestatus för biologisk mångfald 
5. fortsatt kunskapsspridning och rådgivning om strandskyddsbestämmelserna till berörda 
verksamhetsutövare
6. Hantera inkommande synpunkter/klagomål om åtgärder som strider mot strandskyddet och 
reservatsföreskrifterna
7. följa upp villkor i beslut om tillstånd och dispens  gällande strandskyddsområden och natur- och 
kulturreservat
8. påbörja tillsynsinsatser i samband med att reservatsförvaltare märker ut reservatsgränser i  
befintliga reservat. Tillsynen innefattar inspektion och hantering av annekteringar, trädfällningar 
m.m. 
9. påbörja samordnad tillsynsinsats för koloniområden och deras närområden i reservaten, för att 
minska negativ påverkan på reservatens ekologiska värden (nedskräpning inkl. en del miljöfarligt 
avfall, invasiva arter, enskilda avlopp, annekteringar m.m.).

Nyckelindikator: Andel reservat som uppfyller gynnsam bevarandestatus (följs upp var femte år).



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

3 3 3 297 2 589 610 98

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 2022: 
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 och redovisar en åtgärdplan för att klara 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
18. Tillsyn av trafikkontorets egenkontroll

Nyckelindikatorer: 
1) Antal dygn då MKN för PM10 överskridits. Årsmål max 35 dygn. 
2) Antal dygn då MKN för NO2 överskridits. Årsmål max 7 dygn. 
3) Andel bostäder i flerfamiljshus som erbjudits åtgärder för att klara gällande bullerriktvärden 
inomhus i bostadsrum.  Årsmål 100 %. 



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

2 2 20 10 10 0

Miljöbalken kap 9 Motorbanor

Inriktning: Granskning sker av motorbanors egenkontroll med avseende på miljöpåverkan samt 
efterlevnad av miljöbalken och myndigheters beslut. En "halkbana" och en gokartbana med 
tillsynsintervall om ca 5 år. I övrigt initieras tillsyn vid eventuella klagomål på 
verksamheterna.

Målsättning: 
Förvaltningen ska tillse att verksamheterna har en god egenkontroll och uppfyller eventuella 
villkor.

Tillsynsinsatser 2022: 
1. Tillsynsbesök på de två motorbanorna.
2. Tillsyn vid eventuella klagomål på verksamheterna.

Nyckelindikatorer: 1) Antal befogade klagomål på motorsportverksamheter. Årsmål 0 st. 



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

2 2 313 251 42 20

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 2022: 
1. att trafikförvaltningen fortsätter arbetet med bullerreducerande smörjning av spårsträckor
2. att trafikförvaltningen planerar genomförande av bullerskyddsåtgärder för Nockebybanan
3. att trafikverket fortsätter med åtgärdsarbetet 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 %. 



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

2 2 361 208 113 40

Miljöbalken kap 9 Flyg

Inriktning: Tillsyn av miljöpåverkan från Bromma flygplats och Södersjukhusets helikopterplatta 
samt granskning av Swedavias och Södersjukhusets egenkontroll. 

Målsättning: Swedavias villkor ska klaras och markbuller från flygplatsen ska klara riktlinjer för 
industribuller. Södersjukhuset ska klara de försiktighetsmått som gäller för helikopterplattan.

Tillsynsinsatser 2022: 
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 samt att skyddsåtgärd införs i dagvattennätet.   
3. att Swedavia använder den nya glykoltippfickan med glykolväxling och glykolåtervinning samt 
säkerställer dess funktion.
4. att Swedavia ser över sin dagvattenhantering samt luftföroreningskontroll och inför möjliga 
förbättringsåtgärder
5. uppföljning av Södersjukhusets arbete med diverse miljöfrågor (t.ex. gällande antal flygrörelser, 
flygvägar, brandsläckningsskum samt spill- och avfallshantering)

Nyckelindikatorer: Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. Årsmål 0 st.



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

5 5 404 224 90 90

Miljöbalken kap 9 Hamn & Sjöfart

Inriktning: 
Inom branschen Hamn och sjöfart har vi fyra 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)
Tillsynen sker genom: 
- granskning av verksamhetsutövarens egenkontroll genom granskning av miljörapporter och 
tillsynsmöten.
- uppföljning av efterlevnad av tillståndsvillkor. 
- tillsynsbesök till olika hamndelar och kajplatser
- hantering av hamnrelaterade klagomål avseende buller, luftföroreningar och dagvatten.
Waxholmsbolaget är en anmälningspliktig C-verksamhet
Därtill finns kolkajen på Stockholm Exergis anläggning, vilken hanteras inom ramen för tillsynen 
över de anläggningarna.

Målsättning 2022: Gällande villkor för hamnarna ska klaras.

Tillsynsinsatser 2022: 
- fastställa krav och ta fram rutiner för tillsyn av skrovrengöring i vatten inom Stockholms hamnar.
- säkerställa att Hamnen upprätthåller en god egenkontroll ur miljö- och hälsosynpunkt.
- säkerställa att Hamnen efterlever villkoren för de fyra ovannämnda tillståndspliktiga hamnarna.
- tillse att Hamnen mäter luftpåverkan från de fartyg som är i hamn
- besvara frågor från allmänheten inom en vecka.

Nyckelindikatorer:
1. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. 



Objekt och planerade tillsynstimmar
Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

11 11 3 051 1 841 810 400

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, 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 2022 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. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör exploateringsprojekten under 
fokusområdet miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp 
till vatten och energihushållning, samt under fokusområdet vattenverksamhet om bortledning av 
grundvatten.

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 2022: 
Nya riktlinjer för länshållningsvatten ska tillämpas när dessa fastslagits om inte fastslagen 
miljödom finns. Fokus på miljöprestanda för arbetsmaskiner både med avseende på utsläpp och 
buller.
Mindre exploateringsprojekt: 
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 förebyggande 
informationen till byggherrarna. Samarbetet med SBK ska följas upp så att byggherrar får 
information i tidigt skede avseende bulleråtgärder, länshållningsvatten m.m. Frågan om 
egenkontroll ska fortsatt lyftas särskilt vid inspektioner.

Stora infrastrukturprojekt: 
Bibehålla en hög nivå inom egenkontrollen som Trafikverket och regionen (FUT), 
exploateringskontoret 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. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

31 31 1 474 1 074 100 300

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. Hur tillsynsmyndigheternas rapportering 
till Naturvårdsverket ska se ut har ännu inte fastställts. 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. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör energianläggningarna under 
fokusområdet miljöfarliga verksamheter handlar om uppdaterade tillstånd, kvalitetssäkrad kontroll av 
utsläpp till vatten samt energihushållning. Stockholm Exergi har flera anläggningar i Staden och under 
2022 kommer minst två tillståndsansökningar äga rum. Kraven i den nationella strategin kommer 
beaktas i dessa prövningar. Förvaltningens bedömning är att kraven i strategin för närvarande 
uppfylls.

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i första 
hand utsläpp till luft och bullerstörningar reduceras så långt som möjligt.

Tillsynsinsatser 2022: 
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.  
2. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st.
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

91 30 1 022 812 170 40

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 liksom vart avfallet tar vägen. Arbetet utgår från den nya
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområde avfall omfattar masshantering, 
illegal avfallshantering och återvinning av avfall så att avfall upphör att vara avfall.

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, följa flödet och tillsyna att farligt avfall hanteras 
korrekt.

Tillsynsinsatser 2022: 
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 färdigställa vår 
rutin för handläggning av dessa ärenden och ha en samsyn om vilka bedömningar vi ska göra
6. tillsyn av att anteckningsskyldigheten på avfallsbehandlingsanläggningarna uppfylls.

Nyckelindikatorer: 
1. Antalet befogade klagomål. Årsmål 0 st.                                                  
2. Andel företag, där betydande dagvattenpåverkan kan befaras, som installerat rening. Årsmål 
100 %
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

3 3 595 380 115 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör avloppsreningsverken under 
fokusområdet miljöfarliga verksamheter handlar om uppdaterade tillstånd, kvalitetssäkrad 
kontroll av utsläpp till vatten samt energihushållning.
SVOA tog sitt nya tillstånd i anspråk för två år sedan och i september 2021 lämnade bolaget in en 
plan för minskad bräddning från ledningsnätet i enlighet med villkor i tillståndet. På grund av 
reningsverkens storlek finns det krav på omfattande provtagning av utgående vatten. 
Förvaltningens bedömning är att kraven i strategin för närvarande uppfylls.

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom 
utsläpp till vatten minimeras. Tillsynen har också som mål att säkerställa att verksamhetsut-
övaren 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 2022: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter säkerställa att verksamhetsutövaren  
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. att regelbundet genomföra möten med företrädare för Stockholm Vatten avseende verkens 
funktion, ledningsnätet och slammet från verken 
4. att hantera klagomål i enlighet med de servicemål som gäller för förvaltningen 
5. 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 %. 
2. Halten fosfor i renat avloppsvatten till Saltsjön ska inte överstiga 0,3 mg/liter. Årsmål 100 %
3. Andel tillståndsgivna verksamheter som uppfyller tillståndets villkor. Årsmål 100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

136 (142) 90 1 341 1 021 300 20

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Bilvård - drivmedelsstationer

Inriktning: 
Omfattar fordonstvättar, inklusive depåer för bussar och spårfordon, och hantering av motor-
bränsle. 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 avlopps-
utsläppen, branschens huvudfrågor. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten 
samt energihushållning.

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 2022: 
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.
6. Ta del av det handläggarstöd som Naturvårdsverket tar fram under 2022/2023 inom ramen 
för den nationella tillsynsstrategin.

Nyckelindikatorer: 
1. Andelen besökta företag utan anmärkning på kemikaliehanteringen. Årsmål 100 %. 
2. Andel anmälningspliktiga fordonstvättar som uppfyller gällande utsläppsriktvärden. Årsmål  
100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

67 (63) 25 (30) 593 413 140 40

Objekt och planerade tillsynstimmar

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.
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar om uppdaterade tillstånd, kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till 
vatten samt energihushållning.

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 2022: 
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 ordinarie 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.
4. Gå igenom tillstånd för de 4-5 verksamheter inom branschen som är B-klassade i enlighet med 
den nationella tillsynsstrategin.
5. genom stickprov kontrollera om verksamheter har rapporterat in sina borttransporter av farligt 
avfall till Naturvårdsverkets register. 

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 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

300-500 70 - 90 468 288 165 15

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten och 
energihushållning.

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 2022: 
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 ordinarie 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 %) 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

12 8 413 323 70 20

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Kemisk industri och läkemedel

Inriktning: Fokus ligger på villkorsefterlevnad, egenkontroll och kemikaliehantering hos de sins-
emellan mycket olika verksamheterna i branschen. Miljöpåverkan av farliga kemikalier, uppfölj-
ning 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.
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar om uppdaterade tillstånd, kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till 
vatten samt energihushållning.

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 2022: 
1. genom granskning och återkoppling av miljörapporter /årsrapporter säkerställa att verksam-
hetsutövarna följer givna tillståndsvillkor/har en fungerande egenkontroll
2. att genomföra tillsynsbesök på 8 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
5. Gå igenom tillstånd för de 6 verksamheter inom branschen som är B-klassade i enlighet med 
den nationella tillsynsstrategin.

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 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

12 10 277 217 60 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten och 
energihushållning.

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 2022: 
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 %. 
2. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 
100 %
3. Andel besökta företag som bedöms ha god egenkontroll. Årsmål 100 %
4. Andel besökta företag som minskat sin lösningsmedelsförbrukning per ton förbrukat papper. 
Årsmål 100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

39 13 235 185 45 5

Objekt och planerade tillsynstimmar

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.
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten 
samt energihushållning.

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 2022: 
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 (14) av kemtvättarna kontrollera /säkerställa verksam-
heternas 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 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

10 (12) 10 (12) 264 204 50 10

Objekt och planerade tillsynstimmar

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.
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör branschen under fokusområdet 
miljöfarliga verksamheter handlar framförallt om kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten och 
energihushållning.

Målsättning: Tillsynen har som övergripande mål att störningar/omgivningspåverkan genom i 
första hand buller och damm reduceras så långt som möjligt.

Tillsynsinsatser 2022: 
1. genomföra tillsynsbesök vid samtliga permanenta verksamheter inom branschen
2. hantera anmälan om ägarbyte, klagomål etc. i enlighet med de servicemål som finns för 
ärendetyperna 
3. genom samverkan med stadsbyggnadskontoret i den samordnade prövning av dessa 
verksamheter, anmälan miljöfarlig verksamhet/bygglov, som krävs verka för en god lokalisering
och tillräckliga försiktighetsmått för att uppnå minsta möjliga negativ påverkan på omgivningen
4. ökat fokus dagvatten på de permanenta objekten i samarbete med Miljöanalys

Nyckelindikatorer: 
1. Antal befogade klagomål på damning och buller. Årsmål 0 st. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

28 16 301 189 62 50

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som berör 
livsmedelsindustrierna under fokusområdet miljöfarliga verksamheter handlar om uppdaterade 
tillstånd, kvalitetssäkrad kontroll av utsläpp till vatten samt energihushållning.

Tillsynsinsatser 2022: 
1. genom besök hos 18 av branschens verksamheter fortsatt verka för en god egenkontroll med 
effektivare energianvändning och transporter
2. följa upp egenkontroll av spillvatten från tillståndspliktig livsmedelsindustri
3. kontroll av spillvatten från avfallskomprimatorer i Årsta Partihallar
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 %. 
2. Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 
100 %.
3. Andel företag som har rötbart avfall och som lämnar det till biogasrötning. Årsmål 100 %.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

290 3 450 87 288 75

Objekt och planerade tillsynstimmar

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.
2) Andel anmälningar och tillstånd som hanteras inom 6 veckor. Årsmål: 100 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

320 3 531 1 781 1 350 400

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 

2022:
1. Handlägga inkomna värmepumpsansökningar.
2. Delta i KTH:s projekt för framtagande av program för att kunna göra 
värmespridningsberäkningar.

Nyckelindikatorer: 
1) Handläggning av värmepumpsansökningar ska påbörjas inom 5 arbetsdagar. Årsmål: 95 %. 
2) Beslut ska meddelas senast 14 arbetsdagar efter det att beslutsunderlaget är komplett. Årsmål: 
90 %.



Inkomna Avslutade Differens Avslutade Avslutade Avslu Pågående Varav 
2011 602 600 2 73 527 0 473
2012 546 529 17 28 501 0 655
2013 589 539 50 19 520 0 713
2014 644 628 16 10 320 298 731
2016 584 686 -102 18 234 434 633 78
2016 389 403 -14 67 336 638 56

2016-08-30 2011 2012 2013 2014 2016 2016
16 33 41 105 228 215

Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

800 15 642 6 302 8 166 1 174

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 (ca 800) 
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
2) Andelen ärenden som avgjorts med en förbättrad inomhusmiljö som följd: 
3) Andel inkomna klagomål som ej utreds: 
4) Andel inkomna klagomål som följs upp i annat pågående ärende: 
5) Ärendebalansen ska minskas till 650 ärenden senast den 31 december 2022
6) Andel ärenden som kommunicerats motpart inom 14 dagar. Årsmål 95%. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

Se kom-
mentar 489 5 027 3 177 1 750 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 energieffektivisering. 

Kommentarer: Under 2022 kommer ökat fokus läggas på områdena Akalla, Husby och Kista. 
Antalet flerbostadsbyggnader i Stockholms stad är ca 17 400. 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 %. 
2) Andel allvarliga avvikelser som åtgärdats 4 månader efter inspektionsdatum. Årsmål: 80 %. 
3) Andel av inspekterade fastighetsägare som önskar rådgivning via Energirådgivningen. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

0 20 2 300 963 1 337 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

1 325 368 9 665 7 676 1 589 400

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Skolor och förskolor

Målsättning: 
En förbättrad inomhus- och utemiljö på stadens skolor och förskolor. Förbättrad samverkan med 
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

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.
2) Andel förskolor och skolor som under året har kontrollerats avseende buller och har 
ljudnivåer över 30 dB. 
3) Andel uppföljningsärenden som har avslutats med anledning av nämndens tillsyn och därmed 
lett till förbättrad inomhusmiljö.
4) Andel förskolor och skolor som har uppfört personbelastningskartor gällande ventilationens 
kapacitet.
5) Andel förskolor som inspekterats inom den riktade tillsynen med anmärkning bristfälligt UV-
skydd som kräver uppföljning.
6) Andel skolor utan anmärkning avseende rökfria skolgårdar.
7) Andel förskolor och skolor som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 
200 Bq/m3 luft. Årsmål: 90 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

0 166 0 156 10

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Tillfälliga boenden

Målsättning:
Verksamhetsutövare har en god egenkontroll för drift och underhåll varigenom risken för  
smittspridning och hälsobesvär minskar. Med tillfälliga boenden avses tillfälliga bostäder såsom 
vandrarhem, hotell, pensionat eller liknande. 

Tillsynen sker under 2022 genom hantering av inkommande klagomål.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. 
Årsmål: < 20 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

75 24 321 143 128 50

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Vård- och omsorgsboenden

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 vård- och omsorgsboenden för medborgare som kräver 
omvårdnad dygnet runt.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. 
Årsmål: <20 %



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

31 31 555 155 150 250

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022 planeras följande utföras inom tillsynen:
1. Tillsyn av 31 strandbad i enlighet med EU-direktiv och nationella föreskrifter. 
2. Löpande uppdatera analysresultat på Havs- och vattenmyndighetens hemsida "Badplatsen", 
där allmänheten kan inhämta resultat om badplatsens vattenkvalitet. 
3. Bedriva ett förebyggande arbete för god badvattenkvalitet vid stadens strandbad genom att 
dra slutsatser av föregående säsong i samarbete med verksamhetsutövarna vid det årliga 
strandbadsmötet.
4. Vid behov förelägga verksamhetsutövare att utföra utredning av vad som påverkar 
strandbadets badvattenkvalitet negativt.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade strandbad där badvattnet visat tjänliga provresultat. Årsmål 92 %.
2) Andel provtagningsplatser där algblomning indikerats. 
3) Andel badvattenprov utan anmärkning. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

10 178 70 76 32

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 %.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

300 300 480 369 82 29

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

78 23 1 192 692 200 300

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022 planeras följande utföras inom tillsynen:
1. Tillsyn av 18 anläggningar (varav ett svenskflaggat fartyg) med fokus på vattenkvalitet, 
städning och hygienrutiner.
2. Tillsyn av den årliga förbrukningen av klor.
3. Badvattenövervakning med granskning av analysrapporter och egenkontroll. 
4. Handläggning av nyanmälningar, renoveringar och eventuella klagomål, samt uppföljning 
av ärenden från tidigare års tillsyn. 
5. Möten/seminarier med anläggningschefer gällande hygien och städfrågor.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel bassängbad som fått anmärkning på badvattenkvaliteten med avseende på 
bakterieöverskridanden. Årsmål: < 30 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

54 10 515 265 150 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Plaskdammar

Målsättning: 
Att stadens plaskdammar för barn har god vattenkvalitet. 

Under 2022 planeras 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.
3. Handläggning av nyanmälningar, renoveringar och eventuella klagomål.
4. Förebyggande informationsinsatser, bland annat genom att återkommande konferenser hålls 
med alla berörda för driften.
5. Undersöka vilka andra vattenlekar (som inte är plaskdamm) som finns i staden, hur de är 
utformade (t.ex. med avseende på cirkulerande vatten och vattenrening) för att bedöma om de är 
anmälningspliktiga.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel plaskdammar som fått anmärkning på badvattenkvaliteten avseende 
bakterieöverskridanden. Årsmål: <20 %.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

952 80 1 025 425 350 250

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022 planeras följande utföras inom tillsynen:
1. Handläggning av ca 90 nyanmälda verksamheter.
2. Handläggning av ca 40 anmälningar som inkommit under 2021 som avser verksamheter med 
risk för annan smitta än blodsmitta och som blev anmälningspliktiga i och med förändringen av   
38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd den 1 juli 2021.
3. Medverka i Socialstyrelsens referensgrupp för framtagande av ett nytt allmänt råd för 
hygienverksamheter. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade verksamheter med fungerande hygienrutiner för att förhindra 
smittspridning. Årsmål: 100 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

Se kom-
mentar 1 000 5 851 1 921 3 430 500

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. Tiden för tillsyn radon i 
skolor och förskolor redovisas i denna flik. Resultatet följs dock upp under fliken för skolor och 
förskolor.

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 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

15 200 57 103 40

Objekt och planerade tillsynstimmar

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) Handläggningen av djurtillstånd ska påbörjas inom 5 arbetsdagar. Årsmål 95 %.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

7 270 0 6 270 1 000

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 9 Övrigt arbete med hälsoskydd

Målsättning: 

- Direktservice Inomhusmiljö drygt ca 5 300 timmar 
- Vattenprovtagning ca 650 timmar (intäkter redovisas som övrig intäkt)
- 1 320 timmar som tillsynsstöd utför

I de 1 320 timmar som TS utför inom ramen för tillsyn ingår huvudsakligen: delar av registervård, 
expediering av beslut m.m. i all ärendehantering, timdebitering, viss beredning av 
anmälningsärenden skola förskola och värmepumpsbeslut.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

410 70 649 514 115 20

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022: 
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 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

73 15 568 468 100 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022: 
1. genom uppmaningar/förelägganden till fastighetsägare som fått dispens som löper ut under 
2022 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 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

Reg saknas Händelse-
styrt 3 934 1 234 2 500 200

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. För 2022 ingår upphandling för undersökning av MIFO-objekt
och att söka statliga bidrag för MIFO-fas 2 undersökningar för 1-2 MIFO-objekt.
Arbetet utgår från den nya nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken, och som för 
fokusområdet förorenade områden anger att tillsynen av prioriterade förorenade områden ska 
öka. 

Målsättning:  Tillsynen har som övergripande mål att markområden används på ett sätt som 
inte innebär risker för hälsa och miljö. 

Tillsynsinsatser 2022: 
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. arbeta av befintlig ärendeskuld
3. avsluta arbetet med färdigställande av masshanteringsplaner för ledningsägare inom staden 
4. tillsyn över sanering vid avveckling av oljekabelnätet 
5. tillsyn över saneringsarbete vid avveckling av oljehamnen
6. stöd i handläggningen av värmepumpsansökningar
7. delta i/stödja Exploateringsnämndens projekt för innovativ marksanering
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. Proaktivt miljöstrategiskt arbete (uppföljande tillsyn, dialog, kartläggning, riktlinjer, interna 
rutiner m.m.)
12. Uppdatera blanketterna, hemsidan samt mallar i Ecos

Nyckelindikatorer:  
1. Antal upplysningar om förorenad mark. 
2. Antal anmälningar om efterbehandling



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

15 230 30 100 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022 planeras följande uppnås inom tillsynen:
1. Tillsyn på kosmetiska produkter hos samtliga apotekskedjor, för närvarande 5 stycken
2. Samarbeta med plan- och miljöavdelningen för att kontrollera kemiska produkter och 
kosmetiska produkter,  t.ex. vid tillsyn i bygg- och färghandel.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade försäljningsställen utan allvarliga anmärkningar1.  
2) Andel inspekterade försäljningsställen utan övriga anmärkningar2. 

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.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

678 278 400 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 tillsynsaktiviteterna 
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 2022: 
1. delta i Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt i detaljhandeln 
2. genomföra varutillsynsprojekt med kemiska analyser i samråd med övriga storstäder
3. samarbeta med hälsoskyddsavdelningen för att kontrollera kemiska och kosmetiska 
produkter, t.ex. vid tillsyn i bygg- och färghandel.
Punkt 1 till 2 är beroende på hur situtationen med den nya marknadskontrollförordningen 
utvecklar sig. Det är osäkert om kemikalieinspektionen kommer att hålla i något 
samverkansprojekt. Varutillsynen tillsammans med storstadsgruppen har lagts på is tills en 
lösning hittats. 
4. fortsatt arbete med att minska spridningen av mikroplast och kemikalier från konstgräsplaner
5. genomföra tillsynskampanj gentemot lagerhållare och överlåtare av särskilt farliga kemikalier
6. hantera remisser, från länsstyrelsen, avseende överlåtelse av särskilt farliga kemikalier
7. hantera anmälningar om blästringsarbeten/taktvätt, föreläggande om försiktighetsmått
8. behandla tillstånds- och anmälningsärenden om spridning av växtskyddsmedel, föreläggande 
om försiktighetsmått
9. hantera inkommande ärenden från Kemikalieinspektionen
10. skapa rutiner för arbete med underrättelser enligt den nya biocidförordningen

Nyckelindikatorer: 
1. Andel inspekterade försäljningsställen med allvarliga anmärkningar*. Årsmål: 0 % 
* Exempel på allvarlig anmärkning är t.ex. innehåll av förbjudna ämnen eller att svensk märkning 
saknas



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

1 000 0 1 000 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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. 



Ant reg. 
tillsyns-

objekt 2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

980 51 328 158 130 40

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 14 Cisterner

Målsättning: 
Förebygga att brandfarliga vätskor läcker ut till mark och vattendrag samt bidra till 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.
2) Antal cisterner som kontrollerats under innevarande år.
3) Totalt antal cisterner i drift. Årsmål: Minska från dagens nivåer.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

2 364 2 190 8 500 5 800 2 200 500

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 14 Köldmedia 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 2022 planeras 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. Informera om köldmedier och köldmedierapportering för både registrerade och oregistrerade 
innehavare av köldmedieutrustning.

Nyckelindikatorer: 
1) Andel registrerade anläggningar som inkommit med köldmedierapporter av totalt antal 
registrerade anläggningar som inkommit per den 31 mars. 
Årsmål: 85 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

200 3 386 873 1 700 813

Objekt och planerade tillsynstimmar

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
• Utveckla tillsynen för att förebygga illegal avfallshantering
• Under 2022 fortsätter arbetet med riktad tillsyn av stora hotellkedjor, tillagningskök och 
cateringfirmor för att åstadkomma ökad matavfallsinsamling i syfte att bidra till att nå stadens 
mål för insamling av matavfall.
• Delta i arbetet att finna en lösning för avfallshantering vid Årsta partihallar 
• Pröva ansökningar om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling

Nyckelindikatorer: 
1) Antal inspekterade verksamhetsutövare som fått en anmärkning på avfallshanteringen som 
kräver uppföljning.
2) Antal klagomålsärenden om bristande avfallshantering. 
3) Antal handlagda dispensärenden



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

246 120 500 492 8 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 15 Återvinningsstationer

Målsättning: Återvinningsstationerna ska möjliggöra återvinning. Olägenheter i form av 
nedskräpning, dumpning och buller vid återvinningsstationer ska begränsas. 

Nyckelindikatorer: 
1) Brister (nedskräpning, dumpning, överfyllnad och informationstillgänglighet) som identifieras i 
tillsynen ska minska från föregående år.  
2) Antal objekt med klagomål om nedskräpning, dumpning, utebliven tömning m.m.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

75 26 460 225 155 80

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 otillåtna biocidfärger. Under 
året kommer tillsyn av båtklubbar utan uppläggningsplats att inledas. 

Nyckelindikatorer: 
1) Andel inspekterade verksamheter som kräver uppföljning efter inspektion.
2) Andel inspekterade båtklubbar i Mälaren som har bristfällig eller saknar skriftlig utfasningsplan 
av biocidfärger.
3) Andel inspekterade båtklubbar som har bristfällig eller saknar skriftlig avfallshanteringsplan.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

20 342 192 150 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 15 Avfallshantering vid byggande och rivning

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. Arbetet utgår från den nya nationella 
strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområde avfall omfattar masshantering, illegal 
avfallshantering och återvinning av avfall så att avfall upphör att vara avfall.

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. 

Tillsynsinsatser 2022:
1. Följa upp 2021 års förebyggande tillsyn av att stadens egna aktörer, bostadsbolag m.fl. följer 
framtagna riktlinjer i sitt rivande.
2. Tillsyna byggen, och rivningar som utförs av mindre rivningsföretag.
3. Utveckla tillsynen genom att få till ett samarbete med SBK, testa krav på månatlig redovisning 
från avfallsproducenterna, utveckla checklistan och uppdatera hemsidan.
4. Arbeta för ökat återbruk i samarbete med energi och klimat i arbetet för cirkulärt byggande.
5. Fortsätta arbetet med dispensgivning och följa upp hur sorteringskraven tillämpas.

Nyckelindikatorer: 
1. Andel rivningsärenden där avfallshanteringen redovisas enligt Byggföretagens mall (mål 100 
%)



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

1 529 342 1 087 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

Miljöbalken kap 15 Övrigt arbete med avfall

Inriktning:
Avfall kap. 15 omfattar arbete med avfallsfrågor som inte handlar om tillsyn av A-, B- och C-
anläggningar med undantag för kommunalt avfall och rivningsavfall. Det kan handla om farligt 
avfall, dumpning av snö, transporter av avfall, nedskräpning, inventering av industriområden. 
Området omfattar också att 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. En stor del av nedlagd tid utgör inte tillsyn. 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.
Arbetet utgår från den nya nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområde avfall
omfattar masshantering, illegal avfallshantering och återvinning av avfall så att avfall upphör att 
vara avfall.

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 2022: 
1. Bevaka länsstyrelseremisser avseende tillstånd till avfallstransport
2. Hantera ärenden avseende nedskräpning
3. Utveckla tillsynen över avfallstransportörer. 
4. PoM och HS startar ett treårigt tillsynsprojektet om avfall p.g.a. skärpt lagstiftning och illegal 
avfallshantering.
5. Samverka med andra kommuner och myndigheter, och ta fram nya metoder i tillsynen av 
illegal avfallshantering.
6. Bistå idrottsförvaltningen i budgetuppdraget för 2022 om att utreda möjligheten att förenkla 
skrotning av båtar.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

57 15 250 100 100 50

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 2022 ska följande 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.



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

15 350 0 250 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

Smittskyddslagen Legionella och övrigt smittskydd

Målsättning: 
Förhindra smittspridning och att stödja Smittskydd Stockholm vid konstaterad smittförekomst. 
Fokus ligger på att utreda källan till smittan. Cirka 10-15 fall av legionella utreds årligen.

Tillsynsinsatser 2022:
1. Utreda källor till legionellasmitta och vid behov förelägga verksamheter om att utreda och 
åtgärda smittkällan.
2. Delta som föreläsare vid olika konferenser och utbildningar t.ex. hos länsstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten och andra verksamheter.
3. Vara projektledare för MSL:s legionellaprojekt. Legionellaprojektet arbetar för att allmänt 
höja kunskapsnivån för länets handläggare inom legionella men också specifikt gällande t.ex. 
kyltorn, samt att arbeta fram metoder och rutiner för handläggning och bedömningsgrunder.
4. Ingå i styrgruppen i MSL:s projekt för smittskydd. Styrgruppen ska anordna seminarier och 
planera för smittskyddsövning samt genomföra upphandling av nytt kontrakt gällande sanering 
vid allvarlig smitta. 

Nyckelindikatorer: 
Inte aktuellt



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

10 250 50 100 100

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 %. 



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

0 150 0 0 150

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter sker efter anmälda klagomål till förvaltningen eller andra indicier, 
t.ex. efter information från Tillståndsmyndigheten. 

Kommentar: Tillsynstiden för rökfria skolgårdar registreras på skolor och förskolor. Tillsynstiden 
är inte debiterbar.

Nyckelindikatorer: 
Inte aktuellt



Ant reg. 
tillsyns-
objekt 
2022

Varav 
antal med 
planerad 

tillsyn

Totalt 
antal 

timmar 
tillsyn

- varav 
direkt 

debiter-
bara 

timmar

- varav  
indirekt 
debiter-

bara 
timmar

-varav ej 
debiterbara 

5 0 5 0

Objekt och planerade tillsynstimmar

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 produkerna 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 2022:
1. Vid regeländringar informera butiker m.fl. som berörs

Nyckelindikatorer: 
1. Andel butiker som följer föreskrifterna. Årsmål 100 %
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Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

1. Förord 

Tillsyn är ett viktigt redskap för att nå miljöbalkens mål och 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

I denna behovsutredning redovisas underlag för hur miljöförvalt-

ningen strategiskt kan utveckla Stockholms stads tillsyn så att den 

i ännu högre grad bidrar till att nå miljömålen och anpassas utifrån 

förändrade förutsättningar i lagstiftning och hos de verksamheter 

som ska tillses i Stockholm.  

 

Anna Hadenius 

Miljödirektör 

  



 

 

 

 PM 

Sida 6 (37)  

Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

  



 

 

 

 PM 

Sida 7 (37)  

Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

2. Inledning 

Vad är behovsutredningen? 

Stockholms stads behovsutredning är ett strategiskt dokument som 

visar hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå 

miljömålen samt anpassas till förändrade förutsättningar med 

avseende på lagstiftning och de verksamheter som tillsynen riktar 

sig mot.  

 

Behovsutredningen ska vara ett underlag vid framtagande av 

tillsynsplanen. Det är i planen som prioriteringar mellan olika 

behov ska ske och det är där som det kommande årets tillsyn läggs 

fast per tillsynsområde utifrån tillgängliga resurser.  

 

Behovsutredningen ska vara ett underlag vid framtagande av 

tillsynsplanen och vid den årliga översynen av miljöbalkstaxan. 

 

Vad kräver lagstiftningen? 

I miljötillsynsförordningen förskrivs att det ska finnas en behovs-

utredning. Förordningen förskriver även att myndigheter ska ha 

tillsynsplaner, tillsynsprogram, föra register etc. 

 

Av 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) följer att det 

hos en operativ tillsynsmyndighet ska finnas en utredning om till-

synsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljö-

balken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen 

ska ses över vid behov och minst en gång varje år.  

Vad är tillsyn? 

Behovsutredningen ska fokusera på miljöförvaltningens tillsyn 

enligt miljöbalken. Med tillsyn avses enligt 26 kap. 1 § miljö-

balken att tillsynsmyndigheten på eget initiativ, eller efter 

anmälan, i nödvändig utsträckning kontrollerar att miljöbalken 

samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken följs samt vidtar de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska genom information 

och liknande verksamhet även underlätta för en enskild att fullgöra 

sina skyldigheter enligt miljöbalken och fortlöpande bedöma om 

villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som 

omfattas av tillstånd är tillräckliga.  

 

Utöver den lagstyrda tillsynen bedriver förvaltningen miljööver-

vakning samt proaktivt miljöstrategiskt arbete, vilket bl.a. inne-

fattar att stödja stadens stadsbyggande förvaltningar med underlag 

och att driva projekt för att åstadkomma en bättre miljö och hälsa. 
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Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

Omfattning och inriktning på miljöövervakning och proaktivt 

miljöstrategiskt arbete hanteras i strategiska ärendet samt i den 

sedvanliga verksamhetsplaneringen. 

Stockholms stads behovsutredning enligt miljöbalken 

Utifrån lagstiftningens regelverk och stadens egna behov är 

behovsutredningen ett strategiskt dokument som redovisar behovet 

av tillsyn liksom de förändrade behov som följer av: 

 Förändringar i lagstiftningen 

 Erfarenheter från verksamheten 

 Förändringar av tillsynsområden (branscher), tekniskt och 

kvantitativt 

 Bättre fokus på de globala, nationella och lokala 

miljömålen 

 

Behovsutredningen ska användas som underlag för det kommande 

årets tillsynsplanering. Därutöver ska utredningen ligga till grund 

för det kommande årets taxeöversyn vad gäller tillsynsområden 

med fasta årliga avgifter. 

 

I följande bild redovisas hur dessa hänger ihop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillståndet i miljön, miljömål, miljöbalk med förordningar, 

nationella tillsynsstrategin, nämndens prioriteringar 

Behovsutredning 

Tillsynsplan Taxerevision 

Tillsynsprogram per 

tillsynsområde 
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Figur 1. Genom de föreslagna förändringarna kommer förvaltningen 

bättre uppnå lagens krav på behovsutredning samtidigt som tillsyns-

planen och taxeöversynen bättre hänger ihop.  

 

Behovsutredningen avses på sikt tas fram i samband med strate-

giska ärendet dvs. i mars varje år och uppdateras inför VP.  

Förändringar av tillsynsbehovet föranledd av ny lagstiftning samt 

förändringar i verksamheterna i Stockholm. 

Tillsynsbehovet förändras 

Behovet av tillsyn förändras genom att nya verksamheter uppstår 

och försvinner från Stockholm. Behovet förändras även av ny 

lagstiftning eller helt enkelt av att vissa tillsynsområden med tiden 

kräver mer eller mindre tillsyn. Förändringar i lagstiftning utveck-

las sedan mer under respektive målområde. 

Förändringar i lagstiftning 

Flera förändringar i regelverken kommer att påverka tillsynen 

under de kommande åren. Det gäller inte minst EU:s förordning 

om marknadskontroll som kommer att få betydelse för kemiska 

produkter samt f-gaser, flera förändringar på avfallsområdet samt 

nya åtgärdsprogram för vatten. Vad dessa förändringar kommer att 

innebära redogörs för under respektive målområde. 

 

Förändringar i verksamheter  

Stadens folkmängd växer och med det behovet av offentlig och 

privat service. I konkurrensen om marken minskar industriverk-

samheterna i antal.  

 

Ökad tillsyn förväntas för bostäder, skolor, förskolor, äldreom-

sorgslokaler samt olika former av service knutna till den växande 

folkmängden som t.ex. energianläggningar, fordonstvättar och 

avfallshantering. Tillsynsbehovet förväntas också växa för de 

markföroreningar som följer av äldre industriverksamhet samt de 

störningar som uppkommer av byggen i allt mer komplicerade 

lägen. Därtill väljer staden att inrätta fler skyddade områden till 

gagn för den biologiska mångfalden samt friluftslivet. Detta leder 

till en ökning av tillsynsbehovet.  

 

Å andra sidan minskar antalet industriverksamheter som t.ex. 

tryckerier och verkstäder i och med att markanvändningen övergår 

till bostäder och tillhörande service. Detta leder till en minskning 
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av tillsynsbehovet i den delen. Ett exempel på detta är avveck-

lingen av oljehamnen på Loudden där ett helt tillsynsområde nu 

avvecklats. 

 

Figur 2. Loudden har nu avvecklats som oljehamn och en omfattande 

efterbehandlingsverksamhet återstår för att sanera de oljeföroreningar 

som finns i området. 
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3. Tillståndet i miljön och Globala, nationella och lokala 
miljömål 

För att tillsynen i större utsträckning ska kunna bidra till att nå 

miljömålen har arbetet med behovsutredningen i stor utsträckning 

fokuserat på vad som skulle behöva utvecklas för att göra detta 

möjligt. Nedan redovisas i stora drag per målområde vad som 

behöver utvecklas i tillsynen.  

 

3.1 Energi och klimat 

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 

 En fossilfri organisation 2030 

Nationella miljömål 

Bland de nationella miljömålen bidrar området i första hand till 

målet Begränsad klimatpåverkan men genom energieffektivisering 

och hållbara transporter även till målen God bebyggd miljö och 

Frisk luft. 

Globala mål – Agenda 2030 

De globala miljömålen är integrerade och odelbara. Målområdet 

bidrar i första hand till mål 13 bekämpa klimatförändringar,  

7 Hållbar energi för alla (förnybar energi och energieffektivitet), 

12 Hållbar konsumtion och produktion (resurshushållning) och  

11 Hållbara städer och samhällen (hållbara transporter och 

luftkvalitet). 

Verksamheters påverkan på målområdet 

Klimatpåverkan inom målområde Energi och klimat sker framför 

allt genom förbränning av fossila bränslen för transporter, upp-

värmning/kyla av byggnader och elproduktion men även genom 

direkta utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid t.ex. metan, 

köldmedier och dikväveoxider. Med allt mer fossilfria uppvärm-

ningssystem ger energieffektiviseringar mindre klimateffekt, men 

är ändå viktigt ur ett resurshushållningsperspektiv. 

 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

För målområde Energi och klimat utgår behovsutredningen från de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, framförallt 2 kap. 

5 §:   
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5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  

   1. minska mängden avfall,  

   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

   4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 

 

En rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § ska alltid göras när krav 

ställs genom tillsyn och detta gäller för all tillsyn som föreslås i 

denna PM. 

 

Två prejudicerande domar i Mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD) är av särskilt intresse för målområdet med hänvisning till 

tillsyn utifrån 2 kap. 5 § miljöbalken.  

 

I den första domen (dom den 28 maj 2015, mål M 10340-10) 

anger MÖD att verksamhetsutövares arbete med energianvändning 

och energieffektivisering ska omfattas av tillsynen. 

  

I den andra domen (dom den 20 januari 2012, mål M 9668-14) 

godtas att ett föreläggande om byte av värmekälla inte grundar sig 

på några lokala hälso- eller miljöproblem utan istället på ett 

allmänt behov av att minska på omfattningen av användandet av 

olja som uppvärmningsmetod. MÖD hänvisar här till förarbetena 

till miljöbalken där det särskilt anges att tillsynsmyndigheten inte 

bara kan agera vid direkt miljöpåverkande överträdelser, utan även 

när t.ex. hushållningsprincipen inte iakttas (prop. 1997/98:45 Del 

2, sid 273).  

 

Förändrad lagstiftning 

Marknadskontroll 

En ny EU-förordning om marknadskontroll, (EU) 2019/10201, 

börjar tillämpas sommaren 2021 och syftar till att göra reglerna på 

produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att 

förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter.  

 

När det gäller tillsynen över köldmedier bedöms EU-förordningen 

i dagsläget inte påverka den tillsyn som miljöförvaltningen 

bedriver. Dock bedöms EU-förordningen om marknadskontroll i 

                                                 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för 

produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 

765/2008 och (EU) nr 305/2011 
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kombination med befintliga f-gasförordningar kunna bidra till 

ytterligare säkrare och marknadsanpassade produkter avseende 

köldmedieutrustningar. 

 

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de tillsynsinsatser som föreslås 

för att öka möjligheterna att nå miljömålen om energi och klimat.  

 

1. Energianvändning och oljeuppvärmning i byggnader 

och verksamheter där tillsyn bedrivs 

Krav på genomförande av föreslagna åtgärder som redo-

visas i energideklarationer samt i energikartläggningar 

enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

bör undersökas. Skriftlig redovisning av egenkontroll av 

byggnadens energianvändning bör kunna begäras in som 

underlag för att bedöma vad som är rimliga åtgärder. Goda 

exempel på egenkontroll kan användas som underlag för 

krav på åtgärder för de som har bristande egenkontroll. 

 

Redovisning av alternativ till uppvärmning med fossil olja 

bör kunna begäras in som underlag för rimlighetsavväg-

ning för eventuella krav på fossilfria alternativ för: 

a) Byggnader uppvärmda med fossil olja (ej spetsvärme). 

b) Verksamheter med processer som värms med fossil olja.   

 

2. Vägtransporter hos verksamheter där tillsyn bedrivs 

samt vid miljöprövningar och för arbetsmaskiner m.m. 

Krav bör kunna ställas på utbyte av fossildrivna tjänste-

bilar till elfordon och fordon som drivs med förnybara 

drivmedel. Detta bör även påtalas vid miljöprövningar t.ex. 

som förslag till villkor. För byggarbetsplatser skulle 

samma krav på arbetsmaskiner kunna ställas. 

 

3. Köldmedier  

Utöka tillsynen för att identifiera nya och även större 

anläggningar, följa upp utrustning som läcker och ställa 

krav på åtgärder. Tillsyn över läckage bedöms ha stor 

miljönytta. Därtill en utökad rådgivning om alternativa 

tekniker/köldmedier i syfte att minska klimatpåverkan.  

 

4. Metan 

Begära in kartläggning av och åtgärdsförslag för att minska 
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metangasutsläpp i Stockholm Vatten och Avfalls verksam-

heter. Tillse att åtgärder genomförs. 

 

5. Utsläpp av medicinska gaser – lustgas och anestesigaser 

Begära in kartläggning av och åtgärdsförslag för att minska 

utsläpp av lustgas och anestesigaser från vårdgivare som 

inte har villkor för sina utsläpp. 

 

 

3.2 Resurseffektivitet 

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

1. Minskad resursanvändning och klokare konsumtion 

2. Ökad recirkulation av materiella resurser 

3. En ökad resurseffektivitet i samband med byggprocessen 

 

Nationella miljömål 

 Frisk luft 

 Giftfri miljö 

 Begränsad klimatpåverkan  

 God bebyggd miljö 

Globala mål – Agenda 2030 

 Rent vatten och sanitet 

 Hållbar energi för alla 

 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 Hållbara städer och samhällen 

 Hållbar konsumtion och produktion 

 Hav och marina resurser 

 

Verksamheters påverkan på målområdet 
En cirkulär ekonomi behåller värdet på produkter, material och 

resurser så länge som möjligt, samtidigt som avfallsgenereringen 

minimeras. Genom hållbar konsumtion och produktion och 

åtgärder för avfallsförebyggande och mer cirkulära flöden kan 

både resursförbrukningen och klimatpåverkande utsläpp minska. 

Att ställa om till ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle, en 

cirkulär ekonomi, är en stor utmaning, både globalt och lokalt. 

Området är mycket brett, alltifrån produktion/konsumtion av 

varor, fria från oönskade kemiska ämnen, varor som är mer eller 

mindre hållbart förpackade till byggnation med återvinningsbara 

material, återanvändning/återvinning av dessa vid rivning etc. I 
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stor omfattning bedöms därför åtgärder av förebyggande karaktär 

erfordras. 

Ett flertal styrdokument för Stockholms stad hanterar målet om ett 

resurssmart Stockholm, bl.a.:  

 Avfallsplan för Stockholm 2021-2024 

 Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett fossilfritt och 

klimatpositivt Stockholm 2040 

 Program för avfallshantering i  det offentliga rummet 

 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande – med fokus på 

minskat byggavfall, 2021-2024 (under framtagande) 

 Handlingsplan för minskad plastanvändning (under 

framtagande) 

 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

Regler som ger miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att 

genom tillsyn styra Stockholm mot ökad resurseffektivitet 

återfinns framförallt 15 kap. miljöbalken och i avfallsförordning 

(2020:614).  

 

Avfallshierarkin återfinns nu i miljöbalken, både i 2 kap. 5 § och i 

15 kap. 10 § miljöbalken. 

2 kap. 5 § miljöbalken 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 

15 kap. 10 § miljöbalken 

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa 

och miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen 

inte är orimlig.  

Förändrad lagstiftning 

EU:s avfallspaket 

Europeiska unionens råd beslutade under 2018 om revideringar i 

avfallslagstiftningen, det så kallade avfallspaketet. Samtliga 

ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av 

regeländringarna började gälla den 5 juli 2020 medan vissa 

bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och 

textilavfall, börjar tillämpas senare. Målen med de nya reglerna är 
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minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, 

ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering.  

I Sverige införlivas ändringarna bland annat genom miljöbalken, 

avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom 

Naturvårdsverkets föreskrifter. Exempel på nya regler är: 

 Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut 

avfallet i åtminstone sex fraktioner: trä, mineral (betong, 

klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips. 

Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även 

transporteras avskilt.  

 Från år 2025 ska även textilier och farligt avfall från 

hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt 

nedbrytbart avfall, men från och med år 2024, såvida det 

inte återvinns genom kompostering i hemmet. 

 Medlemsländerna ska säkerställa att avfall som samlats in 

separat för att förberedas för återanvändning och material-

återvinning inte direkt går till förbränning eller deponeras. 

Bygg- och rivningsavfall 

Genom den nya avfallsförordning (2020:614) som trädde i kraft 

den 1 augusti 2020 gäller nya krav på utsortering av bygg- och 

rivningsavfall i fraktionerna trä, mineral (t.ex. betong, tegel), 

metall, glas, plast och gips. Naturvårdsverket har meddelat före-

skrifter med vissa generella undantag från kraven, men härutöver 

har tillsynsmyndigheten befogenhet att under vissa förutsättningar 

meddela undantag från kraven i det enskilda fallet. Det framstår 

som sannolikt att detta kommer medföra ökad inströmning av 

ärenden om ansökan om dispens från utsorteringskraven. 

Producentansvar för förpackningar 

Under hösten 2020 beslutade regeringen om ändringar i bestäm-

melserna för förordningen (2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar. Övergångsbestämmelser gäller fram till slutet av 

2022. Förändringarna innebär att tillsynen fortsatt kommer att 

bedrivas mot Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som 

driftar stadens återvinningsstationer, och att det dröjer ytterligare 

ett par år innan de nya reglerna om fastighetsnära insamling införs 

och därmed ett förändrat tillsynsbehov gentemot fastighetsägare. 

Det kommer innebära ändrat arbetssätt inklusive att nämnden blir 

prövningsmyndighet för dispensprövningar avseende fastighets-

nära insamling. 



 

 

 

 PM 

Sida 17 (37)  

Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

Förändrade regler för lokal avfallshantering för 
matserveringar i Stockholm 

Avseende hushållsavfall kommer det fr.o.m. 1 januari 2021 vara 

obligatoriskt (lokala regler) för verksamheter som serverar fler än 

25 portioner per dag vara skyldiga att separera matavfall. Fr.o.m.  

1 januari 2023 gäller det alla. Antal dispensansökningar kommer 

att drastiskt öka. Stockholm Vatten och Avfall bedömer det till  

ca 500 stycken per år.  

Förslag om frival för kommunalt avfall från verksamheter 

Miljödepartementet har nyligen remitterat SOU 2021:24 Äga 

avfall – en del av den cirkulära ekonomin. I utredningen föreslås 

vissa ändringar i avfallslagstiftningen som möjliggör att de 

verksamheter som har ett avfallsabonnemang hos kommunen från 

och med 1 januari 2022 får möjlighet till frival för transport och 

hantering av sitt kommunala avfall. Utredningen lägger också 

fram ett förslag till utökad möjlighet till dispens från det kommu-

nala avfallsmonopolet för verksamheter.  

 

Införande av frival kan innebära att en registreringsplikt införs 

som medför att fler registreringsärenden behöver hanteras på 

förvaltningen. 

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de utökade tillsynsinsatser 

som föreslås för att öka möjligheterna att nå miljömålen om 

resurseffektivitet.  

1. Den tillsyn enligt miljöbalken som bedrivs redan i dag mot 

olika verksamheter kan formas mer gentemot resurseffek-

tivitet. Detta gäller bl.a. producentansvar, matsvinn vid skolor, 

förskolor, äldreomsorg etc. 

2. Förebyggande tillsyn av att stadens egna aktörer, bostadsbolag 

m.fl. följer framtagna riktlinjer i sitt byggande.  

3. Utvecklat samarbete med stadsbyggnadskontoret i syfte att 

uppnå att resurseffektivitet hanteras tidigare i byggprocessen.  

4. Tillsyn av transportörer är ett stort och viktigt tillsynsområde, 

som behöver utvecklas till följd av nya regler.  

5. Nya krav på utökad sortering av byggavfall bedöms öka 

behovet av tillsyn, inklusive dispensgivning.  

6. Införande av fastighetsnära insamling som även omfattar 

producentansvar kan komma att förändra systemet med 

återvinningsstationer och därmed upplägget för tillsynen. 

7. För att nå målen om resurseffektivitet behöver tillsynen av de 

stora klädkedjorna öka. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle 

kunna bedriva tillsyn av de stora klädkedjornas huvudkontor 
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som ligger i Stockholm med inriktning på att minska använd-

ningen av plastförpackningar eller förpackningsmaterial som 

inte går att materialåtervinna. 

 

3.3 Stärkt biologisk mångfald 

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och 

sammanhängande ekosystem 

 

Relevanta delmål: 

 Upprätthållna funktioner och samband för biologisk 

mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur 

 Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och 

kustvatten 

 

I stadens handlingsplan för biologisk mångfald är tillsynen identi-

fierad som en av de processer som är viktiga att utveckla för att 

värna den biologiska mångfalden. 

 

Strategi 2 i handlingsplanen för biologisk mångfald: 

2. Uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer 

Nationella miljömål 

 Ett rikt djur- och växtliv 

 Levande skogar 

 Myllrande våtmarker 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Giftfri miljö 

 Bara naturlig försurning 

 

Globala mål – Agenda 2030 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

11. Hållbara städer och samhällen 

14. Hav och marina resurser  

 

Verksamheters påverkan på målområdet 

Stockholms skyddade naturområden är en mycket viktig del av 

stadens blågröna infrastruktur. De utgör så kallade kärnområden i 
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vilka en mångfald arter kan leva hela sin livscykel. Stora samman-

hängande områden är en grundförutsättning för stadens rika biolo-

giska mångfald.  

 

I staden finns hittills elva naturreservat och ett kulturreservat. Det 

finns förslag om att avsätta fler områden som naturreservat, till 

exempel Kyrkhamn-Lövsta i Hässelby, Ålstensskogen i Bromma 

och Fagersjöskogen i Farsta samt en utvidgning av Årstaskogen – 

Årsta holmar naturreservat. 

 

Delar i tre av reservaten är också utpekade som Natura 2000-

områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det övergripande 

syftet med Natura 2000-områdena i Judarskogens och Kyrksjö-

lötens naturreservat är att upprätthålla en gynnsam bevarande-

status för större vattensalamander. Inom Kyrksjölötens Natura 

2000-område ingår också att upprätthålla en gynnsam bevarande-

status för sjöns kransalger. I Hansta naturreservat är ett område 

med särskilt värdefulla ek- och hassellundar utpekat som Natura 

2000-område. 

 

En dryg tredjedel (36 procent) av grön- och blåytorna i Stockholm 

är skyddade i form av natur- och kulturreservat, nationalstadspark, 

strandskydd med mera. Flera områden med höga naturvärden, 

såsom de stora bestånden med gamla ädellövträd på södra och 

norra Djurgården, är idag skyddade. 

 

Slitage och andra typer av störningar så som nedskräpning riskerar 

att påverka de värden som finns i de skyddade områdena. Det 

finns ett behov av att tillse att de föreskrifter som finns följs så att 

störningarna minimeras. Så kallade naturvårdsvakter skulle kunna 

ge en mer kontinuerlig närvaro i reservaten. Naturvårdsvakter 

bemyndigas av länsstyrelsen enligt 26 kap. 23 § miljöbalken. 

Naturvårdsvakter kan liknas vid ordningsvakter i reservaten, som 

kan bedriva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter för områden, 

naturföremål och djur- och växtarter som omfattas av förordnan-

den enligt 7 och 8 kap., 11 kap. 14 § eller 12 kap. En naturvårds-

vakt får avvisa personer som uppehåller sig där de på grund av 

dessa föreskrifter inte har rätt att vistas. En naturvårdsvakt får ta i 

beslag jakt- och fångstredskap, fortskaffningsmedel och andra 

föremål som kan antas ha betydelse för utredning av brottet, om 

vakten ertappar någon på bar gärning, som bryter mot förbud eller 

föreskrifter. 

 

Behovet av mark är stort för den växande staden och ny bebyg-

gelse har minskat grönytan (totala ytan). Mångfalden av växt- och 

djurarter har minskat i Stockholms stad under framför allt senare 

hälften av 1900-talet. Det gäller särskilt grupperna kransalger, 

fiskar, mossor, lavar, svampar och insekter. Groddjur tillhör en 
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särskilt utsatt grupp, där flera arter gått tillbaka starkt i takt med 

urbaniseringen. Det är tydligt att många hotade växt- och djurarter, 

även i skyddad natur, behöver riktad skötsel för att finnas kvar. 

Flera stora och mindre infrastrukturprojekt för vägar och ledningar 

har genomförts och kommer att fortsätta genomföras inom stadens 

skyddade områden inom de närmsta åren. Särskild hänsyn behöver 

tas vid exploatering och vid återställning efter exploatering för att 

minimera risken att viktiga naturvärden på sikt förloras på grund 

av ytförlust eller barriäreffekter. 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

Områdesskydd för bland annat natur- och kulturreservat, strand-

skyddsområden, naturminnen, biotopskydd och Natura 2000-

områden regleras i 7 kap. miljöbalken och Förordning (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken. För nationalstadspark finns 

bestämmelser i 4 kap. 7 § miljöbalken. Miljö- och hälsoskydds-

nämnden bedriver tillsyn på skyddade områden enligt 7 kap. 

miljöbalken och för närvarande finns följande typer av områdes-

skydd inom staden:  

 Naturreservat  

 Kulturreservat 

 Strandskyddsområden 

 Natura 2000-områden 

 Naturminnen 

 

Om staden inför kommunala biotopskyddsområden kommer 

tillsyn att bedrivas även inom dessa områden.  

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de utökade tillsynsinsatser 

som föreslås för att öka möjligheterna att nå miljömålen om 

biologisk mångfald.  

 Ökad kunskapsspridning och tillsynsrådgivning om strand-

skydd till berörda verksamhetsutövare. 

 Förebyggande tillsyn som riktar sig till allmänheten om 

innebörden av reservatsföreskrifterna. Tydligare kommu-

nikation via flera kanaler om cykling, eldning och lösa 

hundar i reservaten (Samarbete med stadsdelsförvalt-

ningarna och trafikkontoret). 

 Samrådsmöte med den lokala polisen i polisiära frågor så 

som bosättningar, koppling av hundar, motorcykelkörning, 

terrängcykling, eldning och olaglig dumpning.  

 Införa s.k. naturvårdsvakter i stadens natur- och kultur-

reservat i syfte att tillse att föreskrifter och förbud efter-

levs.  

 Samordnad tillsynsinsats för koloniområden och deras 

närområden i reservaten, för att minska negativ påverkan 
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på reservatens ekologiska värden (nedskräpning inkl. en 

del miljöfarligt avfall, invasiva arter, enskilda avlopp, 

annekteringar m.m.).  

 Tillsynsinsatser i samband med att stadsdelsförvaltningar 

märker ut reservatsgränser i vissa befintliga reservat 

(Nackareservatet, Flaten, Sätraskogen). Tillsynen inne-

fattar inspektion och hantering av annekteringar, trädfäll-

ningar m.m.  

 

3.4 Nå god vattenkvalitet 

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

Mål 5; Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande 

och sammanhängande ekosystem 

 

Relevanta delmål: 

 Upprätthållna funktioner och samband för biologisk 

mångfald i stadens blå och gröna infrastruktur 

 Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och 

kustvatten 

 

Arbetet med att nå god vattenstatus genomförs främst enligt 

handlingsplan för god vattenstatus antagen av KF 2015 samt 

genom de lokala åtgärdsprogram som antas för samtliga vatten-

förekomster.  

 

Nationella miljömål 

Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Grundvatten av 

god kvalitet, God bebyggd miljö 

Globala mål – Agenda 2030 

Mål 6; Rent vatten och sanitet, Mål 14; Hav och marina resurser, 

Mål 15; Ekosystem och biologisk mångfald. 

 

Verksamheters påverkan på målområdet 

Huvuddelen av stadens vattenförekomster följer inte i dagsläget de 

fastslagna miljökvalitetsnormerna utan är i behov av åtgärder. 

Våra vatten är påverkade av övergödning, förhöjda halter av 

miljögifter samt är föremål för kraftiga fysiska förändringar till 

följd av urban påverkan. Enligt vattenmyndigheternas samman-
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ställning av läget är det enbart 13 procent av stadens 21 vatten-

förekomster som i dagsläget når god eller hög vattenstatus (se 

figur 1). Miljöförvaltningens egen miljöövervakning samt lokala 

bedömning tyder på att andelen kan vara ännu lägre.  

 

Figur 1. Fördelningen av ekologisk status i stadens vattenförekomster. Taget ur VISS 

den 20 maj 2021. 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) anger att Europas vatten ska nå 

god vattenstatus till senast år 2015, med möjlighet till tidsundan-

tag till senast år 2027. Direktivet har införts i svensk rätt främst 

genom bestämmelser i 5 kap. miljöbalken om miljökvalitetsnor-

mer och vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

 

För vatten som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder 

vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Alla som 

bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som påverkar en 

vattenförekomst måste förhålla sig till miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Ansvaret för att normerna följs vilar på myndigheter och 

kommuner enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. Detta sker bland annat 

genom att ställa de krav som behövs för att följa normerna vid 

tillsyn och tillståndsprövning. 

 

Tillsynen anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som ett av 

de främsta verktygen för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Se figur 2 för gällande åtgärd rörande miljötillsyn. Vattenmyndig-

heternas åtgärdsprogram är under utveckling och ett nytt program 

planeras beslutas i årsskiftet 2021/2022. 
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Figur 2. Kommunernas åtgärd 1 enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-

2021. 

 

I motiveringstexterna till åtgärden framkommer följande:  

Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av 

vattendistriktets yt- och grundvattenförekomster av verksamheter 

som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att 

försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med 

tillhörande ledningsnät, enskilda avlopp, jordbruks- och hästhåll-

ningsverksamheter, industrier, hamnverksamheter, förorenade 

områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och 

dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen, näringsämnen och 

syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för vatten 

riskerar att inte följas. 

Tillsynen bör därför utvecklas till att vara mer baserad på miljö-

problem och påverkanstryck utifrån miljökvalitetsnormer (MKN). 

Förändrad lagstiftning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är under utveckling. Även 

fortsättningsvis läggs stor tyngd i tillsynen i syfte att uppnå MKN. 

Det nya åtgärdsprogrammet inklusive normer planeras beslutas i 

årsskiftet 2021/2022. Programmet, som varit på remiss, är dock 

ifrågasatt av flera parter och kan komma att hänskjutas till 

regeringen för beslut. Om så sker kan beslutet fördröjas ett år.  

 

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de utökade tillsynsinsatser 

som föreslås för att öka möjligheterna att nå miljömålen om god 

vattenkvalitet.  

 

Generellt sett behöver tillsynen utvecklas till att vara mer baserad 

på ett MKN-perspektiv. Detta kan exempelvis ske genom: 
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1. Förvaltningen bör utveckla tillsynen gentemot Stockholm 

vatten och avfall (SVOA) beträffande utsläpp av förorenat 

tillskottsvatten, dvs. dagvattenutsläpp, bräddavlopp samt 

felkopplingar genom ökade tillsynsinsatser gällande 

ledningsnätet 

2. Utveckla tillsynen med avseende på dagvattenhantering vid 

miljöfarliga verksamheter och industriområden för att 

klargöra hur och om dagvatten hanteras inom respektive 

verksamhet.  

3. Utveckla tillsynen av egenkontroll för hantering av länshåll-

ningsvatten som uppkommer inom byggprojekt.  

4. Tillsynen på dagvattenhantering vid stora parkeringsytor 

bör utvecklas utifrån kraven i dagvattenstrategin med 

åtgärdsnivå och riktlinjer. Detta gäller främst större fastig-

hetsbolag och Stockholm parkering. Inom ramen för detta 

bör tillsyn av dagvattenbrunnar inkluderas.  

5. Tillsyn av båtbottenmålning av fartyg och utsläpp till vatten 

från dessa verksamheter bör utvecklas så att spridning av 

mikroplast samt användning av förbjuden färg förhindras. 

6. Tillsyn av skrovrengöring av fartyg och utsläpp till vatten 

från dessa verksamheter bör utvecklas så att spridning av 

mikroplast samt föroreningar förhindras. 

7. Utreda och utveckla tillsynen av enskilda avlopp inom 

koloniområden. 

8. Utreda och utveckla tillsyn av avloppslösningar i hamn och 

på båtar.   

9. Utveckla tillsynen av dagvattenrening så att även mikro-

plast omhändertas, i enlighet med Handlingsplan för 

minskad spridning av mikroplast åtgärd 3.3, 4.4, 6.1, 6.2, 

9.3 och 9.4. 

10. Utveckla tillsynen av efterlevnad av strandskyddsbestäm-

melserna så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Detta 

behöver samordnas med motsvarande åtgärd under kapitel 

4.3. 

 

3.5 Frisk luft och god ljudmiljö  

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

 Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö  

o Minskad exponering av kvävedioxid och partiklar 

för stadens medborgare 

o Minskat omgivningsbuller 
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Nationella miljömål 

 Frisk luft 

 God bebyggd miljö 

Globala mål – Agenda 2030   

 3 Hälsa och välbefinnande 

 11 Hållbara städer och samhällen 

 

Verksamheters påverkan på målområdet 

De nationella miljömålen för frisk luft nås inte för kvävedioxid 

och partiklar i Stockholm. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 

klarades inte 2019 men väl 2020. År 2020 påverkades dock 

halterna av åtgärder mot pandemin. Stadens mål är att luftföro-

reningar och buller ska minska, vilket är relativa mål vars uppfyl-

lelse bara kan mätas genom att jämföra tillståndet över tid. 

Luftkvalitet 

Källan till luftföroreningarna är framför allt vägtrafiken. Halterna 

av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de mest kritiska i 

Stockholmsregionen i förhållande till miljökvalitetsnormerna och 

det handlar då främst om utsläpp från biltrafik i gatumiljöer i 

Stockholms innerstad. För att klara miljökvalitetsnormen för 

kvävedioxid och på sikt även miljömålen i hela staden måste 

utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Även halterna av 

partiklar (PM10) måste minska för att det nationella miljömålet 

ska nås. För att säkerställa fortsatt uppfyllande av miljökvalitets-

normen vad gäller partiklar (PM10) beror utvecklingen främst på 

hur användningen av dubbdäck förändras och omfattningen av 

stadens åtgärder såsom dammbindning och städning av gator. 

Ljudmiljö 

Buller är ett omfattande problemområde som berör många 

stockholmare och vars skadliga effekter på människors hälsa ska 

begränsas i enlighet med miljökvalitetsnormen för omgivnings-

buller. De dominerande bullerkällorna i Stockholm är omgiv-

ningsbuller från de olika trafikslagen väg-, spår- och flygtrafik.  

I Stockholm beräknas omkring 200 000 boende vara utsatta för 

trafikbuller som överskrider 55 dBA utomhus vid någon av 

bostadens fasader, vilket motsvarar drygt 20 procent av 

stockholmarna (källa: Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023). 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

Lagstiftning 

 2 kap. 2-3 och 7 §§ MB: VU ska ha kunskap om verk-

samhetens omgivningspåverkan och vidta skyddsåtgärder, 
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begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att 

motverka olägenhet. Kravet gäller i den utsträckning det 

inte är orimligt. Om miljökvalitetsnormer påverkas kan i 

vissa fall högre krav vara aktuellt. 

 Luftkvalitetsförordningen (2010:477) reglerar miljökvali-

tetsnormer (MKN) för utomhusluft. 

 Förordning (2004:675) om omgivningsbuller reglerar 

genomförande av bullerdirektivet (2002/49/EG). 

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram mot buller Stockholms stad 2019-2023, enligt 

förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller, samt 

Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län 

(Rapport 2012:34) hanterar målet om ett Stockholm med frisk luft 

och god ljudmiljö. Ett nytt åtgärdsprogram för kvävedioxid och 

partiklar är under framtagande och ska vara klart 2022. 

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de utökade tillsynsinsatser 

som föreslås för att öka möjligheterna att nå miljömålen om Frisk 

luft och god ljudmiljö.  

 

Punkterna nedan redovisas i prioriteringsordning efter uppskattad 

miljönytta, vilket dock är mycket svårt att uppskatta. 

1. Tillsyn av miljöpåverkan av verksamheters transporter, bl.a. 

vad gäller luftkvalitet och buller (se också 4.1). Ställ krav 

på bl.a. resepolicy, utbyte av fossildrivna fordon till fordon 

med mindre påverkan på luft och buller, t.ex. elfordon, el-

lastcyklar eller cyklar. Krav på dubbfria vinterdäck där det 

är möjligt.  

2. Övergripande utredning av klagomål på spår- och vägtrafik-

buller i nybyggda bostäder. Vi behöver sammanställa den 

klagomålshantering vi har haft gällande detta och analysera 

orsaker till att bullerstörningar uppstått, samt analysera om 

det finns något mönster.  

3. Tillse att trafikbullerskyddsåtgärder för återstående fastig-

heter inom allmännyttan vidtas. Trafikkontoret har som 

verksamhetsutövare vad gäller trafikbuller erbjudit alla 

fastighetsägare med utsatta fastigheter bidrag för buller-

skyddsåtgärder. Allmännyttan har inte utnyttjat detta i så 

hög grad. 

4. Tillse att trafikkontoret och Trafikverket redovisar en 

åtgärdsplan för att klara de nationella miljömålen för frisk 

luft vid prioriterade platser, som t.ex. skolor och förskolor. 
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3.6 Giftfri miljö 

Relaterade miljömål  

Stockholms miljöprogram 2020-2023 

 Ett giftfritt Stockholm  

o Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och 

kemiska produkter 

Nationella miljömål 

 Giftfri miljö 

Globala mål – Agenda 2030 

År 2016 gjorde Kemikalieinspektionen en kartläggning där de 

identifierade tydliga och direkta kopplingar mellan miljökvalitets-

målet Giftfri miljö och åtta av de sjutton hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030: (Delmål inom parentes) 

 Mål 2. Ingen hunger (säker mat, hållbart jordbruk) 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande (minskade döds- och 

sjukdomsfall p.g.a. skadliga kemikalier) 

 Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla (säkert dricksvatten, 

minimera utsläpp av farliga kemikalier) 

 Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

(säker arbetsmiljö) 

 Mål 11. Hållbara städer och samhällen (minska städernas 

negativa miljöpåverkan) 

 Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion (säker 

kemikaliehantering, hållbar konsumtion och produktion, 

förebygga avfall) 

 Mål 14. Hav och marina resurser (förebygga och minska 

föroreningar) 

 Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald (skydda 

ekosystem och biologisk mångfald) 

Verksamheters påverkan på målområdet 

Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Världsproduk-

tionen av kemikalier ökade mellan 1930-talet och 2010 från en 

miljon ton per år till över 600 miljoner ton per år, och fortsätter 

öka med cirka tre procent varje år så att den nu börjar närma sig en 

miljard ton per år. Vi använder kemiska produkter i många 

sammanhang, till exempel i läkemedel, kosmetika, tvätt- och ren-

göringsmedel, bekämpningsmedel och målarfärger. Kemiska 

ämnen ingår också i varor, såsom kläder, möbler, datorer och 

byggmaterial. Företagens rapportering till EU:s kemikaliemyndig-

het visar att cirka 30 000 kemiska ämnen används i mängder över 

ett ton per år. Samtidigt som kemikalierna har bidragit till vårt 

välstånd har de också i flera fall vållat hälso- och miljömässiga 
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problem. Det är viktigt att vi inte belastar vår omgivning med 

ämnen som skapats eller utvunnits av samhället i sådana nivåer 

som kan hota vår hälsa eller miljö.  

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

I 10 kap. miljöbalken regleras ansvar för förorenad mark. I första 

hand är det den som gett upphov till föroreningen som ansvarar, 

men en fastighetsförvärvare kan under vissa omständigheter ha ett 

subsidiärt ansvar. Ansvaret för en förorening gäller i den utsträck-

ning det kan anses skäligt enligt 10 kap. 4 § miljöbalken. Ansvaret 

för en förorening kan omfatta t.ex. utredning av föroreningssitua-

tionen och sanering. Om det inte finns någon som kan hållas 

ansvarig enligt bestämmelserna i 10 kap. får i sista hand det 

allmänna bära kostnaderna för eventuella åtgärder.  

 

I 14 kap. miljöbalken och förordning (2008:245) om kemiska 

produkter finns regler om kemiska produkter och biotekniska 

organismer. Bestämmelserna kompletterar EU-förordningar och 

genomför EU-direktiv inom kapitlets tillämpningsområde. 

Därutöver regleras frågor som inte omfattas av EU-förordningarna 

och EU-direktiven, bl.a. i fråga om produktregister. Kemiska 

produkter regleras dock i stor utsträckning i direkt bindande EU-

förordningar. Förutom de övergripande förordningarna REACH2 

och CLP3 finns ett stort antal förordningar som reglerar olika typer 

av kemiska varor och produkter och som i sin tur kompletteras av 

nationella bestämmelser. En översyn av CLP- och REACH-

förordningarna är inledd och kan komma att påverka lagstödet för 

tillsynen inom målområdet på längre sikt.  

 

Från 1 oktober 2021 gäller nya regler för privatpersoners använd-

ning av bekämpningsmedel. Privatpersoner får idag använda vissa 

medel som innehåller ämnen som inte bedöms ha låg risk. Det 

gäller dels ogräsmedel som innehåller ämnet glyfosat, dels några 

insektsmedel i form av krukväxtpinnar och sprayer. För att ytter-

ligare minska riskerna kommer dessa medel inte längre att vara 

                                                 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 

av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring 

av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 

och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG 

och 2000/21/EG 

 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
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tillåtna att använda i trädgårdar och runt bostadshus, på koloni-

lotter eller på krukväxter hemma. De kommer också att bli för-

bjudna på vissa allmänna platser som skolgårdar, lekplatser och i 

parker. 

 

Tillsynen över kemiska produkter är delad mellan Kemikalie-

inspektionen respektive Läkemedelsverket (i fråga om kosmetika) 

och kommunerna, där de statliga myndigheterna som regel utövar 

tillsyn över primärleverantörer, medan kommunerna utövar tillsyn 

över senare led i distributionskedjan. 

EU:s kemikaliestrategi 

Den 14 oktober 2020 publicerade EU-kommissionen sin 

”Kemikaliestrategi för hållbarhet – mot en giftfri miljö”.  

 

Strategin innehåller flera punkter där behovet av en förändrad 

lagstiftning pekas ut. Ett avsnitt heter “A zero tolerance approach 

to non-compliance” och innehåller åtgärder som syftar till att öka 

regelefterlevnaden genom ökad kontroll såväl vid den yttre 

gränsen som inom den inre marknaden. Hur strategin kommer att 

påverka den lokala tillsynen är svårt att förutse. De flesta 

ändringar i regleringar ligger sannolikt ganska långt fram i tiden. 

Ett ökat fokus på kemikalietillsyn både nationellt och internatio-

nellt är dock troligt, kanske redan på kort sikt.  

Miljökvalitetsnormer för vatten och miljötillsynen 

Tillsynen anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som ett av 

de främsta verktygen för att nå miljökvalitetsnormerna. För miljö-

gifter handlar det främst om tillsyn enligt miljöbalken på miljö-

farliga verksamheter, båtklubbar och förorenade områden, 

områden som beskrivs i det kommande. För förorenade områden 

finns ett stort behov av att utveckla tillsynen så att den går från att 

vara händelsestyrd till att vara egeninitierad och styras av ett 

avrinningsområdesperspektiv.  

 

Förändrad lagstiftning 

Marknadskontroll 

En ny EU-förordning om marknadskontroll, (EU) 2019/10204, 

börjar tillämpas sommaren 2021 och syftar till att göra reglerna på 

produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att 

                                                 
4 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för 

produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 

765/2008 och (EU) nr 305/2011 



 

 

 

 PM 

Sida 30 (37)  

Behovsutredning för tillsyn enligt 

miljöbalken 

 

förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter. 

De nya EU-bestämmelserna kommer påverka förutsättningarna för 

de delar av tillsynen som innefattar marknadskontroll, främst 

kosmetikatillsynen och tillsyn av f-gaser (EUs förordning om 

flourerade växthusgaser) i mobila anläggningar, bland annat 

genom att förutsättningarna för finansiering av tillsynen ändras. 

Riksdagen har nyligen beslutat om vissa kompletterande nationella 

regler för att de marknadskontrollmyndigheter som har befogen-

heter som följer av hänvisningar till förordningen (EG) nr 

765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i sam-

band med saluföring av produkter. Nämndens tillsyn berörs inte av 

dessa ändringar. Kompletterande lagstiftning om ytterligare 

befogenheter som ska gälla för samtliga marknadskontrollmyndig-

heter och övriga kompletteringar av EU:s marknadskontrollförord-

ning bereds vidare inom Regeringskansliet.  

 

Konsekvenserna av denna förändrade lagstiftning går ännu inte att 

värdera för tillsynen av kosmetiska produkter.  

 

Utveckling av tillsynen  

Nedan följer en sammanfattning av de utökade tillsynsinsatser 

som föreslås för att öka möjligheterna att nå miljömålet om Giftfri 

miljö.  

1. Utgångspunkten för tillsynen på förorenade områden 

behöver utvecklas till att även fokusera på områden som 

bidrar till att intilliggande vattenförekomster inte klarar 

gällande miljökvalitetsnormer.  

2. Kemikalieplanen och handlingsplanen för minskad sprid-

ning av mikroplast listar prioriterade tillsynsåtgärder som 

förvaltningen ska vidta för att uppnå målet. Se punktlistor 

nedan. Utförligare beskrivningar av respektive åtgärd finns 

i de båda handlingsplanerna. 

3. I stor utsträckning handlar utvecklingsbehovet som beskrivs 

i kemikalieplanen och handlingsplanen för minskad sprid-

ning av mikroplast om att lyfta in nya frågor i befintlig 

tillsyn samt att öka kvantiteten. I fråga om materialval och 

nedskräpning inom byggprojekt är det dock delvis en fråga 

om att rikta tillsynen mot nya verksamheter. Hur det kan 

och ska utföras behöver belysas i en särskild utredning. 

Kemikalieplanen innehåller följande relevanta punkter:  

3.5 Införa materialval som en punkt i miljötillsynen på bygg- och 

anläggningsprojekt. 

6.3 Utveckla varutillsynen.   
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6.4 Utveckla kemikalietillsynen hos miljöfarliga verksamheter. 

6.5 Uppmärksamma kemikalier som bör fasas ut i tillsynen av 

kemiska produkter i detaljhandeln. 

6.6 I tillsynen av förskolor, öppna förskolor och skolor kartlägga 

och informera om källor som kan medföra en oönskad kemikalie-

påverkan samt ge råd om vilka material och produkter som kan 

väljas för att minska riskerna. 

6.7 Fokusera tillsynen över kosmetiska produkter på produkter 

som används i stora volymer.  

6.8 Informera om källor som kan medföra en oönskad kemikalie-

påverkan i tillsynen av båtklubbar. 

 

Tillsynsmyndigheten kan påverka aktörers användning av kemiska 

växtskyddsmedel genom bland annat tillsyn i den mån det anses 

rimligt i det enskilda fallet. Detta bör göras gentemot bland annat 

koloniområden och samordnas med andra frågor som rör dessa i 

andra avsnitt. Mer information om behoven finns beskrivna i 

kemikalieplanen. 

 

HP för minskad spridning av mikroplast 

Åtgärder som är av utredande karaktär snarare än direkt tillsyn 

står i kursiv text.  

 

3.3 Utreda miljöförvaltningens roll för att åtgärda nedskräpning 

på byggarbetsplatser. 

4.4 Inkludera kontroll av spridning av mikroplast i tillsynen 

(Konstgräsplaner, fallskyddsytor samt övriga sport- och lekytor)  

7.1 Inkludera mikroplastfrågan i tillsynen på båtklubbar och 

marinor. 

7.5 Följa upp miljöarbetet inom de kommersiella varven för att 

säkerställa att installerade reningssystem fungerar. 

8.1 Tillämpa lärdomar från tillsyn och följa nationellt arbete för 

ökad kunskap om mikroplast i kemiska och kosmetiska produkter.  

9.1 Uppmärksamma frågan om hantering av plast och polymerer 

och eventuell risk för spridning av dessa i tillsynen av verksam-

heter. 

9.2 Utreda om de polymerer som används i vissa verksamheter ska 

betraktas som mikroplast och hur spridningen i så fall kan 

minskas. 

9.4 Genomföra en riktad informationsinsats till verksamheter som 

utför taktvätt, däcktvätt och blästring med plastgranulat. 

 

En betydande källa till mikroplaster är vägtrafiken, och dessa 

sprids med dagvattnet. Åtgärder som är relaterade till hantering av 

dagvatten behandlas i avsnitt 4.4 (God vattenkvalitet). 
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3.7 God inomhusmiljö 

Relaterade miljömål  

Nationella miljömål 

 

 Målet ”god bebyggd miljö” i Sveriges miljömål  

 Målområde 5 ”boende och närmiljö” i Nationellt mål för 

folkhälsopolitiken  

Miljöprogrammet saknar mål för inomhusmiljö. 

Verksamheters påverkan på målområdet 

God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Boende och närmiljö: Boende och närmiljö är en viktig kompo-

nent för en god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats för 

återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam 

boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt behov och den 

som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara 

övriga delar av livet, såsom t.ex. utbildning och arbete, som i sin 

tur har stor betydelse för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende 

har också stor betydelse för viljan och lusten att vistas utomhus i 

närområdet. Låg socioekonomisk position samvarierar med hög 

exponering för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och 

genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa. 

 

Målområdets inriktning: Att ha tillgång till en god bostad i ett 

område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap 

bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Åtgärder för 

en mer jämlik hälsa bör riktas mot att bryta boendesegregation 

men också på hållbart byggande som motverkar exponering för 

skadliga miljöfaktorer.  

 

De i särklass vanligaste klagomålen är bullerrelaterade följt av 

klagomål på temperatur, lukt, fukt och ventilation. Klagomål från 

störning av buller har sedan 2013 successivt ökat och utgör idag ca 

50 procent av klagomålen på osund inomhusmiljö. 
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Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

Tillsynen på störningar i inomhusmiljön bedrivs med stöd av 

miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken. Vid tillsynen av bostäder i 

fastigheter är nedanstående regler av särskild relevans. 

Enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ska en bostad, i syfte att hindra uppkomst av olägenhet 

för människors hälsa, särskilt; 

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, 

radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 

2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för 

ventilation eller på annat sätt, 

3. medge tillräckligt dagsljus, 

4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 

5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar 

beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och 

andra hushållsgöromål. 

 

Enligt 45 § 1 punkten samma förordning ska kommunen ägna 

särskild uppmärksamhet åt byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen. 

En förutsättning för att miljöförvaltningen ska kunna ställa krav är 

att en störning bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa, 

vilket följer av 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken.  
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I 9 kap. 3 § miljöbalken anges att med olägenhet för människors 

hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedöm-

ning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig.  

Vid bedömningen av om en störning utgör en olägenhet för 

människors hälsa tillämpar miljöförvaltningen allmänna råd från 

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. Om det saknas ett 

allmänt råd för ett störningsområde tillämpas istället aktuell 

forskning, domstolspraxis, eller som exempelvis vid luktstörning, 

inspektörernas egen bedömning. 

Förändrad lagstiftning 

Hygienverksamheter 

En ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 

injektionsbehandlingar träder i kraft den 1 juli 2021. Detta innebär 

att tillsynsansvaret för bland annat injektion av fillers, som miljö-

förvaltningen hittills har haft tillsynsansvar för, går över till 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). 

 

Det har även gjorts en översyn av 38 och 45 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). 

Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Förändringen i 38 § 

FMH innebär att anmälningsplikten inte längre bara kommer att 

gälla för stickade eller skärande hygienverksamheter där det finns 

risk för blodsmitta utan även stickande eller skärande hygienverk-

samheter där det finns risk för annan smitta. Denna förändring 

innebär att fler typer av hygienverksamheter blir anmälnings-

pliktiga. De befintliga verksamheter som i och med denna ändring 

blir anmälningspliktiga kommer att ha fram till den 1 september 

2021 på sig att anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskydds-

nämnden.  

 

Initialt kommer antalet anmälningar till följd av förändringarna i 

38 § FMH att öka. Troligen återgår det totala antalet inkomna 

anmälningar till förvaltningen till dagens nivå ganska snabbt, 

eftersom det antal verksamheter som framöver istället ska anmäla 

sig till IVO (fillers) och de verksamheter som tillkommer i och 

med förändringen i 38 § FMH bedöms vara ungefär detsamma. 

 

I 45 § FMH har man förtydligat att kommunen har tillsynsansvar 

för lokaler ”där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 

behandling och där verksamheten inte endast omfattas av lagen 

(2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 

injektionsbehandlingar”. Förvaltningens bedömning är att detta 
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inte kommer att påverka vår tillsyn eftersom vi redan inspekterar 

dessa lokaler. 

 

Utveckling av tillsynen  

 

1. Särskilt fokus i klagomålshantering på att rikta utbildnings- 

och informationsinsatser för verksamhetsutövare inom 

restaurang och evenemang främst med inriktning mot 

musikbuller.  

 

2. Inom riktad bostadstillsyn bör fokus vara att utöka tillsyns-

tiden så att fler objekt granskas i syfte att uppnå en god och 

sund inomhusmiljö.  

 

3. Tillsyn skola förskola 

Särskilt fokus bör läggas på de delar av egenkontrollen som 

syftar till att undanröja olägenheter som kan kopplas till 

fastigheten och dess funktion som exempelvis fukt, brist-

fällig ventilation och buller samt information om oönskade 

kemikalier.  

 

4. Inom bassängbadstillsynen behövs en fördjupad systemtill-

syn med fokus på ventilation och kemikalieanvändning. 

 

I 45 § förordningen (1998:899) framgår att tillsynsmyndigheten 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt vissa byggnader, lokaler och 

anläggningar. Vissa av dessa tillsynas mer oregelbundet än andra. 

Det gäller bland annat idrottslokaler, migrationsboende, samlings-

lokaler, tillfälliga boenden, öppna förskolor och dagbarnvårdare. 

Tillsyn av dessa verksamheter bedrivs istället som punktinsatser 

med varierade tidsperioder. 

 

3.8 Säker strålmiljö  

Relaterade miljömål  

Nationella miljömål 

Bland de nationella miljömålen bidrar området i första hand till 

målet Säker strålmiljö men även till målet God bebyggd miljö. 

Globala mål – Agenda 2030 

De globala miljömålen är integrerade och odelbara. Målområdet 

bidrar i första hand till mål 3 God hälsa och välbefinnande. 
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Verksamheters påverkan på målområdet 

Undersökningar visar ett tydligt samband mellan ökad radonhalt i 

inomhus och ökad risk för lungcancer. Genom att sänka radonhal-

terna i inomhusluften kan riskerna minskas. Miljöförvaltningens 

mål med den befintliga tillsynen är att radonhalterna i befintlig 

bebyggelse ska understiga referensnivån 200 Bq/m3 luft. 

 

Till och med år 2020 så har 82 procent av Stockholms ca 10 800 

flerbostadsfastigheter (med totalt 17 087 byggnader) kontrollerats 

avseende radon och har radonvärden under referensnivån 200 

Bq/m3 luft. För Stockholms förskolor och skolor gäller att 91 

procent av de 1 390 skolorna och förskolorna är kontrollerade 

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

är att kontrollera samtliga av Stockholms flerbostadsfastigheter, 

skolor och förskolor avseende radon. 

Lagstöd för tillsynen inom målområdet 

Tillsynen bedrivs främst med stöd av strålskyddslagen samt de 

förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av 

denna. 

 

Enligt 3 kap. 5 § strålskyddslagen (2018:396) ska den som 

bedriver en verksamhet eller är ansvarig för en åtgärd som kan 

innebära att en människa exponeras för joniserande strålning 

optimera strålskyddet genom att så långt som det är möjligt och 

rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 

och samhälleliga faktorer begränsa sannolikheten för exponering, 

antalet personer som exponeras, och storleken på den individuella 

stråldosen. 

 

I fråga om bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till 

ska fastighetsägaren enligt 3 kap. 6 § strålskyddslagen optimera 

strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så 

låg som det är möjligt och rimligt. 

 

Av 3 kap. 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) följer att 

referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft 

inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och 

på arbetsplatser, uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskon-

centration. 

 

Kosmetiska solarier regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförord-

ningen och i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosme-

tiska solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 

2012:5). 
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Utveckling av tillsynen  

 

1. Följa upp att fastighetsägarna (flerbostadshus, förskolor, 

skolor) mäter om sina fastigheter vart 10 år avseende 

radon.  

 

2. Nytt arbetsområde: riktad tillsyn på äldreboenden och 

gruppboenden för att kontrollera att radonmätningar utförs.  

 

3. Undersöka möjligheten att kunna genomföra kontrollköp 

för att kontrollera efterlevnaden av 18-årsgränsen på 

solarier. Detta skulle kunna ge en mer konkret bild av om 

verksamheternas system för ålderskontroll är tillräckligt 

robusta.  

SLUT 
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1 Sammanfattning 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs 

på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. 

 

Kontrollplanen beskriver normalt den kontroll som myndigheten bedriver under en 

fyraårsperiod. From 2024 så gäller en ny modell för riskklassning och därefter får alla 

verksamheter en ny frekvens och kontrollplanen blir femårig. Därför sträcker sig planeringen 

endast över två år. 

   

2 Mål och framgångsfaktorer 

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 

Gemensamma övergripande mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:  

 

 Konsumenterna får säkra livsmedel, inkl. dricksvatten, som är producerade och hanterade 

på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är korrekt. 

 De livsmedelsproducerande djuren och växterna är friska och utgör inte någon allvarlig 

smittorisk.  

 Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn 

som underlättar deras eget ansvarstagande.  

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, 

inklusive beredskap. 

 

Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. 

Effektmålen bidrar till att de nationella övergripande målen för livsmedelskedjan uppnås. 

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan 

Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra nationella fokusområden med effektmål 

fastställts. 

 

Fokusområde Effektmål 

Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade 
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 

Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, 
listeria, ehec/vtec och norovirus. 

Kemiska risker Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och 
PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

Information i 
livsmedelskedjan 

Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter 
kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 
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Operativa mål 

Livsmedelsverket har brutit ner och konkretiserat målen och har fastställt operativa mål för 

livsmedelskontrollen I Sverige 2020-2022. De mål som bedöms beröra Stockholm finns 

redovisade i tabellen nedan. Måtten för antalet kontroller som ska göras gäller hela landets 

livsmedelskontroll. 

 

P18 MIKROBIOLOGISKA RISKER I DRICKSVATTEN (OPERATIVT MÅL 1)  
alla dricksvattenanläggningar 

P19 KEMISKA RISKER OCH CYANOTOXINER I DRICKSVATTEN (OPERATIVT MÅL 2)  
alla dricksvattenanläggningar 

P20 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV RESERVOARER (OPERATIVT MÅL 3)  
alla dricksvattenanläggningar 

P21 RÄTT FISK (OPERATIVT MÅL 4)  
100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, importörer, huvudkontor och 
matmäklare 

P22 SPÅRBARHET KÖTT (OPERATIVT MÅL 5) 
500 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna7  

P23 SPÅRBARHET ÄGG (OPERATIVT MÅL 6)  
100 bagerier, i minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de 
stora detaljhandelskedjorna 

P24 EKOLOGISKA VAROR  (OPERATIVT MÅL 7)  
alla de verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om ekologiska livsmedel 
av aktuella slag görs -  följande produkter; kaffe, kryddor och barnmat 

P25 INFORMATION OM ALLERGENER (OPERATIVT MÅL 8)  
minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) 

P26 UPPGIFTER OM INGREDIENSER (OPERATIVT MÅL 9)  
minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar.  

P27 GRÄNSHANDEL KÖTT (OPERATIVT MÅL 10)  
minst 100 butiker med uttalad gränshandel10 innefattande kött11 från nöt, gris och/eller 
får/lamm.  

P28 TILLSATSER – RENHET (OPERATIVT MÅL 11)  
alla tillverkare, importörer och  grossister samt hos företag som förser andra företag med 
tillsatser och/eller tillsatsblandningar 

P29 TILLSATSER - ANVÄNDNING, SPÅRBARHET, HALT, KORREKT MÄRKNING (OPERATIVT MÅL 12)  
alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, 
huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige 

P30 KAFFE – AKRYLAMID (OPERATIVT MÅL 13) 
alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i Sverige), annars hos företagare 
(huvudkontor) som sätter kaffe på marknaden i Sverige 

P31 KAFFE – MYKOTOXIN (OPERATIVT MÅL 14) 
alla tillverkare (kafferosterier), alternativt företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) 
som sätter rostade kaffebönor eller malet rostat kaffe på marknaden i Sverige 
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P32 AKRYLAMID I BARNMAT (OPERATIVT MÅL 15)  
alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, 
huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige 

P33 TUNGMETALLER OCH MYKOTOXIN I MJÖL (OPERATIVT MÅL 16)  
alla kvarnar, importörer, grossister och matmäklare som säljer mjöl av sådant slag -  mjöl av 
vete, durumvete och bovete 

P34 SAFFRAN (OPERATIVT MÅL 17)  
minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och matmäklare, samt e-handel och annan 
distansförsäljning 

P35 HANDEL MED FET FISK FRÅN ÖSTERSJÖN OCH DE STORA SJÖARNA  (OPERATIVT MÅL 18)  
minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i tidigare handelsled 

P36 KOSTTILLSKOTT – FISKOLJEBASERADE TILLSKOTT  OCH D-VITAMINTILLSKOTT (OPERATIVT 
MÅL 19)  
alla anläggningar i tidigare led (huvudkontor, importörer, matmäklare, grossister inklusive e-
handel) som släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott och/eller tillskott med D-vitamin på 
marknaden. 

P37 LISTERIA I FISKPRODUKTER OCH CHARKUTERIPRODUKTER (OPERATIVT MÅL 21)  
alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av 
rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon).  

 

 

2.2  Stockholms stads mål för livsmedelskontroll  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål för livsmedelskontrollen finns i verksamhetsplanen (VP): 

 

Konsumenterna i Stockholm har säkra livsmedel och blir inte vilseledda av 

felaktig märkning 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utfört de planerade kontrollerna i kontrollplanen samt de 

händelsestyrda och de uppföljande kontroller som bedömts som nödvändiga. Alla nyregistrerade 

anläggningar har kontrollerats inom tre månader från det att verksamheten startats. 

 

 

Aktiviteter: 

 Under 2022 kontrollera de anläggningar som enligt kapitel 2.4 ska erhålla planerad 

kontroll. 

 Utföra cirka 8300 kontroller, inklusive planerade kontroller, första årliga kontroller, 

uppföljande extra offentliga kontroller vid konstaterade allvarliga avvikelser. 

 Klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och 

organisationer ska handläggas inom 14 dagar. 

 Anmälan om misstänkt matförgiftning ska handläggas senast arbetsdagen efter att de 

inkom. 

 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. 
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2.3 Effektmål för att visa att livsmedelskontrollen har avsedd verkan 

 

För att mäta kontrollens effekt har avdelningen tidigare fastställt ett antal effektindikatorer för att 

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

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

kontrollen blir avsevärt bättre i hela landet. Förändringarna innebär även att avdelningens egen 

uppföljning av effektindikatorer inte är möjlig. Därför finns för närvarande inga 

effektindikatorer, och de kommer på sikt att succesivt ersättas med nationell uppföljning. 

 

2.4 Planerade kontroller 

Den riskklass som en anläggning är placerad i avgör hur ofta de ska ha kontroll. Baserat på detta 

fördelas de kontroller som ska genomföras över en fyraårsperiod. Nuvarande 

riskklassningsmodell ersätts 2024 av en ny som kommer att vara femårig. Därför omfattar 

planeringen bara 2022-2023. Det faktiska utfallet minskar beroende på hur många verksamheter 

som upphör under året.  

 

Kontrolltid 

2022 2023 

Antal 
kontroller 

Timmar 
Antal 
kontroller 

Timmar 

Butik o handel 0,5-1,5 464 1856   

Butik o handel 2   243 972 

Butik o handel 2,5 24 96   

Butik o handel 3-5,5 199 795 199 795 

Butik o handel >5,5 225 902 225 902 

Summa butik o handel 912 3649 667 2669 

Dricksvatten 1 
    

Dricksvatten 2   1 4 

Dricksvatten 40 1 40 1 40 

Summa dricksvatten 1 40 2 44 

Grossist o MM, 0,5-1,5 269 1076   

Grossist o MM, 2 
    

Grossist o MM, 2,5 
  7 28 

Grossist o MM, 3-5,5 23 92 23 92 

Grossist o MM, >5,5 20 78 20 78 

Summa grossist o MM 312 1246 50 198 

Huvudkontor, 0,5-1,5     

Huvudkontor, 2 
    

Huvudkontor, 2,5 6 24   

Huvudkontor, 3-5,5 56 223 56 223 

Huvudkontor, >5,5 56 223 56 223 

Summa huvudkontor 117 469 111 445 

Kosttillskott 0,5-1,5   160 640 
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Kosttillskott 2 
    

Kosttillskott 2,5 2 8   

Kosttillskott 3 19 75 19 75 

Kosttillskott 3-5,5 39 157 39 157 

Kosttillskott >5,5 32 127 32 127 

Summa Kosttillskott 92 367 250 999 

Lager transport övr 0,5-1,5 
    

Lager transport övr 2     

Lager transport övr 2,5 
    

Lager transport övr 3-5,5 2 7 2 7 

Lager transport övr >5,5 12 49 3 12 

Summa lager transport övr 14 56 5 19 

Storhushåll, 0,5-1,5 
    

Storhushåll, 2 308 1232   

Storhushåll, 2,5 
  575 2300 

Storhushåll,  3-5,5 1847 7387 1847 7387 

Storhushåll, >5,5 774 3098 774 3098 

Summa storhushåll 2929 11716 3196 12784 

Skola omsorg 0,5-1,5 181 724   

Skola omsorg 2   344 1376 

Skola omsorg 2,5 54 216   

Skola omsorg 3-5,5 779 3116 779 3116 

Skola omsorg >5,5 192 767 192 767 

Summa skola omsorg 1206 4823 1315 5259 

Tillverkare, 0,5-1,5 22 88   

Tillverkare, 2     

Tillverkare, 2,5 
  1 4 

Tillverkare, 3-5,5 45 180 45 180 

Tillverkare, >5,5 504 2015 504 2015 

Summa tillverkare 571 2282 550 2198 

Summa totalt 6153 24647 6144 24614 

 

 

3 Ansvarsfördelning för livsmedelskontroll   

3.1 Ansvarsfördelning i Sverige 

Livsmedelsverket är central myndighet för livsmedelskontroll i Sverige. Kommunerna är behörig 

myndighet för verksamheter som bedrivs i kommunen. För mer information om Sveriges 

kontrollorganisation hänvisas till Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan. 
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3.2  Ansvarsfördelning i Stockholm 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om resursfördelning och mål för 

livsmedelskontrollen. De faktiska kontrollaktiviteterna utförs av personalen på 

miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll. 

3.3  Opartiskhet  

Anställda och förtroendevalda i offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar att bekämpa mutor 

och andra former av korruption samt upprätthålla kravet på saklighet och opartiskhet. På så sätt 

rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Vägledning för dig 

som arbetar inom offentlig verksamhet finns på stadens intranät. 
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4 Samordning 

Nämnden ska genom samverkan med andra myndigheter och organisationer stärka den egna 

kontrollverksamheten, livsmedelskontrollen i Sverige som helhet, och bidra till att likrikta 

kontrollen i landet. 

Nämnden är aktiv i ett flertal nätverk, främst med andra kontrollmyndigheter men även med 

branschföreträdare. Här kommer några exempel på nätverk som bedöms som viktiga och som 

nämnden har för avsikt att fortsätta med de kommande åren: 

 

 SILK (Samverkan Inom Livsmedelskontrollen) – chefsnätverk inom Miljösamverkan 

Stockholms län, för Stockholmsregionens chefer och samordnare inom 

livsmedelskontroll. Ökar likheten i bedömningar mellan de olika kommunerna, genomför 

gemensamma projekt och tar fram gemensam provtagningsplan. 

 Storstad – samverkan mellan de stora kommunerna Göteborg, Malmö, Stockholm och 

Uppsala. Livsmedelsverket brukar också delta vid träffarna. 

 Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom Livsmedelskedjan (SNOL) – nationellt 

nätverk med bred representation från Sveriges kommuner. Arbetar främst med att bevaka 

kommunernas intressen i kontrollen. 

5 Befogenheter och resurser för kontrollen 

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter 

Kontrollmyndigheterna har befogenheter att utföra offentlig kontroll av livsmedelsföretag. 

Exempel på åtgärder som följer av lagstiftningen är myndigheternas rätt till tillträde och 

upplysningar som regleras i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och förordning (EU) nr 

2017/625. 

 

Myndigheterna kan fatta tvingande beslut. Att beslutet är tvingande innebär att den det riktas till 

måste följa det. Myndigheterna har även tillgång till verktyg som kan användas för att få en aktör 

att följa ett beslut även om den motsätter sig det. 

5.2 Kontrollpersonal och utrustning  

Behovet av kontrollpersonal utgår från antalet kontrolltimmar som ska utföras varje år. Eftersom 

kontrollen är avgiftsfinansierad finns det inga finansiella hinder att anställa tillräckligt med 

personal.  

 

För att säkerställa att intressekonflikter undviks för kontrollpersonalen har nämnden rutiner för 

jäv och bisysslor. Dessa återfinns på intranätet. Tack vare att myndigheten är så stor har vi goda 

möjligheter att fördela arbetet så att ingen handläggare kontrollerar anläggningar där de har en 

relation till företagets företrädare. I samband med introduktion av nyanställd personal på 

avdelningen för livsmedelskontroll ges alltid anvisningar om detta. 

 

Nämnden har tillräcklig tillgång till utrustning och utrymmen som krävs i form av bilar, 

utrymme för förvaring av livsmedelsprover och omhändertagna livsmedel, skyddsutrustning 

(arbetskläder). 
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Sammanställning resursbehov, inspektör 

Tabellen nedan visar det uppskattade resursbehovet för kontrollverksamheten. Behovet kan 

variera under året beroende på hur antalet verksamheter förändras och hur lång tid respektive 

kontroll tar. 

 

 Antal kontroller Timmar 

  Deb Ej deb 

Planerad kontroll 6100 24400  

Kontroll av nyregistrerade 

anläggningar 

900 3600  

Uppföljande kontroll vid 

avvikelser 

600 1200  

Misstänkta matförgiftningar 200 150 850 

Klagomål och information om 

avvikelser 

400 800 1100 

RASFF 160  640 

Summa: 8360 30150 2590 

 

 

5.3 Finansiering av kontrollen 

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter. Samtliga anläggningar riskklassas enligt 

livsmedelsverkets modell och detta ger en kontrollfrekvens som framgår av planeringen i kapitel 

2.4. Avgiften för samtliga kontroller, både planerade och uppföljande kontroller samt kontroller i 

samband med klagomål, tas ut för den faktiska nedlagda tiden.  

 

Hur timtaxan har räknats ut framgår av det så kallade taxeärendet.  

5.4 Kompetenskrav och utbildning 

Förvaltningen gör regelbundet inventering av personalens kompetens och gör en analys av 

kompetensbehovet. Utifrån resultatet tas en plan för kompetens-försörjning fram. 

Kompetensförsörjningen säkerställs i första hand genom utbildningsinsatser, men även 

rekrytering kan vara aktuellt.  

 

6 Organisation och utförande av kontrollen 

6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt 

Register och resursbehov 

Nämnden för ett register över anläggningar som nämnden har kontrollansvar för. Registret finns 

i datasystemet Ecos. I registret framgår bland annat vilken verksamhet som bedrivs, vem som är 

verksamhetsutövare, var verksamheten bedrivs eller om den är mobil utan fast adress, 

verksamhetens riskklass och årliga kontrolltid samt praktisk information som öppettider.  
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Införande av anläggningar i registret 

De allra flesta anläggningar som Stockholm stad har kontrollansvar för registreras utan krav på 

godkännande. Det innebär att verksamhetsutövaren lämnar in en anmälan om verksamheten. 

Anmälan kan lämnas in via e-tjänst för ändamålet eller på pappersblanketter. När anmälan 

kommit in gör nämnden en bedömning av om verksamheten omfattas av krav på registrering, att 

vi är rätt myndighet och att godkännandeprövning inte krävs för verksamheten. Därefter förs 

verksamheten in i registret och verksamhetsutövaren faktureras en anmälningsavgift. 

Riskklassning och beslut om avgift görs i allmänhet efter att anläggningen blivit besökt och 

kontrollerad. 

 

Så kallade animalieanläggningar ska godkännas innan verksamheten startar och innan de förs in i 

registret. Det är Livsmedelsverket som godkänner anläggningarna. När anläggningen är godkänd 

överlämnar Livsmedelsverket kontrollen av anläggningen till nämnden. 

 

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 

Kontrollen för de enskilda anläggningarna bestäms med stöd av livsmedelsverkets modell för 

riskklassning. Kontrollintervallet för anläggningarna framgår sedan av kap 2.4. Vad som ska 

kontrolleras för respektive anläggning, dvs vilka lagstiftningsområden, operativa mål och 

eventuellt projekt som är aktuella, framgår av kap 11. 

 

6.3 Instruktioner för utförande av kontroll 

Avdelningen för livsmedelskontroll har sammanställt instruktioner för kontrollen i en 

samarbetsyta på intranätet, kallad ”kontrollrummet”. Där framgår hur kontrollen ska utföras 

praktiskt. Avdelningen har också ett dokument ”Frågor och svar” med ställningstaganden i olika 

samsynsfrågor. Den uppdateras kontinuerligt till exempel i samband med kalibreringsmöten på 

avdelningen. Därutöver används Livsmedelsverkets vägledningar och kontrollwiki.  

6.4 Provtagning och analys 

Nämnden har ett avtal med laboratoriet SGS för analys och hämtning av prover. Provtagning 

görs som en del av den planerade kontrollen, då oftast som verifierande provtagning, som en del 

av utredning av klagomål i allmänhet och misstänkta matförgiftningar i synnerhet, och i 

kartläggande syfte, ofta i projekt samordnade av Livsmedelsverket. 

 

Provtagningsprojekt planeras tillsammans med flera andra kommuner i Storstockholm som en 

del av SILK-samarbetet. 

6.5 Rapportering av kontrollresultat 

Resultatet av kontrollen registreras i Ecos. Resultatet sammanställs också i en rapport som 

skickas till verksamhetsutövaren. 

 

Efter varje kalenderår rapporteras kontrollerna till Livsmedelsverket, som vidarebefordrar en 

sammanställning till EU-kommissionen. Den rapporteringen hämtas direkt ur Ecos med hjälp av 

ett rapporteringsverktyg. 
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6.6 Öppenhet i kontrollen  

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av tryckfrihetsförordningen och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär det att alla myndigheter är 

skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant 

register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som 

kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas 

vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga 

och sekretessbelagda handlingar. 

 

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän 

handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa 

handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska 

prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. 

 

Resultatet från kontrollen redovisas för allmänheten dels på stadens webbplats, och i en app som 

heter ”Livsmedelskollen”. För ge företagen en möjlighet att ha synpunkter på utförd kontroll där 

avvikelser har konstaterats, fördröjs publiceringen av resultatet med  två veckor. 

7 Åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen 

När nämnden konstaterar att en verksamhet inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen 

kommuniceras detta med företagets representanter muntligen och i en kontrollrapport. Beroende 

på allvarlighetsgraden och på när anläggningen ska ha sin nästa planerade kontroll kan 

företagarens åtgärder följas upp i en extra, kontroll eller vid nästa ordinarie kontroll. I vissa fall 

med allvarliga avvikelser fattas beslut om sanktion direkt när avvikelsen har konstaterats. När 

överträdelserna är allvarliga kan det också bli aktuellt med åtalsanmälan. 
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8  Uppföljning och utvärdering av kontrollen   

8.1 Uppföljning 

Nämnden följer löpande upp att den verksamhet som planerats blir utförd, och att den blir utförd 

på det sätt som avdelningsledningen beslutat. I nedanstående tabell sammanställs vilka 

aktiviteter som görs för att uppfylla målen och hur vi följer upp dem. 

 

Aktivitet Uppföljning 

Under 2022 kontrollera de anläggningar som 

enligt kapitel 2.4 ska erhålla planerad 

kontroll. 

 

Följs upp löpande och redovisas i samband 

med VB. 

Anläggningar som ska ha tre kontroller eller 

mer per år får sin första kontroll senast 30 

april. 

Anläggningar som ska ha två kontroller ska 

får sin första kontroll senast 30 augusti. 

 

Utföra cirka 8500 kontroller, inklusive 

planerade kontroller, första årliga kontroller, 

uppföljande extra offentliga kontroller vid 

konstaterade allvarliga avvikelser. 

 

Följs upp löpande och redovisas i samband 

med VB. 

 

Klagomål från allmänheten och information 

om avvikelser från myndigheter och 

organisationer ska handläggas inom 14 dagar. 

 

Följs upp löpande och redovisas i samband 

med VB. 

 

Anmälan om misstänkt matförgiftning ska 

handläggas senast arbetsdagen efter att de 

inkom. 

 

Följs upp löpande och redovisas i samband 

med VB. 

 

 

 

8.2  Revisioner av vår kontrollverksamhet 

Länsstyrelserna utför revisioner av livsmedelskontrollens verksamhet  

 

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera att kontrollmyndigheterna har planerade 

verksamheter, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och om det ger resultat, det vill 

säga att kontrollen är verkningsfull genom att avvikelser upptäcks och åtgärdas.  

Avdelningen har även en revisionsgrupp, Kvalitetssäkringsgruppen (KSG) som utför 

internrevisioner. KSG tar fram treårsplaner för revisonerna och mer detaljerade planer för varje 

år. Planerna fastställs av avdelningens ledningsgrupp, ALG.  
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8.3  Utvärdering 

Supervision 

Syftet med supervision är att kvalitetssäkra vårt kontrollarbete: 

- att avvikelser fångas upp och åtgärdas 

- att inspektören gör rätt bedömning 

- att man följer den satta planen för tillsynsbesöket 

 

Varje inspektörs förmåga att upptäcka och kommunicera avvikelser ska kontrolleras och 

utvecklas genom feedback från sin enhetschef på minst en kontroll och fem kontrollrapporter 

varje år. Vid kontrollbesök kontrollerar enhetschefen särskilt följande: 

 

1. Förberedelse  

a. Finns en plan för kontrollbesöket? 

b. Vad ska kontrolleras? 

2. Bemötande  

a. Hur presenterar sig inspektören? 

b. Hur inleder inspektören kontrollbesöket? 

3. Kontrollen  

a. Följer inspektören planen?  

b. Kan inspektören avvika från planen om något oförutsett inträffar/upptäcks?  

c. Vilka bedömningar gör inspektören och med vilket lagstöd? Ställer inspektören 

tillräckligt detaljerade frågor för att hitta eventuella avvikelser? 

4. Summering av kontrollbesöket  

a. Hur kommunicerar inspektören avvikelser?  

b. Hur kommunicerar inspektören eventuell uppföljning och fortsättning av ärendet? 

 

Kontrollrapporter. EC kontrollerar särskilt följande: 

1. Inspektörens förmåga att följa de mallar som finns, 

2. inspektörens förmåga att hantera klarspråk, 

3. inspektörens förmåga att rikta en kontrollrapport till en verksamhetsutövare och vara 

tydlig (d.v.s. språk och formuleringar anpassas till den aktuella verksamhetsutövaren och 

det aktuella kontrollbesöket), 

4. inspektörens förmåga att använda egna fraser och meningar (situationsanpassade). 

 

Kontroll av innehåll och utformning av beslut görs löpande av enhetscheferna enligt följande: 

1. Är rubriken på beslutet tydligt formulerad? 

2. Är beslutsmeningen tydligt formulerad; framgår det för verksamhetsutövaren vad denne 

ska göra? 

3. Är valet av sanktion proportionerligt? 

4. Framgår det när beslutet börjar gälla och när verksamhetsutövaren ska ha vidtagit 

åtgärder (om så krävs)? 

5. Hur används § 33 (ska användas restriktivt och endast vid större risk)? 

6. Är bakgrunden till beslutet tydligt formulerad? Kopplas iakttagelser till avvikelser? 
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7. Finns en tydlig bedömning och motivering varför avvikelserna inte är i enlighet med 

lagstiftningen? 

8. Är beslutet kommunicerat på ett korrekt sätt? 

9. Anges lagstiftningen på ett korrekt sätt?  

10. Hänvisar inspektören till korrekta artiklar och paragrafer? 

 

 

 

9  Beredskap 

Avdelningen har en beredskapsplan som ska användas när en allvarlig händelse inom 

Livsmedelskontrollens ansvarsområde inträffat och bedöms behöva handläggning utöver 

avdelningens ordinarie rutiner. Planen utgår ifrån de krav som finns i förordning (EU) 2017/625 

där det anges att kontrollmyndigheten ska upprätta en beredskapsplan som stöd vid kriser som 

rör dricksvatten och livsmedel. Planen innehåller de moment som föreskrivs i 3 h § 

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21). 

 

10  Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan 

I Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 

kontrollen i hela livsmedelskedjan är organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas. Där 

finns även övergripande mål som är gemensamma för alla myndigheter som ansvarar för 

offentlig kontroll i livsmedelskedjan samt operativa mål inom lagstiftningens olika områden och 

aktiviteter för att nå målen.  

 

Kontrollplanen finns på NKP-webben. 

 

  

http://www.nkpwebben.se/
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11  Krav som ska kontrolleras 

För varje bransch, pekar nämnden ut vilka relevanta krav som ska kontrolleras, och när eller hur 

ofta. Generellt gäller att alla krav inte är relevanta för alla verksamheter i branschen, och 

kontrollerna görs för de anläggningar där det är relevant. 

 

Planeringen ska säkerställa att alla verksamheter blir kontrollerade i enlighet med sin beslutade 

kontrollfrekvens, och att alla relevanta krav kontrolleras på alla anläggningar. Planeringen för 

respektive bransch är indelad i två delar där den första är kontrollens fokus för de kommande tre 

åren. Detta kan vara områden som är viktiga för branschen eller som inte genomförs varje år. 

Den andra delen, ”grundpaketet” är områden som ska kontrolleras varje år. Grundpaketet kan 

vara omfattande, och vid dessa kontroller behöver inspektören prioritera och fokusera på det som 

är mest relevant. I tabellen finns en hänvisning till livsmedelsverkets lagstiftningsområden och 

operativa mål. 
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Butik och detaljhandel 

2022  2023  2024  

D10 Skyddad 
ursprungsbeteckn. (SUB) 
och Skyddad geografisk 
beteckn. (SGB) 

C02 
C03 

Näring- och hälso- 
påståenden 

A04 Anmälan om ekologiska 
livsmedel 

J09 Material i kontakt med 
livsmedel  

J03 Avfallshantering J02 Lokalernas skick och 
utformning 

P23 
B01 
H01 

Spårbarhet, oförpackade 
”svenska” ägg (Operativt 
mål 6),  
Fristående butik 

H01 Spårbarhet kött, 
Fristående butik 

K02 
 

Rutiner för provtagning 

P26 
B02 
 

Uppgifter om 
ingredienser (Operativt 
mål 9) (för anl. med 
märkningsansvar) 

O01 ABP (i samband m 
avfallshantering) 

  

 Rengöringsprojekt 
listeria (provtagning) 

    

  
Revision: ≥ 6h 

  
 

  

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering 

 

B02 
 

Märkning på färdigförpackade livsmedel 

B02 
 

Obligatorisk märkning 

B02 Allergener i ingrediensförteckningen, stickprov på 
 

B99 Svensk märkning, stickprov på… 
Fristående butik 

B99 Information vid direktförsäljning 
 

C11 
H07 

Obligatorisk information om fisk- och skaldjur 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt) - Fristående butik 

H01 
 

Spårbarhet kött 
 

H11 Ursprungsskyltning och journalföring nötkött 
 

J01 Rutin för kontroll av leverantör 
 

J02 
J06 

Skadedjurssäkring 
 

J03 Förvaring och hantering av livsmedel 

 
J03 Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 

 

J04 Personlig hygien och skyddskläder 
 

J08 Temperaturkontroll 
 

K01 Riskhantering för rått kött 

K01 Nedkylning, riskhantering 
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M01 Salmonelladokument vid införsel av kött  
 

  
  

Dricksvatten 

2022  2023  2024  

P20 
N02 
N08 
N99 

Skötsel och underhåll av 
reservoarer. (Operativt mål 
3) (MSL gör samtidigt) 

N03 
N04 

Faroanalys och 
undersökningsprogram 
(var 5'e år), förra 2018 

 Tryckstegringsstation (var 3'e 
år) 

 Kontroll av 2 utpekade 
reservoarer 

 Kontroll av 2 utpekade 
reservoarer 

 Kontroll av 2 utpekade 
reservoarer 

  
2 revisioner 

  
2 revisioner 

  
2 revisioner 

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering 

 

N01 
 

Anmälan om betydande ändringar 
 

N02 
 

Allmänna hygienregler 
 

N08 
 

Distributionsanläggningar 
 

N09 
 

Kvalitetskrav 
 

N10 
 

Regelbundna undersökningar 
 

N11 
 

Utredning vid problem 
 

N12 
 

Åtgärder vid problem 
 

N13 
 

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter 
 

N14 
 

Åtgärder vid sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 

N99 
 

Övrigt 
 

 

 

Övrigt 
Stockholms Hamn AB Dricksvattennät,  2h – besök1/2 år, senast var 2019 
Bromma Stockholm Airport, Tappställe, 2h – besök ½ år, senast var 2018 
Dricksvatten/ Hässelby Golf, nyreg 2019, 1h – besök 1/3 år  
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Grossist och matmäklare 

2022  2023  2024  

I01 
B02 

Tillsatser, användning     

P26 
B02 
 

Uppgifter om 
ingredienser (Operativt 
mål 9) (för anl. med 
märkningsansvar) 

H12 
 

Frön för groddning (om det 
saluförs) 

C02 
C03 

Näring- och hälsopåståenden 
 

P28 
I01 

Tillsatser - renhet 
(Operativt mål 11) 

    

P29 
B02 
H01 
J01 

Tillsatser – användning, 
spårbarhet, halt, korrekt 
märkning (Operativt mål 
12) 

    

P30 
J01 

Kaffe - akrylamid 
(Operativt mål 13) 

    

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering  

 

B02 
 

Märkning på färdigförpackade livsmedel  

B02 
 

Obligatorisk märkning (för anl. med märkningsansvar)  
 

F01 
F03 

Varustandarder (för anl. med märkningsansvar)  
 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt)  
 

H02 
 

Spårbarhet för animaliska produkter  
 

J01 
 

Rutin för kontroll av leverantör 
 

J02 
J06 

Skadedjurssäkring 
 

J03 
 

Avfallshantering 
 

J03 Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 
 

J08 Temperaturkontroll 
 

J08 Temperaturmätning i frysrum  
 

M01 Salmonelladokument vid införsel av kött 
 

M03-
M09 

Handel inom EU, import och export 

  



 

 

 

 Anteckningar 

Sida 19 (24) 

 
 

 
 

Huvudkontor 

2022  2023  2024  

B01 
 

Medicinska påståenden 
 

F01 
F03 

Varustandarder 
 

C02 
C03 

Näring- och hälsopåståenden 
 

I01 
B02 

Tillsatser, användning M01- 
M09 

Handel inom EU, Import och 
Export 

C01- 
C12 

Särskild märkning för…. 

P29 
B02 
H01 
J01 

Tillsatser – användning, 
spårbarhet, halt, korrekt 
märkning (Operativt mål 
12) 

  E01- 
E10 
 

Handelsnormer för …. 
 

J09 
 

Material i kontakt med 
livsmedel 

    

  
Alltid revision 

  
Alltid revision 

  
Alltid revision 

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering  

 

A04 Anmälan om ekologiska livsmedel  
 

B02  
 

Obligatorisk märkning 
 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt) 
 

J01 
 

Försäljning av osäkra livsmedel 
 

J01 
 

Incidentrapportering 
 

J01 
 

Rutin för kontroll av leverantör 
 

J01 
 

Återkallelse av livsmedel 
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Kosttillskott och hälsokost 

2022  2023  2024  

I01 
B02 

Tillsatser, användning 
(hos importörer) 

H12 Frön för groddning (om det 
saluförs) 

  

J01 
 

Provtagning DMHA  

 

   

  
Revision: ≥ 5,5h 

    

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering 

 
 Kontroll av 2 produkter vad gäller: (B och C) 

 

B01 
 

Medicinska påståenden 
 

B01 
 

Sann information 
 

B02 Märkning på färdigförpackade livsmedel 
 

C02 
C03 

Näring- och hälsopåståenden 
 

J01 
 

Försäljning av osäkra livsmedel 
 

J02 
 

Lokalernas skick och utformning  

J03 
 

Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 

J04 
 

Personlig hygien 
 

J08 
 

Temperaturkontroll 
 

 

Lager, transport och övrigt 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering 

 

J08 
 

Temperaturkontroll 
 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt) 
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Skola och omsorg 

2022  2023  2024  

J03 
K01 

Hantering av allergener 
 

J03 
K01 

Hantering av allergener 
 

J03 
K01 

Hantering av allergener 
 

J09 
 

Material i kontakt med 
livsmedel 

    

 Hantering av allergener 
Revision: 5,5h + ≥ 7,5h 

    

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering 

 

B01 
 

Sann information 
 

B04 
 

Ekologiska påståenden 
 

H01 
 

Spårbarhet kött 
 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt) 
 

J01 
 

Rutin för kontroll av leverantör  
 

J02  
 

Lokalernas skick och utformning 
 

J02 
J06 

Skadedjurssäkring 

J03 Avfallshantering 
 

J03 
 

Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 
 

J04 
 

Personlig hygien och skyddskläder 
 

J08 
 

Temperaturkontroll  
 

K01 
 

Riskhantering för rått kött  
 

K01 
 

Nedkylning, riskhantering  
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Storhushåll 

2022  2023  2024  

P23 
B01 
H01 

Spårbarhet, oförpackade 
”svenska” ägg (Operativt 
mål 6) 

J01 Spårbarhet J01 Spårbarhet 

J01 
 

Spårbarhet 
 

B02 Information om allergener    

J09 Material i kontakt med 
livsmedel  

    

  
Revision: ≥ 9h 

  
Revision: 5,5h 

  
Revision: 5,5h 

 

Baskontroll 
A01 
 

Giltig registrering 
 

B01 
 

Sann Information 
 

B02 
 

Allergiinformation, stickprov på… 
 

B99 
 

Information vid direktförsäljning 

H01 
 

Spårbarhet allmän 
 

H01 
 

Spårbarhet kött 
 

J01 

 
Rutin för kontroll av leverantör 

J02  
 

Lokalernas skick och utformning 
 

J02 
J06 

Skadedjurssäkring 
 

J03 
 

Avfallshantering 
 

J03 
 

Rengöring av lokaler, redskap och utrustning  
 

J03 
 

Förvaring och hantering av livsmedel 
 

J04 
 

Personlig hygien och skyddskläder 
 

J07 
 

Vattenkvalitet (hos mobila anläggningar) 
 

J08 
 

Temperaturkontroll  
 

K01 
 

Riskhantering för rått kött  
 

K01 
 

Nedkylning, riskhantering 
 

 

 

  

file:///C:/Users/ad41944/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3B7766AC.xlsx%23RANGE!A239
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Tillverkningsanläggningar 

2022  2023  2024  

F01 
F03 

Varustandarder B02 
 

Obligatoriska uppgifter i 
näringsdeklaration 

I01  
B02 

Tillsatser 
 

J09 
 

Material i kontakt med 
livsmedel 

  J01 
 

Försäljning av osäkra 
livsmedel 

P23 
B01 
H01 

Spårbarhet ägg (Operativt 
mål 6) - Bagerier 

  K01 
 

Risk för kontaminering med 
allergener 

P26 
B02 

Uppgifter om 
ingredienser (Operativt 
mål 9)  

    

P30 
J01 

Kaffe - akrylamid 
(Operativt mål 13) 

    

P31 
J01 

Kaffe - mykotoxin 
(Operativt mål 14) 

    

O01 
 

ABP     

  
Revision: ≥ 5,5 

  
Revision: ≥ 5,5 

  
Revision: ≥ 3h 

 

Baskontroll 
A01 Giltig registrering/ godkännande 

 

B02 
 

Obligatorisk märkning 

H01 
 

Spårbarhet (allmänt) 
 

H01 
 

Spårbarhet kött  
 

H02 
 

Spårbarhet för animaliska produkter 
 

J01 
 

Rutin för kontroll av leverantör 
 

J01 
 

Återkallelse av livsmedel 
 

J01 
 

Försäljning av osäkra livsmedel 
 

J02 
 

Lokalernas skick och utformning 
 

J02 
J06 

Skadedjurssäkring 
 

J03 Avfallshantering 
 

J03 
 

Rengöring av lokaler, redskap och utrustning 
 

J03 
 

Förvaring av livsmedel (853) 
 

J03 Förvaring och hantering av livsmedel  
 

J04 
 

Personlig hygien och skyddskläder 
 

J08 
 

Temperaturkontroll 
 

K01 Faroanalys och övervakning av risker 
 

K02 
 

Rutiner för provtagning 
 



 

 

 

 Anteckningar 

Sida 24 (24) 

 
 

 
 

M01 Salmonelladokument vid införsel av kött 
 

M03- 
M09 

Handel inom EU, import och export  
 

 



Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål

I samband med verksamhetsplan 2022 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information
- För ändamål som kan sökas i samband med T1/T2 kommer ansökningsförfarandet finnas tillgängligt i samband med de processerna. 
- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner. 
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet. 
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:
1. Ansökan i denna excel-fil 

- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast fredag den 26/11

2. Beslutssats i nämndens ärende 
- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå om vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis akivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i verksamhetsplanen
- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift.

4. Registrering i Agresso
- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop 
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska 
beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs). 
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser

Konvertera excel-filen till PDF
1. Klicka på Acrobat och välj Skapa PDF
2. Lägg till de blad i excel som ska bli blad i PDF 
3. Välj Konvertera till PDF



Innehållsförteckning

Introduktionsförskola
Aktivitetscenter seniorboenden
Sportotek
Ökad vattensäkerhet
Trygghetsskapande åtgärder
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Klimatinvesteringar
Upprustning av parklekar
Investeringar i lekparker
Övriga ansökningar



God vattenstatus (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan

Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Karin Kolk
karin.kolk@stockholm.se 

Kontaktperson styrgruppen för god vattenstatus: 
Juha Salonsaari
juha.salonsaari@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022

Namn på projektet: 
Framtagande och uppföljning av lokala åtgärdsprogram

Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontaktperson:
Juha Salonsaari
Epost:
juha.salonsaari@stockholm.se
Roll: 
Enhetschef

Val av CM
Ansökan avser: 
Driftmedel från CM2
1. Information om projektet
1.1 Mål och syfte 
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. 
Miljöförvaltningen ansöker inom ramen för VP 2022 om tilldelning av 5,0 mkr för 2022 ur Central medelsreserv 2 för det fortsatta arbetet 
med lokala åtgärdsprogram fördelat enligt följande.
• Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram: 0,5 mkr.
• Genomföra uppföljande utredning av fällningen i Brunnsviken och Magelungen: 0,5 mkr. 
• Genomföra utredning av påverkan från förorenad mark och grundvatten på stadens vattenförekomster: 2,0 mkr.
• Insamling och analys av matfisk för PFAS-analys i de vatten som är föremål för eventuella kostrekommendationer: 0,5 mkr.
• I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av LÅP-åtgärder: 1,5 mkr. 

1.2 Koppling till åtgärdsprogram för god vattenstatus
Ansökan är en del av pågående arbete med att ta fram Lokala åtgärdsprogram och följa upp arbetet med genomförda åtgärder. 

2. Effekter på vattenstatus 
Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett 
startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten 
eller förbättringarna ska redovisas.
2.1 Kvalitativ bedömning av utsläppsminskning av fosfor, eller annat relevant ämne/ämnen
Framtagandet av LÅP ger möjligheter för ett kostnadseffektivt åtgärdsgenomförande, vilket på sikt innebär en minskad påverkan och 
möjlighet för staden att uppnå god vattenstatus. Detta innebär en minskning av näringsämnen som kväve och fosfor samt miljögifter, men 
även förbättrande fysiska livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. 

2.2 Kvalitativ förändring av fysiska livsmiljöer
Framtagandet av LÅP ger möjligheter för ett kostnadseffektivt åtgärdsgenomförande, vilket på sikt innebär en minskad påverkan och 
möjlighet för staden att uppnå god vattenstatus.

2.3 Kvalitativ bedömning av övriga miljöeffekter
Framtagandet av LÅP ger möjligheter för ett kostnadseffektivt åtgärdsgenomförande, vilket på sikt innebär en minskad påverkan och 
möjlighet för staden att uppnå god vattenstatus. Arbetet med att färdigställa de lokala åtgärdsprogrammen kommer att pågå fram till dess 
att samtliga åtgärdsprogram är politiskt behandlade. Genomförandet av åtgärder kommer därefter att pågå till dess miljökvalitetsnormerna 
ska följas, i dagsläget senast 2027. 

3. Tidplan och ekonomi
Ansökan ska redovisa projektets totala kostnad/investering per år och hur projektet ska finansieras. Egen medfinansiering och extern 
medfinansiering redovisas i förekommande fall. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel kan ske årligen.
3.1 Tidplan
Ansökan avser 2022 års verksamhetsplan och bedöms upparbetas under året.

3.2 Belopp, avser kostnader för 2022
3.3 Totalt belopp för denna ansökan: 5 mnkr

mailto:karin.kolk@stockholm.se
mailto:juha.salonsaari@stockholm.se


Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram 500 000 kr
Genomföra uppföljande utredning av fällningen i Brunnsviken och Magelungen 500 000 kr
Genomföra utredning av påverkan från förorenad mark och grundvatten på stadens vattenförekomster 2 000 000 kr
Insamling och analys av matfisk för PFAS-analys i de vatten som är föremål för eventuella kostrekommendationer 500 000 kr
I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av LÅP-åtgärder 1 500 000 kr
3.4 Beskrivning av projektets budget
Arbetet med att färdigställa och lansera de lokala åtgärdsprogrammen kommer att pågå fram till dess att samtliga 
åtgärdsprogram är politiskt behandlade. Implementeringen av programmen och genomförandet av åtgärder kommer att 
påbörjas parallellt och pågå till dess miljökvalitetsnormerna kan följas, i dagsläget senast 2027.  De program som kommer att 
prioriteras under 2022 är Brunnsviken, Bällstaån, Flaten, Judarn, Trekanten, Igelbäcken, Riddarfjärden, Strömmen, Lilla 
Värtan och Årstaviken. 

Delprojekt "Fortsatt arbete med lokala åtgärdsprogram" leds och hanteras helt av miljöförvaltningen och bedöms kosta 0,5 
mkr.

Delprojekt "Genomföra uppföljande utredning av fällningen i Brunnsviken och Magelungen" drivs av Miljöförvaltningen och 
Stockholm vatten i samverkan och bedöms kosta 0,5 mkr. 

Delprojektet om att "genomföra utredning av påverkan från förorenad mark och grundvatten på stadens vattenförekomster" 
drivs av miljöförvaltningen och förväntas ge värdefulla underlag om hur grundvatten och förorenad mark påverkar 
ytvattenstatusen. Källorna till föroreningar som bidrar till att förorena grundvatten och sedan nå recipient är flera. En viktig 
källa är markföreningar efter tidigare verksamheter, och även förorenade fyllnadsmassor. Flera av dessa verksamheter har 
varit belägna nära recipient. Kompletterande undersökningar behövs dels för att ge en förbättrad bild av status på 
grundvattnet i staden och dels för att identifiera vilka platser det rör sig om. Uppskattad kostnad: 2 mkr.

Delprojektet "Insamling och analys av matfisk för PFOS-analys i de vatten som är föremål för eventuella 
kostrekommendationer" drivs av miljöförvaltningen på grund av de senaste årens fokus på miljögiftet PFOS i fisk som 
konsumeras av medborgare. Detta projekt fokuserar på insamling och provbankning inför kommande analyser och kostar 0,5 
mkr. Projektet kommer att växlas upp med pengar från LIFE IR Rich Waters.

Inom ramen för arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen har ett stort antal åtgärder presenterats av de konsulter som har 
upphandlats av Miljöförvaltningen. Åtgärdsförslagen har varit av varierande precisionsgrad och de förslag som har krävt 
vidare utredning inför projektering och utförande kommer under 2022 granskas ytterligare av Stockholm Vatten och Avfall 
AB. Delprojektet "I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra vidare utredning av LÅP-åtgärder" hanteras i 
sin helhet av Stockholm vatten  Kostnad: 1 5 mkr  
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
3.5 Påverkan på framtida driftkostnader
Inte relevant för dessa projekt.

4. Eventuella övriga upplysningar

5. Projektansökan har stämts av med styrgruppen för god vattenstatus 
2022-10-26

5.1 Eventuell kommentar från styrgruppen 
Styrgruppen ställer sig bakom ansökan
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Bilaga 6 Miljöövervakningsplan 2022 
 

I miljöövervakningsplanen redovisas prioriterad miljöövervakning och särskilda insatser 

knutna till övervakningen under år 2022.  

Bakgrund 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i uppdrag att genom en långsiktig miljöövervakning 

följa miljötillståndet som underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete. Årligen 

tas en samlad plan fram över miljöövervakningsinsatser för nästkommande år. 

Miljöövervakningen ger, genom insamling, bearbetning och analys av data, besked om 

tillstånd och förändringar i miljön. Resultaten används som underlag för analys av källor till 

miljö- och hälsopåverkan och för att bedöma vilka miljöförbättrande åtgärder som bör vidtas. 

Resultaten utgör underlag för tillsyn, rådgivning med mera och ger även stöd för flera andra 

nämnders arbete.  

Prioriterad miljöövervakning utgår från lagstiftning, miljömål, aktuella resultat från 

miljöövervakningen, miljöprogrammet, handlingsplanerna för vatten och biologisk mångfald, 

kemikalieplanen samt behov som uttrycks inom tillsynen, liksom från andra förvaltningar 

och bolag.  

Miljöövervakningen styrs av EU-direktiv, nationell lagstiftning och uppsatta miljömål. 

Miljöövervakningen är i delar lagreglerad. Lagstadgade miljökvalitetsnormer finns för 

luftkvalitet, omgivningsbuller, ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och hav 

samt badvatten. Flera aktiviteter i miljöövervakningsplanen har koppling till 

vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Miljöövervakningen är ett stöd för tillsyn och fysisk 

planering samt vid framtagande av förslag till kompensationsåtgärder.  

 

Miljöövervakningen finansieras i huvudsak med interna medel. Den övervägande delen 

av aktiviteterna finansieras inom miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram. Ett mindre 

antal miljöövervakningsinsatser finansieras helt eller delvis av andra nämnder och bolag 

inom staden och/eller med externa medel. Resultaten från miljöövervakningen 

presenteras kontinuerligt på webbplatsen Miljöbarometern. Program för 

miljöövervakning samt projektspecifika rapporter presenteras för MHN under året.  

Sammanfattning av förvaltningens miljöövervakning 2022 

Miljöövervakningen struktureras utifrån sex övervakningsområden samt ett övergripande 

insatsområde: 

 Luft – kontinuerlig luftövervakning samt övervakning inom ramen för förvaltningens 

särskilda klimatarbete. 

 Klimatförändringar och dess effekter – redovisning av väderstatistik genom årlig 

uppdatering av klimatindikatorer, samt framtagande av nya indikatorer vid behov. 

 Mark – undersökningar av ett urval objekt som av länsstyrelsen klassats som högt 

prioriterade eller av andra anledningar misstänks vara förorenade. 

 Biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster – övervakning och verktyg som 

följer upp och beskriver växt- och djurliv, ekologiska funktioner i landskapet och 

relaterade ekosystemtjänster. 
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 Miljöns inverkan på människors hälsa – övervakning och särskilda insatser som inriktas 

på källor, exempelvis buller, och tillstånd i miljön som påverkar människors hälsa med 

särskild inriktning på barns exponering av farliga ämnen. 

 Vatten – övervakning av miljögifter, fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och ekologisk 

status. 

 Övergripande insatser – t.ex. datalagring och publicering av miljödata genom 

webbapplikationerna Miljöbarometern och Miljödata. 
 

 

MILJÖÖVERVAKNING LUFT   

Miljöövervakning luftkvalitet          

Referens nämndmål VP 2.5.2 

Målsättningen med luftövervakningen är att den ska leda till en ständigt förbättrad 

luftkvalitet. I Stockholm mäts luftkvaliteten kontinuerligt på Hornsgatan, Sveavägen, 

Folkungagatan, S:t Eriksgatan, Valhallavägen och Torkel Knutssonsgatan (urban 

bakgrund). Stockholm stads mätstationer fyller en viktig funktion för övervakning och 

jämförelse mot miljökvalitetsnormer och miljömål. Utöver mätningar används olika 

spridningsmodeller för att kunna beräkna halter av olika ämnen i stadsluften. 

Haltberäkningar är ett viktigt komplement till mätningar när luftkvaliteten ska utvärderas 

mot gällande normer och även då åtgärders effekter ska utvärderas. Under 2022 väntas 

ingen förändring av mätomfattningen i Stockholm.  

 

Östra Sveriges luftvårdsförbund utökades med Östergötlands län och Gotland 2021. 

Under 2022 kommer halterna av partiklar (PM10) och kvävedioxid kartläggas i samtliga 

kommuner i Östergötland samt Gotland med hjälp av spridningsmodeller.  

 

Länsstyrelsen arbetar med att upprätta ett nytt åtgärdsprogram för partiklar (PM10) och 

kvävedioxid (NO2) för Stockholms län. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022. 

Förvaltningen kommer att ta fram en problembeskrivning under våren 2022 parallellt 

med att lämpliga åtgärder diskuteras och utvärderas. Under hösten 2022 väntas ett förslag 

på åtgärdsprogram komma på remiss från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Aktiviteter 

 Kontinuerlig luftövervakning och utvärdering av miljökvalitetsnormer och 

miljömål.  

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

olika luftföroreningar. 

 Framtagande av nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. 

 Kontinuerligt ge stadens medborgare information om luftkvalitetssituationen. 

 

Miljöövervakning inom ramen för klimatarbete  

Referens nämndmål VP 2.5.1 

Utifrån systemanalyser sammanställer förvaltningen energistatistik och emissionsfaktorer 

för beräkningar av växthusgasutsläppen inom stadens gränser. Beräkningarna omfattar 

utsläpp från transportarbete och användning av el, värme, kyla och gas. Årliga 

beräkningar av utsläpp och övriga indikatorvärden för uppföljning av miljöprogrammets 
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energi- och klimatmål och åtgärder i Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt 

och klimatpositivt Stockholm 2040. Underlag tas fram till SLK för rapportering till 

Carbon Disclosure Project (CDP), Carbon Climate Registry och Global Covenant of 

Mayors for Climate and Energy samt till olika nationella och  internationella jämförande 

studier mellan städer. Från och med 2019 finns ett enhetligt rapporteringssystem där den 

internationella rapportering sker via CDP. Enligt beslut i MHN 2016 har beräkningarna 

av utsläpp av växthusgaser anpassats till rapportering i det internationella protokollet 

Green House Gas Protocol. Rapportering av utsläppen sker årligen inom processen för 

miljöprogramsrapporteringen. Utifrån tilllgång till statistik från Skavsta och Swedavia 

(Bromma/Arlanda) över stockholmarnas flygresor beräknas växthusgasutsläppen från 

dessa resor. 

 
Aktiviteter 

 Beräkning av växthusgasutsläpp per person. 

 Beräkning av växthusgasutsläpp från stockholmarnas flygresor utifrån tillgänglig 

statistik. 

 Uppföljning av stadens egen energianvändning, solenergiproduktion samt 

åtgärder i stadens klimathandlingsplan. 

 

ÖVERVAKNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH DESS EFFEKTER 

Referens nämndmål VP 2.2.1 

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för 

en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att 

observera väder under lång tid. När man har tillgång till sammanhängande tidsserier kan 

trendanalyser göras som visar utvecklingen över tiden. Det ger också kunskap om den 

naturliga variationen i dagens klimat. Genom ökad kunskap om dagens klimat kan 

prognoser om framtida klimatförändringar sättas in i ett sammanhang. 

Ett viktigt syfte med övervakningen av klimatförändringar och dess effekter är att ge 

underlag för stadens klimatanpassningsarbete. Övervakningen omfattar variationer i 

temperatur och nederbörd samt hydrologi och redovisas i form av klimatindikatorer på 

Miljöbarometern. Övervakningen är beroende av långa tidsserier, där särskilt 

förekomsten av extrema väderhändelser är intressant. Målet är att även utveckla 

indikatorer som redovisar klimatförändringarnas effekter på samhället.  

En förutsättning för klimatindikatorerna är tillgången och kvaliteten på data, liksom att 

tidsserierna är sammanhängande. Arbetet omfattar insamling, kvalitetssäkring, 

bearbetning och analys av väderdata. Viktiga datakällor är SMHI, SLB-analys vid 

Miljöförvaltningen samt Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). 

Aktiviteter 

 Sammanställning, bearbetning och analys av meteorologiska, hydrologiska och 

limnologiska mätdata. 

 Uppdatera befintliga klimatindikatorer med data för det gångna året. 

 Utveckla informationen om klimatförändringar och klimatanpassning på 

Miljöbarometern, inkl. framtagande av nya indikatorer.   

 Analys av registrerade klimatförändringar i Stockholm, genom jämförelser av 

referensnormalperioden 1961-1990 och den nya normalperioden 1991-2020.  
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MILJÖÖVERVAKNING MARK    

Referens nämndmål VP 2.2.1 

Förvaltningen karterar historiskt förorenade områden i syfte att undanröja risker för miljö 

och hälsa. Kartering och miljöövervakning omfattar under 2022 i första hand 

undersökningar av ett urval områden eller objekt som av länsstyrelsen klassats som högt 

prioriterade vad gäller markföroreningar eller av andra anledningar misstänks vara 

förorenade. Övervakningen rapporteras i projektspecifika rapporter som presenteras för 

MHN. Förvaltningen har under 2021 bistått exploateringskontoret i framtagandet av en 

prioriteringslista för förorenad mark som inte är föremål för exploatering. 

Prioriteringslistan kommer att vara klar i början av 2022 och kommer att vara ett viktigt 

underlag i arbetet framöver. 

Aktiviteter 

 Översiktliga undersökningar av ett antal områden med känd eller misstänkt 

markförorening, som underlag för riskbedömning för människors hälsa och för 

bedömning av eventuellt åtgärdsbehov. 

 Om lämpliga objekt kan identifieras ska ansvarsutredningar genomföras, för 

områden som länsstyrelsen riskklassat till nivå 1 och 2, där byggprojekt inte är 

planerade. Detta som underlag för ansökan om statliga medel för undersökningar 

och åtgärder. 

 

MILJÖÖVERVAKNING BIOLOGISK MÅNGFALD OCH RELATERADE 

EKOSYSTEMTJÄNSTER   

Referens nämndmål VP 2.5.4 

Naturmiljön övervakas på olika nivåer för att ge kunskaper om tillstånd och trender som 

stöd för miljöbedömningar, tillsyn, fysisk planering, programarbete, åtgärdsförslag m.m. 

Under 2022 ökas satsningarna för att genomföra aktiviteter enligt ett uppdaterat program 

för miljöövervakning av biologisk mångfald som antogs av MHN 2017.  

På landskaps- och biotopnivå ligger fokus på förändringsanalyser och uppföljning i 

ekologiskt särskilt betydelsefulla områden, bl a baserade på stadens nya biotopdatabas, ny 

strandinventering, nya habitatnätverk samt vidareutveckling av tilläggsmoduler till 

biotopdatabasen. 

På artnivå kommer artmångfalden att undersökas på ett antal provytor i öppna 

gräsmarker. Tillståndet för arter och artgrupper som är prioriterade enligt handlingsplan 

för biologisk mångfald analyseras och uppföljningsmetodik utvecklas. 

Arbetet  med att implementera prioriteringsstödet för naturvårdsskötsel fortsätter under 

2022. 2021 har stödet utvecklats till att omfatta stadens samtliga stadsdelsområden. 

Graden av samverkan internt samt med andra förvaltningar och bolag utökas. Fortsatt 

dialog och samverkan med externa aktörer såsom länsstyrelsen, kommuner och 

högskolor, som stöd för stadens miljöövervakning inom området. Resultat presenteras i 

projektspecifika rapporter samt kontinuerligt via Miljöbarometern, Miljödataportalen och 

databasen ArtArken. 

Aktiviteter 

 Metodik och mått för årlig resp. långsiktig uppföljning av ESBO och stadens 

totala gröna och blå ytor tas fram. Fullmäktigeuppdrag i samarbete med 

trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna. 
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 Habitatmodellering som visar tillståndet för livsmiljöer och spridningsvägar för 

olika fokusarter genomförs och jämförs med tidigare analyser. 

 Metodik för förändringsanalys utifrån biotopdatabasen färdigställs i samarbete 

med Stockholms universitet. 

 Strandinventering 2010 av naturvärden, tillgänglighet och strandskydd uppdateras 

med ny metodik via tilläggsmoduler till biotopdatabasen. Förändringar analyseras.  

 Fortsätta analyser av prioriterade och skyddsvärda arter i ArtArken. Ajourhålla 

och fortsätta utveckla ArtArkens webbapplikation. 

 Fortsatt uppföljning av vattensalamandrar i Olovslundsdammen i Bromma. 

 Inventering och uppföljning av artmångfalden på ett antal provytor i öppen 

gräsmark. Uppföljningsmått tas fram. 

 Prioriteringsstöd för naturvårdsskötsel, ett kartverktyg för stadens 

skötselansvariga, färdigställs, uppföljningsmått tas fram och en 

användarutbildning genomförs. 

 Förbättrad metodik för övervakning av pollinatörer, fåglar och groddjur tas fram. 

 

 
HÄLSORELATERAD MILJÖGIFTSÖVERVAKNING   

Hälsorelaterad miljögiftsövervakning handlar om att långsiktigt övervaka miljöfaktorer i 

den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Övervakningen av 

miljöfaktorer kan göras genom att uppskatta människors exponering för hälsopåverkan 

från den omgivande miljön, mäta markörer för människors exponering samt genom att 

utföra analyser som kopplar samman miljöexponering och hälsoproblem.  

Tidigare undersökningar visar att val av material har stor effekt på innemiljön, då det 

visar sig att innehåll av skadliga ämmen i materialet avspeglar sig i både luft och damm. 

Miljögiftsövervakningen beskrivs i kapitel 7 i kemikalieplanen, där en av åtgärderna är 

att kontinuerligt utveckla miljögiftsövervakningen i inomhusmiljön inriktad på barn och 

andra särskilt känsliga grupper. 

 
Analys av material och innemiljöundersökningar  

Referens nämndmål VP 2.5.5 

Exponering för kemiska ämnen sker dels vid användning av varor och produkter som 

innehåller dessa ämnen, dels sekundärt genom att ämnena sprids till omgivningen och 

människor exponeras till exempel via födan, dricksvattnet och inomhusmiljön. I stadens 

kemikalieplan finns aktiviteter som syftar till att minska sådan exponering genom att 

undvika farliga ämnen, alternativt se till att användningen inte leder till hälsorisker. I 

anslutning till detta arbete görs vissa aktiviteter som kan sägas utgöra en form av 

miljöövervakning då de mäter den direkta och indirekta exponeringen i specifika fall. Hit 

hör undersökningar av ämnesinnehållet i varor och material som används i staden – både 

sådant som nu köps in och sådant som används eller finns i våra byggnader. Dessutom 

pågår innemiljöundersökningar i förskolemiljö, t ex i en studie där effekten av att byta 

golv studeras. Denna kommer att redovisas under 2022. Under 2022-2023 kommer även 

barn- och ungdomars skolmiljö att studeras, i gymnastiksalar och lektionssalar kommer 

effekter av kemikaliesmarta val att studeras.  



6 / 8 

 

 

Undersökningarna av förekomst av kemikalier i inomhusmiljön är ofta punkt- eller 

projektinsatser som utreder exponeringen i en viss miljö eller effekten av en viss åtgärd. 

Någon långsiktig övervakning av hur förekomsten förändras över tid finns inte än. I 

budget för 2022 ges MHN uppdraget att ”stärka den hälsorelaterade 

miljögiftsövervakning inriktad på barns och andra känsliga gruppers livsmiljöer”. Under 

2022 kommer ett program för hälsorelaterad miljögiftsövervakning i inomhusmiljö att tas 

fram och mätning kommer att påbörjas.  

  

Bullerrelaterad miljöövervakning   

Referens nämndmål VP 2.5.2 

Kartläggning av omgivningsbuller genomförs vart femte år i enlighet med EU:s 

bullerdirektiv och förordningen om omgivningsbuller. Senaste kartläggningen 

genomfördes 2017. Nästa större uppdatering ska enligt förordningen (och EU:s 

bullerdirektiv) göras 2022. Kartläggningen omfattar bland annat uppgifter om antalet 

exponerade personer i olika bullerintervall, exponerad yta samt kartor över 

bullersituationen. Kartläggningen görs i EU-måtten Lden och Lnight, men även i det 

svenska måttet ekvivalent ljudnivå för dygn. En konsultupphandling har gjorts och 

arbetet kommer bedrivas nov 2021 – dec 2022. Befintlig bullerkarta finns på 

Miljöbarometern1.   

Kartläggningen är ett viktigt verktyg som underlag för nämndens tillsynsinsatser och för 

att följa utvecklingen inom bullerområdet. Den möjliggör även nationella och 

internationella jämförelser och pekar på behovet av internationellt samordnade insatser 

särskilt mot källåtgärder. 

 

Under 2021 genomfördes en fortsättning av projektet ”Guide till tystnaden”, inriktningen 

har varit att, utifrån samma kriterier som tidigare, lyfta fram och beskriva ljudkvalitet i 

mindre parker och rekreationsytor som inte är så välkända2. Materialet har även 

publicerats på webbplatsen Naturkartan.se. 2022 görs en fortsättning med fördjupad 

beskrivning av ljudkvalitet, beskrivning av situationen idag och andel boende med högst 

10 min till platser med god ljudmiljö. 

Aktiviteter 

 Genomföra stadens bullerkartläggning 2022. 

 Ta fram fördjupad beskrivning av ljudkvalitet i rekreationsmiljöer, ”Guide till 

tystnaden” del 3. 

 Fortsatt uppdatering och utveckling av bullerdatabasen. 

 Fasta mätstationer för buller, insamling av mätdata. 

                                                 

1 http://miljobarometern.stockholm.se/bostad-och-halsa/buller/stockholms-bullerkarta/  
 
2 Guide till tystnaden - Stockholms stad (parker.stockholm) 

http://miljobarometern.stockholm.se/bostad-och-halsa/buller/stockholms-bullerkarta/
https://parker.stockholm/guide-till-tystnaden/
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MILJÖÖVERVAKNING VATTENMILJÖN     

Referens nämndmål VP 2.5.3 

Löpande miljögiftsövervakning utförs i syfte att övervaka vattendirektivets prioriterade 

ämnen (ingår i bedömning av kemisk status),  nationella så kallade särskilda förorenande 

ämnen (ingår i bedömning av ekologisk status) samt andra lokalt prioriterade ämnen. 

Övervakning av miljögifter i vatten och fisk bedrivs årligen i Årstaviken, Drevviken, 

Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön där fiskprover tas årligen och 

vattenprover månatligen. För att öka kunskapen om miljögifter i stadens 

vattenförekomster utförs årligen så kallad ”screening” i ytterligare några 

vattenförekomster.  

 

Löpande övervakning av kvalitetsfaktorer som ingår i bedömning av ekologisk status 

utförs enligt vattendirektivet i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Miljöövervakningen sker enligt övervakningsprogrammet för ekologisk status för åren 

2017-2022. Samtliga av stadens vattenförekomster ingår i programmet som innefattar 

bl.a. övervakning av bottenfauna, vattenväxter och fisk.  

 

Ett samarbetsprojekt avseende källspårning av farliga ämnen påbörjades under 2021, 

mellan Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall och Luleå Tekniska Universitet. 

Källspårning av farliga ämnen som till sist hamnar i recipienten kommer att undersökas 

genom att slam/sediment i dagvattenanläggningar analyseras och kopplas till de material 

som finns i utemiljön. Om ämnen hittas i sediment kan provtagning i recipient bli 

aktuellt. 

 

Miljögiftsövervakningen beskrivs i kapitel 7 i Kemikalieplanen, där en av åtgärderna är 

övervakning av kemisk ytvattenstatus och en annan är att genomföra källspårning och 

åtgärdsuppföljning. Miljöövervakning i vattenmiljön genomförs genom konsultuppdrag i 

samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och länsstyrelsen. Genomförd övervakning 

redovisas för nämnden och på Miljöbarometern. 

Aktiviteter 

 Genomföra löpande miljögiftsövervakning i stadens prioriterade sjöar, vattendrag 

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

 Genomföra undersökningar i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten i enlighet 

med övervakningsprogram för ekologiska kvalitetsfaktorer. 

 I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall planera och genomföra 

övervakning av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. 

 Genomföra källspårning och åtgärdsuppföljning. 

 

MILJÖÖVERVAKNING ÖVERGRIPANDE 

Miljöbarometern  

Referens nämndmål VP 1.2.2 

Genom Miljöbarometern redovisas indikatorer om miljösituationen i Stockholm på ett 

strukturerat sätt och utgör därmed ett viktigt kunskaps- och beslutsunderlag för 

miljöarbetet. Här redovisas resultatet av förvaltningens miljöövervakning och hur 

tillståndet i miljön utvecklas. Likaså redovisas påverkan från olika källor eller 
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bakomliggande orsaker samt miljöarbetet relaterat till stadens miljömål. Miljöbarometern 

är tillgänglig via stadens webbplats: miljobarometern.stockholm.se  

Aktiviteter 

 Tillgängliggöra resultat från miljöövervakningen. 

 Projektledning och samordning av Miljöbarometern. 

 Utveckling och kommunikation av miljöstatistik och miljödata. 

 Utveckla informationen om klimatförändringar och klimatanpassning på 

Miljöbarometern.  

 Utveckla informationen om natur och biologisk mångfald på Miljöbarometern.  

 Utveckla och anpassa vatteninformationen utifrån lokala åtgärdsplaner. 

 Tillgängliggöra kartunderlag från Miljödata och andra kartkällor. 

Miljödata   

Referens nämndmål VP 1.2.2 

Genom Miljödata lagras och presenteras miljöförvaltningens mät- och kartdata i tabell 

och kartformat tillsammans med relevant miljödata från andra. Miljöförvaltningens mät- 

och geodata finns även tillgänglig som öppen data via digitala tjänster. Miljödata nås av 

externa aktörer och invånare via stadens webbplats: miljodataportalen.stockholm.se  

Aktiviteter 

 Vidareutveckling inom ramarna för projektet Ännu Smartare Miljödata, som 

finansieras via Smart Stad. 

 Samordna förvaltning av Miljödata, miljöförvaltningens GIS-verksamhet och 

Öppen data.  

 Kommunicera Miljödata internt inom staden samt mot externa användare. 

 Ökat antal tillgängliga kart- och mätdata via Miljödata. 
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Inledning 

I enlighet med stadens anvisningar har en väsentlighets- och riskanalys och internkontrollplan tagits fram. Syftet är att denna utifrån samtliga 

kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är aktuella för nämnden och de processer som är väsentliga för att uppnå dessa, identifiera risker för 

att målen inte uppnås. Kontroller som bedöms väsentliga att göra tas upp i internkontrollplanen. 

Väsentlighets- och riskanalysen ingår i ett dokument som automatiskt genereras av ILS Webb efter att ett antal uppgifter har lagts in. Till 

planeringen av internkontrollarbetet hör också det så kallade systemet för intern kontroll. Detta antogs i samband med VP 2016 och beskriver 

nämndens så kallade kontrollmiljö, det vill säga organisatoriskt system och tekniskt system. Till verksamhetsplan 2019 för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden reviderades nämndens system för internkontroll och godkändes av miljö- och hälsoskyddsnämnden vid nämndens 

sammanträde den 12 februari 2019. Beslutat system för intern kontroll är bilagt 2022 års Väsentlighets och Riskanalys inklusive 

internkontrollplan. 

 



 Tjänsteutlåtande 
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Beskrivning av arbetet med intern kontroll 

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en 

väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid 

behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå 

kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna 

ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är 

att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen 

planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i 

samband med verksamhetsberättelsen. 
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Väsentlighets- och riskanalys 

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna  samt en metod för kontroll av systematiska kontroller 

finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten. 
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  Konsekvens 
 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt Mycket allvarlig 

4 Sannolikt Allvarlig 

3 Möjlig Kännbar 

2 Mindre sannolikt Lindrig 

1 Osannolikt Försumbar 
 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 36 

 

24 23 4 

33 31 30 29 

20 19 17 13 

12 11 10 7 36 21 3 

6 

32 28 

22 18 16 15 

14 9 5 1 

35 34 27 

26 25 8 2 

1 32 3 



 Tjänsteutlåtande 
Sid 6 (12) 

KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

Process Arbetssätt Nr  Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens RV IKP 

1.1 I Stockholm är 
människor 
självförsörjande och 
vägen till arbete och 
svenskkunskaper är 
kort 

Anknytning till 
relevant och aktuell 
forskning. 

 
 

Bevakning av nya 
forskningsrön inom 
verksamheternas 
sakområden. 

1  Felaktiga och inaktuella metoder 
och bedömningsgrunder 
används. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

1.2. Stockholm är en 
trygg, säker och 
välskött stad att bo 
och vistas i 

Förebygga otillåten 
påverkan 

 
 

Strikt efterlevnad av 
såväl nationella 
(t.ex. 
Näringslivskoden) 
som interna 
riktlinjer. 

2  Anställda på förvaltningen 
missbrukar sin ställning genom 
t.ex. mutbrott eller jäv. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Vid introduktion av 
nyanställda samt 
vid löpande 
uppföljning genom 
medarbetarsamtal 
och APT. 

3  Medarbetare som arbetar med 
tillsyn eller kontroll utsätts för 
våld eller hot i sin 
tjänsteutövning. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12  

Hantering av 
personuppgifter 
enligt nya 
dataskyddsförordni
ngen (GDPR) 

 
 

Kontroller av rutiner 
och arbetssätt för 
att säkerställa att 
personuppgifter inte 
hanteras felaktigt. 

4  Personuppgifter hanteras 
felaktigt. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Nej, 
endast 
VoR 

Rättssäker 
myndighetsutövnin
g. 

 
 

Genomgång av 
rutiner och ev. 
förekommande 
incidenter 

5  Beslut fattas inte på ett 
rättssäkert sätt och 
likabehandling tillämpas inte. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

6  Förvaltningen debiterar för 
mycket eller för lite p.g.a. ej 
uppdaterade register. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Nej, 
endast 
VoR 

7  Skadlig publicitet och falsk 
ryktesspridning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

8  Skadlig publicitet och 
uppmärksamhet p.g.a. 
oegentligheter. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 



 Tjänsteutlåtande 
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KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

Process Arbetssätt Nr  Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens RV IKP 

9  Skadlig publicitet och 
uppmärksamhet. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

1.3. I Stockholm når 
barn sin fulla 
potential då 
Stockholms skolor 
och förskolor är de 
bästa i Sverige 

Livsmedelskontroll 

 
 

Löpande tillsyn 
genom besök och 
riktade insatser. 

10  Osäkra livsmedel för barn och 
ungdomar i förskolor och skolor. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

Tillsyn av 
inomhusmiljö på 
skolor och 
förskolor. 

 
 

Löpande tillsyn 
genom besök och 
riktade insatser. 

11  En osund inomhusmiljö för barn 
och ungdomar i förskolor och 
skolor. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

1.4. I Stockholm får 
människor i behov 
av stöd insatser i tid 
präglade av hög 
kvalitet, evidens och 
rättssäkerhet 

Handläggning och 
beslut rörande 
myndighetsutövnin
g mot enskilda 

 
 

Bedömning i varje 
enskilt fall utifrån 
gällande metoder 
och lagstiftning. 

12  Likabehandling tillämpas inte vid 
handläggning och beslut 
gällande myndighetsutövning 
mot enskilda. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

1.5. I Stockholm har 
äldre en tillvaro som 
präglas av hög 
kvalitet, trygghet och 
självbestämmande 

Livsmedelskontroll 
samt tillsyn av 
inomhusmiljö på 
äldreboenden. 

 
 

Löpande tillsyn 
genom besök och 
riktade insatser. 

13  Osund inomhusmiljö och osäkra 
livsmedel på äldreboenden. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

2.1. Stockholm har 
Sveriges bästa 
företagsklimat och 
ett internationellt 
konkurrenskraftigt 
näringsliv 

Samverkan med 
näringsliv 

 
 

Implementering av 
stadens 
näringslivspolicy. 

14  Företag upplever en lägre 
servicegrad vilket leder till 
försämrade NKI-värden. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

2.2. Stockholm 
byggs attraktivt, tätt 
och funktionsblandat 
utifrån människors 
och verksamheters 
skiftande behov 

Effektiv 
lokalförsörjning i 
stadens 
verksamheter 

 
 

Dialog med 
fastighetskontoret 
och övriga 
förvaltningar i 
Tekniska 
nämndhuset. 

15  Miljöförvaltningens lokaler är 
inte ändamålsenliga för 
verksamheten. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 



 Tjänsteutlåtande 
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KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

Process Arbetssätt Nr  Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens RV IKP 

Miljö- och 
klimataspekter i 
stadsbyggnadsproc
essen. 

 
 

Rådgivande aktör 
och remissinstans 
kring miljö- och 
klimatfrågor inom 
ramen för 
Ledstången. 

16  Miljöaspekter beaktas inte 
tillräckligt i 
stadsbyggnadsprocesser. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

2.3. Stockholms 
infrastruktur främjar 
effektiva och 
hållbara transporter 
samt god 
framkomlighet 

Fleet management. 

 
 

Stöd och råd vid 
upphandlingar, 
uppdatering av 
policy, information 
och rutiner kring 
fordon. 

17  Aktuella miljömål nås inte. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

18  Staden framstår inte som ett 
föredöme vad gäller 
transportslag. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

2.4. Stockholm är en 
modern kultur- och 
evenemangsstad 
med en stark 
besöksnäring 

Tillsyn och 
lokalisering av 
konserter och 
evenemang. 

 
 

Handläggning av 
bullerrelaterade 
ärenden samt riktad 
kontroll genom 
mätning i 
konsertlokaler. 

19  Verksamhet leder till 
överskridande av gällande 
riktvärden för buller. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

2.5. Stockholm är en 
hållbar stad med en 
god livsmiljö 

Avfallstillsyn. 

 
 

Löpande tillsyn 
genom bl.a. besök, 
rådgivning och 
riktade insatser. 

20  Avfallshanteringen innebär 
negativa konsekvenser för hälsa 
och miljö. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

Kemikaliekrav vid 
upphandling. 

 
 

Rådgivning till, och 
samarbete med, 
serviceförvaltningen 
samt andra 
upphandlande 
förvaltningar och 
bolag i staden. 
Deltagande i, eller 
kontakt med, 
kategoriteam. 

21  Kemikaliekrav inkluderas inte, 
eller följs inte upp, i stadens 
upphandlingar i den 
utsträckning som behövs för att 
de ska bidra till minskad 
kemikaliebelastning på 
människor och miljö. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12  

Övervakning av 
stadens luftkvalitet. 

 
 

Analys och 
kvalitetssäkring av 
mätdata. 

22  Felaktig information till 
medborgare och i 
beslutsunderlag, gällande 
stadens luftkvalitet. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

3.1. Stockholm har 
en budget i balans 

Budgetföljsamhet 

 
 

Regelbundna 
intäkts- och 
kostnadsprognoser. 

23  Stora utfallsavvikelser i 
förhållande till budget. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Nej, 
endast 
VoR 



 Tjänsteutlåtande 
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KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

Process Arbetssätt Nr  Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens RV IKP 

och långsiktigt 
hållbara finanser 

Debitering av 
avgifter 

 
 

Generera 
fakturaunderlag ur 
Ecos till Agresso. 

24  Felaktiga fakturor skickas ut 
eller fakturor kan – p.g.a. 
tekniska problem – inte 
genereras, vilket kan leda till 
intäktsbortfall. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Nej, 
endast 
VoR 

3.2. Stockholm 
använder 
skattemedlen 
effektivt till största 
nytta för 
stockholmarna 

Förebygga fusk och 
oegentligheter i 
välfärden 

 
 

Internkontroll och 
utbildning. 

25  Skadlig publicitet och negativ 
uppmärksamhet p.g.a. t.ex. 
bedrägeri. Delar av nämndens 
och kärnverksamhetens resurser 
utnyttjas inte på avsett vis. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Inköp och 
avtalstrohet 

 
 

Användning av 
befintligt  inköpssys
tem och 
upphandlingssyste
m. 

26  Lagar och regler för upphandling 
och inköp tillämpas inte och det 
brister därför i följsamhet mot 
ingångna avtal. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Hantering av 
leverantörsfakturor. 

27  Attestordningen och regler för 
redovisning av representation 
och moms följs inte. Kodplanen 
tillämpas inte korrekt vilket 
försvårar ekonomistyrningen. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Stickprov på 
transaktioner 

28  Inköpskort kommer i orätta 
händer, missbrukas eller det 
finns en bristande ordning i 
hanteringen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 

IT-funktionalitet 

 
 

Löpande 
systemförvaltning 

29  Väsentliga system fungerar inte 
tillräckligt bra eller brister i 
kapacitet. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9  

Kompetensförsörjni
ng. 

 
 

Behovsanalys och 
kompetensutvecklin
gsinsatser för 
minskad sårbarhet 
inför framtagande 
av 
kompetensförsörjni
ngsplan till VP. 

30  Nyckelpersoner kan inte 
ersättas. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

31  Svårighet att genomföra 
förvaltningens uppdrag på grund 
av personalbrist. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

Löneutbetalningar 

 
 

Attest av lönelistor. 32  Felaktiga utbetalningar 2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Nej, 
endast 
VoR 



 Tjänsteutlåtande 
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KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

Process Arbetssätt Nr  Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens RV IKP 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
 

Utveckling och 
löpande uppföljning 
genom 
medarbetarsamtal, 
APT och 
förvaltningsgrupp. 

33  Ohälsa hos personalen. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Nej, 
endast 
VoR 

Systematiskt 
informationssäkerh
etsarbete 

 
 

Behörighetshanterin
g 

34  Obehöriga kommer åt system 
och nätverk. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Informationsklassni
ng av förvaltningens 
system. 

35  Information hanteras på ett 
felaktigt sätt. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Nej, 
endast 
VoR 

Uppföljning av 
projektekonomi. 

 
 

Kontroll av intäkter 
och kostnader. 

36  Oförutsedda ekonomiska 
påfrestningar på förvaltningen. 
Återbetalningsskyldighet 
uppstår om projektets villkor inte 
har uppfyllts. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12  
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Internkontrollplan - 2022 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) 

KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

  Process Arbetssätt Systematisk kontroll Oönskad händelse Kontrollaktivitet   

1.2. Stockholm är en 
trygg, säker och 
välskött stad att bo 
och vistas i 

 Förebygga 
otillåten 
påverkan 

 
 
 

Vid introduktion av 
nyanställda samt 
vid löpande 
uppföljning genom 
medarbetarsamtal 
och APT. 

Rapportering, samt 
regelbunden uppföljning, av 
händelser i 
incidentrapporteringssystemet 
(IA). 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
* 

IA 
 

 
När utförs kontrollen?*  

Löpande. 
 

 Medarbetare som 
arbetar med tillsyn eller 
kontroll utsätts för våld 
eller hot i sin 
tjänsteutövning. 

 
Med till upprättande av 
IKP? 

 Ja  

Chefer följer upp 
med inspektörer. 
Samtal hålls 
kontinuerligt på 
avdelningsmöten 
och i 
medarbetarsamtal.  

 
 
 
 

 
 
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 
 

2.5. Stockholm är en 
hållbar stad med en 
god livsmiljö 

 Kemikaliekrav 
vid 
upphandling. 

 
 
 

Rådgivning till, och 
samarbete med, 
serviceförvaltningen 
samt andra 
upphandlande 
förvaltningar och 
bolag i staden. 
Deltagande i, eller 
kontakt med, 
kategoriteam. 

Uppföljning och analys, bl.a. i 
samband med årlig 
uppföljning av 
Miljöprogrammets etappmål 
7.1, ”Minskade nivåer av 
skadliga ämnen i varor och 
kemiska produkter”. 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
* 

I T1, T2, VB samt strategiska 
ärendet 
Vilken funktion kontrollerar?* 

Handläggare 
När utförs kontrollen?*  

I samband med T1, T2 och VB 
samt i den årliga uppföljningen 
av Miljöprogrammet. 
 

 Kemikaliekrav 
inkluderas inte, eller 
följs inte upp, i stadens 
upphandlingar i den 
utsträckning som 
behövs för att de ska 
bidra till minskad 
kemikaliebelastning på 
människor och miljö. 

 
Med till upprättande av 
IKP? 

 Ja  

Chefer följer upp 
med 
kontrollansvariga 
handläggare.  

 
 
 
 

 
 
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 
 

3.2. Stockholm 
använder 
skattemedlen 

 IT-funktionalitet 

 

Löpande 
systemförvaltning 

Regelbunden dialog med 
leverantörer om kontinuerlig 
drift. 

 Väsentliga system 
fungerar inte tillräckligt 

Aktiv uppföljning 
– i styrgrupp och 
förvaltningsgrupp 

 
 
Startdatum 



 Tjänsteutlåtande 
Sid 12 (12) 

KF:s mål för 
verksamhetsområdet 

  Process Arbetssätt Systematisk kontroll Oönskad händelse Kontrollaktivitet   

effektivt till största 
nytta för 
stockholmarna 

 
 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
* 

Loggar av relevanta delar. 
 

 
När utförs kontrollen?*  

Löpande 
 

bra eller brister i 
kapacitet. 

 
Med till upprättande av 
IKP? 

 Ja  

– vad gäller 
driftstörningar i 
ECOS.  

 
 
 
 

2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 
 

 Uppföljning av 
projektekonomi. 

 
 
 

Kontroll av intäkter 
och kostnader. 

Löpande uppföljning genom 
månatliga prognoser, m.m. 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
* 

I excelfil på ekonomifunktionen. 
 

 
När utförs kontrollen?*  

Löpande under året. 
 

 Oförutsedda 
ekonomiska 
påfrestningar på 
förvaltningen. 
Återbetalningsskyldighet 
uppstår om projektets 
villkor inte har uppfyllts. 

 
Med till upprättande av 
IKP? 

 Ja  

Djupare analys i 
samband med T2 
och årsbokslut.  

 
 
 
 

 
 
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 
 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7.1 System för intern kontroll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Inledning 

Intern kontroll är en ständigt pågående process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att säkerställa att verksamheten 

är ändamålsenlig och effektiv, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och styrdokument följs. 

Med intern kontroll avses att förvaltningsorganisationen har ett arbetssätt som ger en rimlig försäkran om att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen är därmed en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen 

regleras i 6 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725) samt genom stadens "Regler för ekonomisk förvaltning" och tillämpningsanvisningar för 

nämndernas interna kontroll där det som gäller specifikt för Stockholms stad preciseras. Alla nämnder i Stockholms stad ansvarar för att ett 

system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. Systemet ska ge förvaltningsövergripande riktlinjer för hur 

internkontrollarbetet ska bedrivas. Som grund för arbetet med den årliga internkontrollplanen ligger en väsentlighets- och riskanalys.  

 

Systemet för intern kontroll med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar har som syfte att säkerställa att:  

 

 verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt,  

 lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs,  

 anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig,  

 stadens tillgångar skyddas,  

 redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig, samt att  

 säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande  
 

Nämndens system för intern kontroll  

Nämndernas internkontrollarbete ska bestå av tre delar; ett aktuellt system för intern kontroll fastställd av nämnden, en årligt genomförd 

väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt en internkontrollplan baserad på väsentlighets- och riskanalysen. Internkontrollplanen fastställs i 

samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och 

revideras vid behov.  

 

Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå 

kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 



ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är 

att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen 

planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp.  

 

Ansvar och roller avseende internkontroll inom miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Förvaltningens arbete med intern kontroll sker löpande under året samt även vid vissa tillfällen då periodiska kontroller genomförs. För att 

säkerställa en god intern kontroll behöver ansvaret vara tydligt fördelat och finnas på alla nivåer inom förvaltningen.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. Detta görs genom att nämnden  

- ansvarar för att ett system för internkontroll upprättas  

- årligen fastställer en väsentlighets- och riskanalys och en internkontrollplan  

- tillförsäkrar sig att internkontrollplanen genomförs  

- vid behov vidtar åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig 

 

Förvaltningschef  

Förvaltningschefen ska upprätta förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för att 

upprätthålla en god intern kontroll inom alla verksamhetsområden. Förvaltningschefen ansvarar också för att en väsentlighets- och riskanalys 

genomförs och dokumenteras samt att en internkontrollplan upprättas utifrån vad som framkommit i väsentlighets- och riskanalysen. 

Förvaltningschefen ska också 

- rapportera till nämnden hur internkontrollplanen genomförs och hur den interna kontrollen fungerar  

- omgående informera nämnden och revisionskontoret om det hos förvaltningen uppdagas förhållanden som medför misstanke om att brott 

av förmögenhetsrättslig karaktär föreligger samt informera nämnden och revisionskontoret om de åtgärder som vidtagits 

 

Avdelningschefer och enhetschefer 

Chefer på alla nivåer i organisationen ska 

- se till att medarbetarna har förståelse för vad tillräcklig intern kontroll innebär i verksamheten  

- skapa förutsättningar för ett arbetsklimat som främjar tillräcklig intern kontroll  

- verka för att de arbetssätt som används bidrar till tillräcklig intern kontroll 



- upprätta kontroller i handläggningsrutinerna för att säkerställa att lagar och förordningar, kommunalcentrala regler och anvisningar samt 

nämndens/förvaltningens beslut och direktiv följs 

- snarast möjligt rapportera brister och avvikelser i enlighet med nämndens system för intern kontroll  

 

Avdelningschefer ska också delta i arbetet med väsentlighets- och riskanalysen samt ansvarar för att vidta åtgärder vid avvikelser i den löpande 

interna kontrollen och rapportera till förvaltningschefen. Samtliga chefer ansvarar för att arbetsmetoder och arbetsrutiner överensstämmer med 

kravet på god intern kontroll inom sitt område och rapporterar eventuella avvikelser till överordnad chef. 
 

Medarbetare 

Medarbetares ansvar är att följa lagar, förordningar, regler, mål och anvisningar, handläggningsrutiner m.m. för att uppnå en säker och effektiv 

verksamhet. Samtliga medarbetare  

- ansvarar för att bidra aktivt med sin kompetens i arbetet med intern kontroll  

- ansvarar för att rapportera brister och avvikelser till närmast överordnad chef  

Styrdokument 

På ett övergripande plan regleras nämndens verksamhet av bland annat förvaltningslagen och kommunallagen, samt GDPR och offentlighets- 

och sekretesslagen. Härutöver är det sektorslagstiftning som är relevant för nämnden, d.v.s. miljöbalken med följdlagstiftning, livsmedels- och 

foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftning, tobakslagstiftning, lagstiftning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt lagen 

om sprängämnesprekursorer. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet följer också ett antal styrdokument och riktlinjer, både stadsövergripande och lokalt framtagna. 

Bland dessa kan nämnas; 

- Delegationsordning och handläggningsordning 

- Riktlinjer för upphandling och inköp 

- Policy – fakturor till kund 

- Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv 

- Hanteringsanvisningar för miljöförvaltningens information 

- Riktlinje informationssäkerhet (stadens centrala riktlinje) 

- Rutin för hantering av e-post på miljöförvaltningen 

- Vägledning för personuppgiftincidenthantering 

 



Planer och strategiska styrdokument antas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Styrdokument såsom riktlinjer, anvisningar etc. fastställs av 

miljöförvaltningens ledningsgrupp.  
 

Uppföljning av internkontrollsystemet 

Nämndernas internkontrollarbete ska, som ovan nämnts, bestå av tre delar; ett aktuellt system för intern kontroll, en väsentlighets- och riskanalys 

(VoR) samt en internkontrollplan baserad på väsentlighets- och riskanalysen. 

 

 

Väsentlighets- och riskanalys 

Varje år genomförs en väsentlighets- och riskanalys för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområden. Analysen sker i dialog mellan 

säkerhetssamordnaren och verksamhetsansvariga på olika nivåer. Fokus i analysen ligger på de risker som påverkar nämndens möjligheter att nå 

uppsatta mål men även förmågan till efterlevnad av gällande styrdokument. Väsentlighets- och riskanalysen är upprättad enligt stadens modell 

och dokumenteras i ILS samt biläggs nämndens verksamhetsplan.  

 

Internkontrollplan 

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys upprättas årligen en internkontrollplan. I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka 

av de systematiska kontrollerna som ska genomföras. Syftet är att bedöma hur väl de systematiska kontrollerna fungerar och ge nämnden 

underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Även granskningssynpunkter från stadens revisorer kan påverka innehållet i 

planen. 

 

Internkontrollplanen upprättas, i likhet med väsentlighets- och riskanalysen, enligt stadens modell och dokumenteras i ILS samt biläggs 

nämndens verksamhetsplan. 
 

Rapportering  

Resultatet av genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras en gång om året till nämnden i verksamhetsberättelsen samt delrapporteras 

vid tertialrapport 2. I samband med rapporteringen i verksamhetsberättelsen lämnas en bedömning om den interna kontrollen är tillräcklig, delvis 

tillräcklig eller otillräcklig. Upptäcks allvarliga brister i den interna kontrollen ska det omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Vid 

misstanke om brott som kan leda till rättsliga påföljder ska nämnden omgående informeras och åtgärder vidtas. Dessutom ska revisionskontoret 

informeras. 



 

 

 

Miljöförvaltningen PM 

Sida 1 (11) 

2021-11-12 

Verksamhetsstöd 

Miljöförvaltningen 

Verksamhetsstöd 

 

Box 8136 

104 20 Stockholm 

Telefon (växel): 08-508 28 800 

juliana.kouriotou@stockholm.se 

start.stockholm.se 

 

Miljöförvaltningens kompetensförsörjningsplan 
2022-2024 

Miljöförvaltningen ska vara en förebild som arbetsgivare med goda 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i en stimulerande 

arbetsmiljö. Kompetenta och engagerade medarbetare är en 

förutsättning för förvaltningens verksamhet och utveckling. 

Utgångspunkten i kompetensförsörjningsarbetet är att medarbetarna 

ges förutsättningar för hög arbetsprestation och hög grad av 

kompetensutveckling i en motiverande och inkluderande 

arbetsmiljö.   

 

Kompetensförsörjningsplanen 2022-2024 beskriver förvaltningens 

kompetensbehov samt planerade och prioriterade åtgärder för att 

säkerställa att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång 

sikt. Kompetensförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument som 

möjliggör samordning av aktiviteter så att resurser används på ett 

effektivt sätt. Kompetensförsörjningsplanen uppdateras årligen och 

utgår från nämndens gällande 3-åriga kompetensförsörjningsplan 

samt från nämndens underlag till budget 2022 med strategisk 

inriktning för 2023-2024. Kompetensbehovet beskrivs inom 

följande personalområden: utveckla, behålla, attrahera, rekrytera, 

introducera, avveckla och avsluta.     

 

Sammanfattningsvis har miljöförvaltningen en tillfredsställande 

kompetensförsörjning och de viktigaste framgångsfaktorerna är 

kontinuerlig kompetens- och verksamhetsutveckling i arbetet, god 

arbetsmiljö samt starka nätverk med relevanta utbildnings-

institutioner och kompetenta yrkesverksamma inom förvaltningens 

verksamhetsområden. Den analys som genomfördes inom ramen för 

förvaltningens digitaliseringsarbete visar dock att det finns 

kompetensgap, som behöver adresseras antingen genom 

nyrekrytering eller vidareutveckling av befintlig personal eller 

genom nyttjande av konsulter med specialistkompetens. 
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Mål, uppdrag och kompetens   

Förvaltningens övergripande mål och uppdrag är i stort att bidra till 

en frisk och hälsosam miljö i staden. Det uppdraget bedöms inte 

förändras avsevärt över tid, däremot tillkommer vissa utmaningar i 

takt med att staden växer och att lagstiftning förändras. Stadens 

tillväxt innebär både kortsiktigt och långsiktigt att flera av de 

tillsynsområden som förvaltningen ansvarar för växer. Att 

Stockholm växer och blir tätare innebär också att förvaltningen 

måste utveckla myndighetsutövningen och tillsynen för 

stockholmarnas hälsa och miljö. Enligt förvaltningens 

tillsynsbehovsutredning pekar mycket på att förvaltningen under 

2022-2024 kommer behöva jobba med nya frågor och utveckling av 

befintliga tillsynsområden. Några exempel på särskilt prioriterade 

områden i tillsynsbehovsutredningen är kemikalier, förorenade 

områden, utsläpp i vatten inklusive dagvatten och avfallshantering.  

 

Inom lagstiftningsområdet kommer avfallsområdet och 

livsmedelslagstiftningen förändras något, vilket medför 

kompetensutvecklingsinsatser för berörda miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer. Avdelningen för livsmedelskontrollen 

kommer genomgå en större förändring under en treårsperiod. Det 

rör sig om att en ny del inom lagområdet tillkommer, att ett nytt 

arbetssätt från Livsmedelsverket om ”God kontrollsed” införs samt 

en förändring av riskklassificeringssystemet. Detta kommer 

innebära att nya arbetssätt och metoder behöver utvecklas samt att 

personalen behöver genomgå utbildningar.  

 

Den kommunikationsavdelning som skapades under hösten 2020 

fortsätter att utveckla sina arbetssätt för att tillgodose hela 

förvaltningens kommunikativa behov. Avdelningen kommer 

framöver att arbeta med påfyllnad av följande kompetenser: 

proaktivt mediearbete, digitalisering och pedagogik, 

beställarkompetens, ledningskommunikation och tjänstedesign.  

 

Det sker en kontinuerlig effektivisering av arbetet på förvaltningen 

med att förenkla och utveckla förvaltningens processer i syfte att 

förkorta handläggningstider och förenkla för företagare och 

medborgare vid kontakter med förvaltningen. Förvaltningens 

digitaliseringsarbete ökar med utgångspunkt i den strategiska 

färdplan för ökad digitalisering, automatisering och AI på 

miljöförvaltningen som färdigställdes våren 2020 och som årligen 

revideras med aktiviteter för kommande år. Denna utveckling 

kommer att accelerera under de närmsta åren, genom ökade 

tekniska möjligheter samt planerade uppgraderingar av existerande 
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ärendehanteringssystem och e-tjänster. Sammantaget ökar kraven 

på god digitaliseringskompetens inom förvaltningen, ett behov som 

tillgodoses genom kompetensutveckling av befintliga medarbetare 

men som också tas med som en aspekt vid behovsanalys inför 

rekryteringar.  

 

Förvaltningen kommer flytta tillbaka till de renoverade lokalerna i 

Tekniska nämndhuset våren 2022. En hel del tid och arbete kommer 

att behöva läggas på att säkerställa att flytten hanteras och följs upp 

på bästa möjliga sätt. I det ombyggda Tekniska nämndhuset 

kommer förvaltningen sitta i en så kallad flexkontorslösning (där 

medarbetare inte har en egen plats), och även om flera medarbetare 

redan idag har flexibla arbetsplatser finns en risk att en sådan 

förändring leder till viss personalomsättning. Både inför och efter 

flytten kommer förvaltningen arbeta aktivt med att involvera 

medarbetarna och kontinuerligt följa upp arbetsmiljöfrågor för att 

minimera risken för kompetensbortfall. 

 

Konsultanvändningen på miljöförvaltningen   

Förvaltningen köper in en del konsulttjänster inom ett par olika 

områden. Huvuddelen av konsulttjänster går till provtagning och 

analyser av olika typer av miljögifter på vatten, mark, byggmaterial 

i inomhusmiljön och livsmedel. Anledningen till detta är att 

förvaltningen varken har den utrustning som krävs i form av 

provtagningsutrustning, material och analysapparater eller 

erforderlig kompetens. I övrigt köps konsulttjänster in för bland 

annat framtagande av statistik, underlag och material för 

handlingsplaner, tekniska analyser, digitaliseringstjänster, 

framtagande av projekt- och EU-ansökningar. Tjänster köps även in 

för olika modelleringsverktyg och beräkningsmodeller för 

miljövetenskapliga undersökningar.  

  

Generellt används konsulttjänsterna för spetskompetens som 

förvaltningen saknar, som en insats för att snabba upp processer och 

för att genomföra provtagning och analyser. Som en följd av 

satsningarna inom digitaliseringsområdet samt de många uppdrag 

miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelats i stadens budget 2022, ser 

förvaltningen att konsultanvändningen kommer att öka något under 

nästkommande år, för att sedan minska igen. Förvaltningen ser 

kontinuerligt över om konsulttjänsterna bör införskaffas på annat 

sätt innan bedömning görs för inköp av tjänst.  
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Kritiska kompetenser  

De identifierade kritiska kompetenser förvaltningen har och ser en 

utmaning i att rekrytera är:  

 spetskompetens inom tillsynsområden för miljö, hälsoskydd 

och livsmedel  

 expertis inom olika miljöområden såsom t.ex. luft, buller, 

mark, miljöbilar, energi och klimat 

 kompetens inom förändringsledning  

 förmåga och kapacitet att leda och stödja 

digitaliseringsarbetet 

 speciallistroller för att stödja viktiga delar av IT-miljön 

såsom hanteringen av luftmätningar och förvaltningens e-

tjänster och ärendehanteringssystem 

 

Befattningar som inspektör, miljöutredare och projektledare utgör 

en stor del av förvaltningens verksamhet och kompetenskraven 

inom dessa befattningar inkluderar ofta flera av de för förvaltningen 

nämnda kritiska kompetenserna.  

 

I nuläget har förvaltningen en tillfredställande 

kompetensförsörjning av kritiska kompetenser. Inom vissa 

specialistområden blir det dock allt svårare att behålla och rekrytera 

kritiska kompetenser då efterfrågan på kompetensen är stor på 

marknaden. Många som arbetar inom dessa områden som experter 

konkurrerar förvaltningen om med både näringsliv och offentlig 

sektor. Den stora efterfrågan har också lett till ett högt löneläge som 

förvaltningen många gånger haft svårt att möta. Att fortsätta arbeta 

med förvaltningens lönepolitik är avgörande så att lönenivå och 

löneutveckling blir konkurrenskraftig och marknadsmässig. 

Gällande förändringsledning kompetensutvecklas förvaltningens 

chefs-och ledningsgrupp löpande för att möta den höga 

förändringstakten. 

 

Successionsplanering 

Förvaltningens personalomsättning ligger på en tämligen låg nivå. 

Jämfört med föregående år har andelen avgångar ökat något liksom 

andelen rekryteringar. Det är främst den interna rörligheten som 

ökat på förvaltningen och jämfört med tidigare år har fler 

tidsbegränsade anställningar upphört. Enligt avgångsenkäter och 

intervjuer är de vanligaste orsakerna till att tillsvidareanställda 

väljer att söka sig vidare fortsatt främst större utvecklings-

möjligheter/karriärvägar, möjlighet att jobba närmare sin bostad 

samt högre lön.  Observera att nedanstående statistik för 2021 
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enbart sträcker sig till oktober månad. 

 

Personalomsättning         2021 2020 2019 2018 

Avgångar     

Internt 1,97% 1,20% 0,40% 3,20% 
Externt 6,31% 11,21% 9,10% 9,20% 
Totalt 8,28% 12,40% 9,50% 12,40% 

Rekryteringar     

Internt 4,73% 3,60% 1,60% 5,20% 
Externt 8,68% 6,80% 6% 8,40% 
Totalt 13,41% 10,40% 7,50% 13,50% 

 

Under september månad 2021 har miljöförvaltningen 263 

tillsvidareanställda. Totala antalet anställda inklusive 

visstidsanställda är 289, vilket är en ökning från föregående år och 

till stor del en följd av uppdraget om att utöva trängseltillsyn på 

serveringsställen för att minska smittspridningen i samhället. 

Förvaltningen har en förhållandevis hög intern rörlighet, där 

medarbetare byter anställningsform eller befattning. 

Könsfördelningen är ungefär densamma som tidigare år. I 

september 2021 var 70 % kvinnor och 30 % män. Könsfördelningen 

reflekterar en skev könsfördelning som finns redan på 

inspektörsutbildningar runtom i landet. Andelen kvinnor är fler 

inom de flesta åldersgrupperna, men framförallt i de yngre 

åldersgrupperna med flest medarbetare. Det är enbart bland det fåtal 

anställda som är över 65 år som män är i majoritet.  

 

 
 

Miljöförvaltningen har en förhållandevis hög andel yngre 

medarbetare. Medelåldern för samtliga anställda är 45 år (män 47 

år, kvinnor 44 år). 
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Kritiska kompetenser 

 

Relativt få personer står inför pensionsavgångar mellan 2022 till 

2024. Under den kommande treårsperioden befinner sig 14 personer 

i pensionsberättigad ålder (mellan 65-69 år1). Ingen särskild 

befattningsgrupp är överrepresenterad bland pensionsavgångarna 

men några av de medarbetare som är i pensionsberättigad ålder 

innehar kritiska kompetenser.   

 

Eftersom dessa kompetenser är kritiska för verksamheten och 

efterfrågade av arbetsmarknaden gäller det för förvaltningen att 

säkerställa en kompetensöverföring till övriga medarbetare. Varje 

enhet på förvaltningen ansvarar för sin kompetensförsörjning och 

har åtminstone övergripande planer för hur kritiska kompetenser 

och personal ska ersättas om någon plötsligt skulle sluta. Generellt 

så tillämpas en viss grad av kompetensöverlappning men 

förvaltningen skulle behöva systematisera det kollegiala lärandet i 

större omfattning för att undvika ett kompetensgap, samt säkra 

rutiner för överlämning vid kompetensöverföring som vid avslut 

och pensionsavgångar.   

 

En individuell utvecklingsplan uppdateras årligen i samband med 

medarbetarsamtal. Medarbetarna får ge uttryck för sin 

ambitionsnivå och önskade kompetensutveckling inom ramen för 

vad verksamheten kan erbjuda och cheferna uppmuntrar till 

utveckling. I samband med dessa samtal diskuteras eventuella 

kompetensgap mellan individernas nuläge och kompetensprofilen 

för att komma vidare eller nå en önskad nyckelposition. Chefen 

beskriver kompetensutvecklingsmöjligheter som finns och en 

utvecklingsplan för året beslutas.  

 

På miljöförvaltningen utannonseras alla lediga tjänster på stadens 

intranät. Generellt utlyses alla lediga tjänster externt men i fall då 

väldigt kompetenta interna sökande finns så sker i vissa fall endast 

annonseringen internt. Alla anställda har alltid möjlighet att söka 

nya och lediga tjänster och interna karriärer inom förvaltningen 

uppmuntras.  

 

Förvaltningen genomför även utvecklingsprogram för medarbetare 

som TN-akademin. Syftet är att bidra till medarbetarnas personliga 

utveckling och för att rusta medarbetare att kliva in i ledarroller i 

framtiden.  

 

                                                 
1 Åldersgränsen i LAS höjs från 67 till 68 år den 1 januari 2020 och från 

68 till 69 år den 1 januari 2023. 
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Riskanalys kopplat till identifierade 

utmaningar 

 

Riskanalys kopplat till identifierade utmaningar 

Förvaltningens övergripande utmaningar vad gäller 

kompetensbehovet bedöms som hanterbara. De utmaningar som 

förvaltningen står inför den kommande treårsperioden som kan 

innebära visst kompetensgap hanteras främst genom att 

kompetensutveckla och bredda nuvarande medarbetares kompetens. 

Det är i första hand en fördjupning och breddning av kompetensen 

inom befintliga befattningar som behövs. Mycket utvecklingsarbete 

pågår, inte minst inom digitaliseringsområdet. Förvaltningens 

strategi är att utveckla befintlig personal men det kan även bli 

aktuellt att på sikt behöva rekrytera in kompetenser inom 

digitaliseringsområdet som inte finns i dagsläget. 

 

Förvaltningen behöver också stärka upp arbetet med att 

successionsplanera inför kommande pensionsavgångar eller inför att 

nyckelpersoner väljer att sluta. Många enheter på förvaltningen har 

goda exempel på hur arbetet kan göras, att dela med sig av sina 

erfarenheter och systematisera arbetet i större omfattning vore bra 

för att trygga komptensgapen som eventuellt kan uppstå.  

 

Störst risk och det som kan ha störst påverkan på 

kompetensförsörjningen är förvaltningens förmåga att behålla, 

attrahera och rekrytera kompetens. Även om mycket fokus kommer 

ligga på kompetensutveckling de kommande åren anses risken för 

att misslyckas på det området som relativt lågt då förvaltningen 

redan nu har en förhållandevis god förmåga att kompetensutveckla.  

 

Det relativa löneläget är den faktor som främst påverkar förmågan 

att behålla, attrahera och rekrytera kompetens. Löneläget utvärderas 

årligen och under de senaste åren har förvaltningen använt en del av 

det ekonomiska utrymme som olika effektiviseringar skapat till att 

göra särskilda lönesatsningar.  

Förvaltningen måste fortsätta jobba med lönepolitiken så att 

lönenivå och löneutveckling blir konkurrenskraftig och 

marknadsmässig. 

 

Förutom löneläget så är en påtaglig risk vad gäller förmågan att 

attrahera och rekrytera kompetens att konkurrensen om 

miljöförvaltningens kritiska kompetenser ökar på arbetsmarknaden. 

Det är en trend att fler kommuner och konsultbolag söker liknande 

kompetenser som miljöförvaltningen.  
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Förvaltningens planerade åtgärder för att 

hantera kompetensgapet 

 

Förvaltningens planerade åtgärder för att hantera 
kompetensgapet  

Förvaltningens bedömning är att kompetensgapet på det hela taget 

kommer att kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. Ett antal 

åtgärder är särskilt prioriterade och många av dessa är specifika för 

respektive avdelning och enhet. Åtgärder sker fortlöpande och det 

finns en etablerad och fungerande hantering för att anpassa åtgärder 

utifrån nya eller förändrade behov som uppstår över tid.  

Utveckla   

Förvaltningen fortsätter med kompetenshöjande insatser som syftar 

till att utveckla och bredda den enskilde medarbetarens kompetens 

och därmed bidra till att verksamheten uppnår sina mål, uppdrag 

och sitt framtida kompetensbehov. Kompetensutveckling diskuteras 

i samband med medarbetarsamtalet och dokumenteras i den 

individuella utvecklingsplanen. Förvaltningen ser vissa förändringar 

kommande år kopplat till nya uppdrag och arbetssätt så som nya 

tillsynsområden, förändringar i livsmedelslagstiftningen och fortsatt 

intensifiering av digitalisering och digitala arbetssätt. Nedan listas 

prioriterade aktiviteter för 2022-2024:  

  

 Extern och intern ämnesspecifik utbildning för 

förvaltningens livsmedelsinspektörer kopplat till 

lagändringar och ny riskklassningsmodell    

 Intern och extern utbildning av förvaltningens miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer inom tillkomna tillsynsområden, 

exempelvis energi, kemikalier, markföroreningar och 

dagvatten.  

 Intern och extern utbildning av förvaltningens 

kommunikatörer inom digitalisering och pedagogik, 

ledningskommunikation och tjänstedesign 

 Fortsatt arbete med digitalisering inom prioriterade områden 

utifrån miljöförvaltningens strategiska färdplan för 

digitalisering, automatisering och AI, och därmed 

kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet 

 Utveckla och stärka upp arbetet med kompetensöverföring 

för att säkerställa att kritisk kompetens finns kvar i 

organisationen vid pensionsavgångar och avslut.   

 Erbjuda utbildningar för förvaltningens chefer inom 

ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, arbetsrätt och  

kompetensbaserad rekrytering  

 Fortsätta den ledningsutvecklingsinsats för förvaltningens 

chefer som har påbörjats 

 Ledarutveckling utifrån stadens utvecklade chefsprofil 
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 Erbjuda utvecklingsprogram för medarbetare som TN-

akademin (utveckling för utvalda medarbetare inom 

Tekniska nämndhuset, ett samarbete mellan 

miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 

exploateringskontoret och fastighetskontoret) 

 Planerade förvaltningsövergripande möten för att lära av 

kollegor och samverkanspartners   

 Internutbildningar som tillhandahålls av förvaltningens 

jurister inom bland annat allmän förvaltningsrätt 

livsmedelslagstiftning, miljöbalken och GDPR 

 Utbildningsinsatser inom projektledning 

 

Behålla  

Genom engagerat ledarskap, utvecklande och inkluderande 

arbetsmiljö samt delaktighet och inflytande är miljöförvaltningen en 

arbetsplats där medarbetarna vill stanna kvar. Förvaltningen ska 

vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda medarbetarna ett 

meningsfullt arbete. Nedan listas prioriterade aktiviteter under 

2022-2024 för att behålla kompetenta och engagerade medarbetare:  

  

 Nya aktiva åtgärder för att säkerställa allas lika rättigheter 

och möjligheter på jobbet. 

 Fortsätta arbeta med det relativa löneläget för att säkerställa 

ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt löneläge. 

 Tydliggöra alternativa karriärvägar i form av 

specialistfördjupningar eller breddad expertis.  

 Fortsatta satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare 

inom bland annat friskvård, trivselaktiviteter och flexibla 

arbetssätt. Exempel: Sponsrade löplopp, friskvårdstimme, 

MIFF, flextid och möjlighet till hemarbete. 

 Ge medarbetare inflytande över den egna arbetssituationen 

för att på så sätt öka motivation och deras resultat. 

 

Attrahera   

För goda verksamhetsmässiga resultat behöver miljöförvaltningens 

fortsatt attrahera rätt kompetens och nå relevanta målgrupper, 

särskilt inom bristyrken. De anställda är de bästa ambassadörerna 

för att sprida en attraktiv bild av miljöförvaltningen som en 

stimulerande arbetsplats med god arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön 

och flexibla arbetsförhållanden. Prioriterade aktiviteter under 2022-

2024 för att öka miljöförvaltningens attraktivitet:  

 

 Lyft fram goda exempel där medarbetarens 

ambassadörskap synliggör verksamhetens värderingar 
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(mot samarbetspartners, nätverk, branschfolk, studenter 

och lärosäten).  

 Fortsätta öka utbyte av kunskap och praktiska erfarenheter 

mellan universitet och miljöförvaltningen. Öka antal 

högskolepraktikanter samt exjobb och därigenom fler 

studenter som lär känna miljöförvaltningen som en attraktiv 

arbetsplats.   

 Deltagande på universitetens arbetsmarkandasdagar.  

 Öka attraktiviteten genom att gå ut med 

arbetsgivarvarumärket i fler kanaler, så som att sprida goda 

exempel på intressanta projekt och arbetsuppgifter på 

miljöförvaltningen. 

 Erbjuda Sveriges mest spännande arbetsuppgifter inom 

miljöområdet. 

 Stärka bilden av miljöförvaltningen och Tekniska 

nämndhuset som en av världens mest spännande 

arbetsplatser för hållbar stadsutveckling. 

 

Rekrytera 

Miljöförvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. I en 

rekrytering möter förvaltningen många potentiella medarbetare och 

en väl genomförd rekrytering bidrar till att stärka bilden av 

miljöförvaltningen som en bra och attraktiv arbetsgivare. Nedan 

listas prioriterade aktiviteter under 2022-2024:  

 

 Förvaltningen anordnar årligen utbildning i 

kompetensbaserad rekrytering för cheferna. 

 Förstärkt användande av sociala medier vid rekryteringar 

(LinkedIn, Facebook) 

 

Introducera  

Introduktionen för nyanställda är viktig och påverkar hur snabbt en 

nyanställd kan komma upp i full produktivitet. En väl genomförd 

introduktion främjar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. 

Förvaltningen genomför lokal introduktion ute på enheterna och 

avdelningarna samt en förvaltningsövergripande introduktion som 

genomförs två gånger per år. Dessutom har ett förstärkt 

introduktionsprogram för chefer skapats. Tre satsningar planeras för 

att förbättra introduktionen på förvaltningen under 2022-2024:  

 

 Utvärdering och vidareutveckling av den digitala 

introduktionsutbildningen för nyanställda som ett 

komplement till den fysiska introduktionen som hålls två 

gånger per år.  
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 Utveckla webbutbildningar som komplement till fysiska 

utbildningar.    

 Förnya fokus på fadderskapet.   

 

Avveckla och avsluta 

Förvaltningen har en systematiserad rutin för hur avslut av 

medarbetare hanteras. Vad gäller de avslut som kontinuerligt sker så 

är fokus på att ta reda på om förvaltningen kan lära något av varför 

någon slutar; avslutsenkäter genomförs för samtliga anställda och 

avslutsintervjuer för tillsvidareanställda av såväl HR som närmsta 

chef. Det är även viktigt för förvaltningen att tidigare anställda ska 

gå vidare i yrkeslivet som goda ambassadörer och alumni. Nedan 

listas prioriterade aktiviteter under 2022-2024:  

 

 Årlig sammanställning och rapportering av vart personer 

som slutar tar vägen, varför de slutar och eventuella 

lärdomar kring vad förvaltningen kunde gjort för att behålla 

dem. Vid behov skapas överlämningsplaner för att säkra 

kompetensöverföring till efterträdare 



Länk till inköpsanalysverktyg och kategorträd: Länk - Inköpsanalysverktyg och kategoriträd

PLAN FÖR UPPHANDLING 2022

Anvisningar
Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. 
Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1 miljon ska redovisas. Upphandlingen ska kategoriseras 
med kategorifamilj samt kategoriklass utifrån Stockholms stads kategoriträd. Med påbörjad upphandling avses en 
upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag 
planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett 
kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd upp 
upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för ansvarig för upphandlingen eller relevant 
funktionsbrevlåda. Stadens inköpsanalysverktyg kan användas för att se inom vilka kategorier nämnden har köpt  tidigare år 
samt mer information kring Stockholms stads kategoriträd finns på sidan för inköp och upphandling och nås via följande länk: 
https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Ink%C3%B6psanalysverktyg.aspx
Observera att kategoriträdet är uppdaterat gällande kategorifamilj Bygg & anläggning samt Tekniska konsulter. Vid frågor, 
kontakta Robert Nilsson, enheten för strategiskt inköp, finansavdelningen, stadsledningskontoret. E:post: 
robert.nilsson@stockholm.se Tel: 08-508 29461

https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Ink%C3%B6psanalysverktyg.aspx


Bilaga 9 - Plan för Upphandling 2022
Kontaktuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer

Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Kategorifamilj Kategoriklass Beskrivning Planerad start av 
upphandling

Avtalsperiod inkl 
förlängningsoptioner

Värde mnkr Ansvarig nämnd Kontaktuppgifter

Externa tjänster Verksamhetskonsulter
Konsultstöd för utredningar kopplade till 

kemikaliekrav och hantering av kemikalier i stadens 
verksamheter, ev inkl kemiska analyser

2022-01-01 2022-09 till 2026-12? 6 MHN

arne.jamtrot@stockholm.se

Tel: 08-508 28 800, E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Mikael Nyberg, Tel: 08-50828780, E-post: mikael.h.nyberg@stockholm.se

mailto:arne.jamtrot@stockholm.se


2021 2022 2024

• Förvaltningens processer

förbättras kontinuerligt genom 

att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter utifrån målgruppernas 

behov.

Verksamhetsprocesser 

utifrån målgruppernas 

behov

• Mobil tillgänglighet till vårt verksamhetssystem.

• Målgruppernas behov fångas i samtliga digitala 

utvecklingsprojekt.

Medarbetarskap, 

ledarskap och digital 

kompetens 

• Digital kompetens är del i medarbetarsamtalen (behov av 

kompetensutveckling etc.). 

• Alla medarbetare har fått kompetensutveckling om förändrade 

arbetssätt i och med införandet av ECOS 2.

Effektivt samarbete och 

kommunikation

• Förvaltningen har en god bild av stadens nya och kommande 

digitala system.

• Förvaltningen förmedlar på ett adekvat sätt sina 

verksamhetsmässiga behov inom staden samt till externa 

parter

• Interna samverkansforum kring digitalisering är etablerade

Digital miljö

• En IT-miljö och digitala verktyg som möjliggör arbete 

oberoende av var du befinner dig är etablerad.

• Rutinerna för informationssäkerhet på förvaltningen är 

genomlysta och utvecklade.

• En dialog med SLK om att etablera väl fungerande digitala 

samarbetsytor för interna och externa deltagare är genomförd

Strukturer för 

innovation och 

utveckling

• Vi har en struktur samt resurser för att fånga upp innovativa 

idéer från omvärlden.

• En funktion som ska stimulera innovativa lösningar är 

etablerad.

• Tre innovativa förslag för utveckling av verksamheten är 

framtagna och resursplanerade.  

• Vi har ett strukturerat arbete med öppna data på förvaltningen.

• Målgruppernas behov fångas i samtliga digitala 

utvecklingsprojekt och det finns en process för systematisk 

effekthemtagning. Digitala system om möjligt samverkar med 

varandra och stödjer dessa behov 

• Ett antal centrala processer är digitaliserade

• Lärdomar och insikter från digitala processer sprids inom 

organisationen.

• Förvaltningen attraherar, bibehåller och utvecklar digital 

kompetens samt det finns en kultur och systematik som stödjer 

detta 

• Innovation och digitalisering genomsyrar den dagliga 

verksamheten. ”Att tänka digitalt” uppmuntras i alla arbetsmoment

• Nära dialog & samarbete med SLK med avseende på 

digitalisering

• Förvaltningen samarbetar systematiskt kring utvecklingsfrågor

• Förvaltningen har en god bild av stadens nya och kommande

digitala system och arbetar aktivt utifrån dessa förutsättningar

• Utökad samverkan med andra aktörer som har likartade behov 

såväl inom som utom staden

• Nya digitala verktyg ger effektivitet och rätt kvalitet

• Förståelse och medvetenhet i informationssäkerhet finns 

genom hela organisationen

• Möjligheterna med ECOS 2 utnyttjas i nya mobila system och e-

tjänster

• Förvaltningen har ett systematiskt sätt att gemensamt arbeta 

med innovation- och utvecklingsfrågor

• Arbete med datahantering är mobiliserat 

• Förvaltningen har en hög digital 

kompetens där digitalisering och 

innovation är naturliga delar av 

medarbetarskap och ledarskap.

• Förvaltningen samarbetar och 

kommunicerar med interna och 

externa aktörer för att nå längre 

gemensamt.

• Den digitala miljön är stabil, 

säker och möjliggör ett flexibelt 

och mobilt arbetssätt.

• Förvaltningen tar tillvara och 

testar innovativa idéer på ett 

systematiskt sätt för att utveckla 

verksamheten och nå våra mål.

• Flera centrala processer hos 

förvaltningen är digitaliserade

• Det finns en struktur för kontinuerlig

förbättring av processer och 

spridning av lärdomar

• Fortsatt kontinuerligt arbete för 

utveckling av digital kompetens hos 

ledning och medarbetare 

• Det digitala ledarskapet genomsyrar 

verksamheten 

• Det finns digitala system och 

processer som möjliggör 

samverkan 

• Hela förvaltningen har en klar bild av 

stadens ambitioner kring 

digitalisering och innovation och hur

alla kan stötta ambitionerna genom 

sitt arbete 

• Organisationens behov av digitala 

verktyg beaktas kontinuerligt 

• Lämpliga lösningar identifieras och 

implementeras kontinuerligt 

• Nya innovativa idéer testas 

löpande

• Det finns en struktur för hur 

förvaltningen arbetar med data

internt och externt 

2023
Miljöförvaltningens 

digitala färdplan



Planerade aktiviteter för 2022 

Beskrivning Ansvarig Nästa steg

Implementering av portföljstyrning
Säkerställ framdrift och balans i projekt och driv innovationsaktiviteter 

Frigör utrymme till fler utvecklingsprojekt 

Anna Hadenius Implementationsplan

Arbeta med kompetensförsörjning
Använd kompetenskartläggningen som underlag för att utveckla organisation, utveckla 

kompetens, utveckla processer och rekrytera i fokusområden

Anna Hadenius Implementationsplan

Köldmedierapportering etapp 2
Teknisk implementering och produktionssättning av e-tjänst för köldmediedeklaration

Processutveckling och förändringsledning 

Åsa Hoffmann Kravställning mot funktioner

Utredning av tekniska förutsättningar

Beslut om produktionssättning 

Kontinuerlig utveckling: sprida insikter och 

lösningar till andra processer 

Identifiera och analysera lärdomar och sammanställa 

Förstår andra processer och implementerarar

Portföljansvarig Identifiera ansvarig och utforma genomförandeplan 

Digitala inspektioner etapp 2
Teknisk implementering och produktionssättning av e-tjänst för digitala inspektioner

Processutveckling och förändringsledning 

Kristine 

Fonander

Utredning av tekniska förutsättningar

Beslut om produktionssättning 

Digitala meddelanden
Utred de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för MF att kommunicera 

beslut på digitalt på ett säkert sätt, till exempel digitala myndighetsbrevlådor men även 

identifiera andra tänkbara alternativ.

Mikael Nyberg Undersök förutsättningar att ansluta sig till DIGGs

plattform Mina meddelanden 

Datahantering: uppstart och mobilisering
En sammanhållen och överblickbar datahantering är förutsättning till utveckling utav AI 

och IoT

Jonas Arnqvist Bilda arbetsgrupp för att definiera behov och 

arbetsformer 

AI i klagomålshantering
Börja med en pilot för texttolkning, kategorisering och bearbetning av klagomål via AI. 

Samverka med SLK

Jonas Arnqvist Förstudie för att utreda vad som krävs för en 

pilotversion

Ecos 2 och mobilitet
Undersöka möjligheterna med att arbeta med verksamhetssystemet oberoende av plats Mikael Nyberg Behovsutredning: behövs mobilitet kring Ecos 2?

Vi ska ha utrymme för att testa nya innovativa idéer - eventuellt kan andra utvecklingsinitiativ tillkomma

Ledning och styrning
Aktiviteter med ledningsgruppen och chefsgruppen Anna Hadenius Bilda arbetsgrupp för att planera aktiviteter

Digitaliseringsarbete etapp 2
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Yrkanden och synpunkter i samband med förhandling om 

Verksamhetsplan 2022 
 
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 Verksamhetsplan 2022. 
 
SACO lokalförening gör följande kommentarer till Verksamhetsplanen 2022 

 Pandemin har nu pågått i över 1,5 år, SACO-rådet anser att det är bra att förvaltningen 
bevakar förändringar i smittläget och är redo att anpassa sig om nya restriktioner skulle 
införas.  
 

 Pandemin har även medfört ändringar i framför allt synen på hemarbete. Under året har 
medarbetare uppmanats att arbeta hemma om möjligt, vilket har medfört att många 
medarbetare börjat uppskatta att i större utsträckning kunna arbeta hemifrån. SACO-rådet 
anser att det bör bejakas, i den mån det är möjligt, utan att det sker på bekostnad av 
försämrad arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna.  Ökat hemarbete ställer även andra krav 
på kommunikationen mellan chefer och medarbetare för att säkerställa att chefen får 
information i tid om en medarbetare mår dåligt och t.ex. behöver stöd. Det är viktigt att 
medarbetarna signalerar om de mår dåligt, men det är även viktigt att chefer vågar fråga och 
följa upp detta, eftersom det inte är lika lätt att se hur någon mår genom en datorskärm, det 
är inte heller alltid ett enkelt ämne att lyfta med sin chef.  
 

 Miljöförvaltningen kommer under 2022 att flytta in i renoverade lokaler i tekniska 
nämndhuset. 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. Vi har 
uppmärksammat förvaltningen på att denna erfarenhet ska tas med till de nya lokalerna i TN-
huset, SACO har inte fått uppfattningen om att detta gjorts men förutsätter att förvaltningen 
kommer att hörsamma de individuella behov som uppstår.  
SACO yrkar på att arbetsgivaren efter flytt fortlöpande, undersöker hur de nya lokalerna 
fungerar och skyndsamt åtgärdar brister som noteras. Det är även viktigt att följa upp hur 
medarbetarna mår när fler personer kommer sakna fasta platser och sitta i öppna 
kontorslandskap, vilket är en omställning från nuvarande lokaler. 
 

 Samverkansformerna kring arbetet med TN-huset visar fortfarande på stora brister då det 
inte finns någon riktig samverkansplattform för att tillvarata de synpunkter som berör flera 
förvaltningar.  
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 SACO noterar att det i VP 2022, likt 2021 lagts större vikt och utförts en djupare analys för att 
behålla och säkra förvaltningens kompetens, bilaga 9, bl.a. genom konkurrenskraftiga löner, 
SACO anser att detta är en bra analys och är även något som lyfts i tidigare yrkanden från 
SACO.  
SACO yrkar på att förvaltningen genomför vidare lönesatsningar även på de grupper och 
individer som inte har fått ta del av tidigare satsningar.  

 
 
 
SACO-rådet vid Stockholms stads miljöförvaltning 



MILJÖFÖRVALTNINGEN övervakar den inre och yttre 
miljön i Stockholm. Förvaltningen har tillsyn över bland 
annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarlig 
verksamhet (t.ex. industrier) och kemikalieanvändning.

Hit hör också miljö- och luftövervakning, bullerfrågor 
samt bevakning av miljöaspekter i stadens planer för 
byggande och trafikleder.

Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna 
stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med 
bland annat Miljöbilar i Stockholm.

start.stockholm/miljoforvaltningen
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