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Verksamhetsberättelse 2017 för Miljöoch hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande
1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för miljöoch hälsoskyddsnämnden och överlämna den till
kommunfullmäktige.
2. Justera beslutet omedelbart.
Gunnar Söderholm

Mikael Nyberg

Förvaltningschef

Avdelningschef

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall
KFs nettobudget för nämnden uppgick till 104,6 mnkr för år
2017, kostnaderna uppgick till 200,7 mnkr och intäkterna till
96,1 mnkr. Budgeten utökades i tre omgångar, dvs i
avstämningsärendet, i tertialrapport 1 och i tertialrapport 2.
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Tabellen nedan visar utvecklingen av budgeten för 2017.
Kostnader

Intäkter

Netto

KF budget 2017
Budgetjustering för lokala åtgärdsprogram
Budgetjustering naturreservat
Omslutningsförändringar

200,7
5,4
0,3
30,1

-96,1

104,6

Budget avstämningsärendet
Budgetjustering lokala åtgärdsprogram
Omslutningsförändringar

236,5
0,5
0,6

-126,2

Budget efter T1

237,6

-126,8

110,8

Budgetjustering lokala åtgärdsprogram

-30,1
110,3

-0,6

1,00

Budget efter T2 inklusive kapitalkostnader

238,6

-126,8

111,8

Utfall 2017

235,9

126,8

109,1

Förvaltningen har således styrt mot ett netto på 111,8 mnkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt sett ett
överskott om 2,7 mnkr. Det uppkomna resultatet förklaras av:




Höga tillsynsintäkter, trots lägre personalkostnader.
Ej förbrukade medel från Centrala Medelsreserven.
Lägre kostnader, särskilt för uppgradering av ECOS

I avsnittet Sammanfattande analys nedan, framgår ett utförligt
sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten under
2017. I avsnitten 4.8 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt
hållbar framgår en mer utförlig analys av nämndens ekonomi.
För att kunna härleda nämndens verksamhet till kommunfullmäktiges budget redogörs nedan för budgettilldelningen
inklusive extra medel som tilldelats under året. Dessutom
redogörs för indikatorer och aktiviteter som innebar krav på
nämndens insatser.
När det gäller prognossäkerheten skall noteras att den har
blivit bättre jämfört med föregående år. Avvikelsen för
kostnader mellan tertialrapport 2 och utfallet ligger strax över
en procent, som är stadens målsättning. Totala intäkter ligger i
nivå med budget och prognos.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (119)

Nedan framgår kommentarer till de extra medel nämnden
erhåll i budget för 2016 samt även medel från central
medelsreserv.

Extra medel till MHN i budget
•

Energicentrum, klimatplanens genomförande,
klimatpakten (3,0 mnkr); Extrasatsningar har gjorts för att
öka antalet medlemsföretag i Klimatpakten. Möjligheter
och begränsningar för att fasa ut fossil plast i
avfallsförbränningen har utretts som en del av
klimatstrategin. Flygets utveckling och klimatpåverkan
(MHN 2016-10-25) har utretts liksom möjligheter att
kompensera för klimatpåverkan för stadens egna
flygresor.

•

Beräkningsmodell för LCA vid byggnation (1,2 mnkr):
Förvaltningen deltar i ett projekt där IVL (Svenska
Miljöinstitutet) bygger upp en nationell LCA-databas
med livscykelanalyser för byggnadsmaterial. Databasen
anpassas till SGBC:s (Sweden Green Building Council)
miljöklassning Miljöbyggnad 3.0. En betaversion har
testats på några av stadens nyproducerade byggnader.
Energicentrum har bistått FSK och bolag i staden med 50
tkr vardera (totalt 200 tkr) som delfinansiering av deras
arbete med att testa verktyget och verifiera
användbarheten för klimatberäkningar vid nyproduktion.
Förvaltningen har erbjudit sig att vara värd för ett C40möte rörande LCA i byggnadsmaterial.

•

Handlingsplan för god vattenstatus (3,6 mnkr):
Arbetet med vattenförvaltning enligt Handlingsplanen för
god vattenstatus fortgår. Medlen har använts till personal
som företrädesvis arbetar med samordning av stadens
vattenarbete och projektledning av framtagandet av de
lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster.

•

Strategiskt arbete för genomförande av ”Ett grönare
Stockholm” (1,0 mnkr): Arbetet har inletts. En
övergripande utredning om ekodukter, framtagen
gemensamt med Trafikkontoret, presenterades i MHN
den 16 maj. Beredning har skett av förslag till gröna
genomförandeprojekt som i slutet på året beslutats i
trafiknämnden. Parallellt har en diskussion förts om
strategiska frågor som gruppen behöver ta tag i vilket
bereds i arbetsgrupp för att kunna fatta beslut om
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inriktning för fortsatt arbete vid beredningsgruppens
första möte 2018.
•

Underlag nya kemikalieindikatorer (0,2 mnkr):
Förvaltningen har haft i uppdrag att ta fram en plan för
hur hälsorelaterad övervakning av miljögifter kan
utvecklas. Indikatorerna ska bygga på en hälsorelaterad
miljögiftsövervakning baserad på humanprover,
exempelvis bröstmjölk, blod och urin. Swetox,
akademiskt centrum inom kemikalier, hälsa och miljö, har
anlitats för att ta fram underlag till planen. En delrapport
levererades under hösten 2017 och en workshop har
hållits med forskare inom området. Planen kommer att
färdigställas och presenteras för MHN under 2018.

•

Koncerngemensam fordonshantering (2,0 mnkr):
Kommunfullmäktige antog den 20 mars 2017 Strategi
och riktlinjer för fordonshantering för hela kommunkoncernen. Fleet manager funktionen arbetar aktivt med
stöd och hjälp till förvaltningar och bolag i enlighet med
riktlinjerna. Under våren har uppdaterade instruktioner
publicerats på intranätet. Ett nytt leasingavtal har kommit
på plats. Upphandlingar av bilpoolstjänst, elektronisk
körjournal och fordonsadministration av påbörjats i
samarbete med serviceförvaltningen. Förvaltningen har
deltagit i SKL Kommentus arbete med upphandling av ett
nytt drivmedelsavtal. Stockholms stad blev för fjärde året
i rad utsedd till Sveriges Bästa Miljöbilskommun 2017.

•

Utvecklingsprogram ökad tillgänglighet och funktion för
naturreservat (1,0 mnkr): Informationskampanj om
reservaten genomfördes hösten 2017 , bland annat har en
film om stadens reservat och vad som kan upplevas där
producerats. Filmen har visats i Stockholmsrummet i
Kulturhuset och ligger även på stadens hemsida för
påseende. Tillsynskampanj angående koppling av hund i
naturreservaten har genomförts. Lansering av Facebooksidan ”Natur i Stockholms stad” har genomförts. En
informationsskylt har tagits fram som beskriver
kopplingen mellan att död ved (trädstammar, kvistar mm)
som får ligga kvar i naturmarken ökar den biologiska
mångfalden. Förvaltningen har samrått med stadsmätningen på SBK inför kommande upphandling av
tjänster för utsättning och markering av reservatsgränser.
Förvaltningens arbete för utveckling av stadens reservat
kommer att behandlas i styrgruppen för ett Grönare
Stockholm.
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•

Uppdatering av IT och diarieföringssystem Ecos (3,0
mnkr): Under 2017 har steg ett, förberedelsefasen, av
uppgraderingsprojektet till Ecos 2 slutförts och steg två,
införandefasen, har inletts. Förvaltningen har under
hösten 2017 upphandlat ett IT-projektledarstöd. En
detaljerad projektplan ska vara färdigställd i januari 2018.

•

Förstärkning handläggare Plan och miljö (1,0 mnkr):
Efterfrågan på förvaltningens kompetens har ökat
markant och är fortsatt hög sedan förvaltningen
införlivats i stadsplaneringen fullt ut i enlighet med
Ledstångsarbetet. Samarbetet fungerar nu utmärkt.

•

Kompetensförsörjningsinsatser (2,0 mnkr):
Miljöförvaltningen har under 2017 genomfört ett stort
antal utbildningar i bland annat klarspråk, bemötande,
mångfald och normkritik, juridik i handläggningen samt
ekonomiadministration. En kompetensförsörjningsplan
för perioden 2018-2023 har tagits fram och fastställdes i
samband med miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsplan för 2018.

Extra medel i avstämningsärendet:
•

Ta fram förslag till förstärkningsåtgärder som gynnar
biologisk mångfald i naturreservat (0,3 mnkr):
Medlen har använts till framtagande av åtgärder för att
förstärka ekologiska funktioner i naturreservaten och i
samband med exploatering. Åtgärderna ska publiceras i
en idébank på Miljöbarometern och på så sätt vara lätt
tillgängliga för de som arbetar med fysisk planering och
genomförande av åtgärder i naturmarken. Arbetet
kommer att redovisas i styrgruppen för ett Grönare
Stockholm.
För att konkret identifiera lämpliga åtgärder har två
delutredningar handlats upp: Den ena utredningen
inriktar sig på ekologiskt mångfunktionella åtgärder i
Rågsveds friområde, med fokus på att skapa en
sammanställning och platsurval av de mest passande
förstärkningsåtgärderna i friområdet (främst avseende
ekologiska funktioner men också rekreativa värden). Den
andra utredningen är mer specifikt inriktad på groddjuren
i Flatenreservatet och ska utreda och föreslå platser för
anläggning av groddjursåtgärder/-dammar.

•

Vattenförbättrande åtgärder enligt ansökan från CM2
(5,4 mnkr): Medlen används till att ta fram underlag till
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de lokala åtgärdsprogrammen för vatten. Under året har
miljöförvaltningen, i samverkan med Stockholm Vatten
och Avfall AB och övriga tekniska förvaltningar i
enlighet med Handlingsplanen för god vattenstatus,
arbetat med färdigställandet av lokala åtgärdsprogram för
Bällstaån, Brunnsviken och Råcksta träsk.
Aktiviteter beslutade av kommunfullmäktige
Nedanstående aktiviteter har beslutats av KF för MHN
och ska leda till att KF:s mål för verksamhetsområdet
och inriktningsmål uppnås. I anslutning till aktiviteten
anges mål för verksamhetsområdet:
•

Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden ska i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden
och stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre
leder för stigcykling i Nackareservatet, Flatens
naturreserverat samt Kyrkhamns naturreservat:
Utredning och samråd har genomförts för led i
Nackareservatet på båda sidor om kommungränsen.
Även för Flatens naturreservat har utredning genomförts.
I Kyrkhamn har ingen utredning påbörjats, i avvaktan på
att arbetet med att inrätta naturreservatet kommit längre.

•

Exploateringsnämnden ska i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ta fram en
handlingsplan för användande av fossilbränslefria
arbetsmaskiner: Handlingsplanen har tagits fram och år
klar.

•

Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och servicenämnden ta fram en
handlingsplan för att staden som organisation ska vara
fossilbränslefri 2030: Utredningen skedde som en del av
klimatstrategin. Förvaltningen har ingått i den grupp som
tar fram planen under ledning av stadsledningskontoret.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ta fram en strategi
för hur användningen av fossil plast kan reduceras inom
Stockholms stad: Utredningen skedde som en del av
klimatstrategin. Förvaltningen har ingått i den grupp som
tagit fram strategin. Inför år 2017 fanns flera uppdrag
med liknande inriktning både i budget och i klimatstrategin. Eftersom Stockholm Vatten och Avfall AB haft
ansvar för två av dessa där de lett arbetet. I arbetsgruppen
ingick även Fortum Värme. Resultatet av studien kommer
att redovisas för MHN våren 2018.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 7 (119)

•

Fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen ska
samordna existerande forum på temat hållbart byggande
och fastigheter: Förvaltningen har deltagit i en
samordningsgrupp. Gruppen leds av fastighetskontoret.

•

Exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utarbeta rekommendationer och
verifieringsmetod för livscykelanalyser avseende
klimatpåverkan kopplat till val av material, utförande
och byggprocess som kan användas vid husbyggnation:
Förvaltningen har deltagit i ett projekt tillsammans med
exploateringskontoret där IVL (Svenska Miljöinstitutet)
bygger upp en nationell LCA-databas (databas över
livscykelanalyser) för byggnadsmaterial som anpassas
till SGBC:s (Sweden Green Building Council
miljöklassning Miljöbyggnad 3.0). Fastighetskontoret
och bolag i staden har deltagit i projektet genom att
verifiera resultat i sina byggnader. En betaversion av
databasen har börjat testas och systemet ska börja testas
full ut i NDS under 2018.

•

Exploateringsnämnden ska i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stadshus AB ta fram en
handlingsplan för hantering av byggmassor inom staden:
Arbetet med inventering av platser för hantering av
byggmassor pågår men har försenats. Resultat avses
redovisas våren 2018.

•

Trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
exploateringsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB
och bostadsbolagen ska samverka för utbyggnad av
laddinfrastruktur: Samverkan pågår. Miljöförvaltningen
har genomfört första delen av en informationskampanj;
fixaladdplats.se som ger information till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare om hur man enkelt
ordnar laddplats hemma. Miljöförvaltningen och
trafikkontoret har utrett förutsättningarna för laddgator
och tagit fram mål för publik laddinfrastruktur som
redovisats i miljö- och hälsoskyddsnämnden och i
trafiknämnden. Förvaltningarna arbetar nu vidare i
enlighet med målet om 500 publika laddplatser på
gatumark i Stockholm till år 2020. Samarbete sker med
Stockholm Parkering och har precis inletts även med
exploateringskontoret.
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•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som projektägare i
Digital Demo Stockholm fungera som kravställare till
förslag på att mäta vattenkvalitet för identifiering av
föroreningar och effektivt följa god vattenstatus:
Stockholms stad genom miljöförvaltningen deltar i
Digital Demo-projektet iWater (Tillgång till rent vatten).
Fokus i projektet är att utveckla ett nätverk för
vattenövervakning genom realtidssystem för att
identifiera kemiska ämnen och patogener i hela
livscykeln för stadens vattenförsörjning. Projektet
fortsätter och nya ansökningar om medel förbereds.

•

Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden,
inrätta naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar
och arbetet med naturreservat i Kyrkhamn, Rågsveds
friområde och Älvsjöskogen fortskrider: Förvaltningen
har deltagit i utredningsarbetet för Årstaskogen,
Rågsveds friområde samt Hagsätraskogen. Arbetet med
Kyrkhamns naturreservat har ännu inte inletts med
hänvisning till osäkerheter vad gäller etablering av
Fortums kraftvärmeverk. Arbetet ledes av
exploateringskontoret.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med
Stockholms Stadshus AB ta fram en utredning för att
säkerställa en ökad produktion av biogas för att möta
behovet av att ersätta fossil naturgas: Biogasutredningen
har genomförts med hjälp av en konsult. Arbetet har skett
i samråd med Stockholms Stadshus AB. och har letts av
miljöförvaltningen. En redovisning av arbetet lämnades
till miljö- och hälsoskyddsnämnden i december 2017.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utvärdera mer
miljövänliga alternativ till konstgräs och
fallskyddsgummi: Analys av kemikalieinnehåll i stadens
upphandlade sortiment av gummigranulat har utförts och
kunskapsunderlag samt forskning kring gummigranulat
har sammanställts. En rekommendation om användning
av gummigranulat i konstgräsplaner och fallskydd är
under framtagande.

•

Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i
enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm:
Miljöförvaltningen har under 2017 inlett en kartläggning
avseende inom vilka områden jämställdhetsanalyser kan
vara relevanta. Eftersom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter inte fördelar resurser, ger
ekonomiskt stöd till enskilda eller ansvarar för brukare, så
stockholm.se
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är det en försvinnande liten andel av alla tjänsteutlåtanden
där det kan bli aktuellt med en jämställdhetsanalys. Inom
tillsynen tillämpas ett humanperspektiv där åtskillnad inte
görs mellan könen utan lagstiftningen betonar
likabehandling.
•

Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 35 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans
med berörda nämnder ta fram en strategi för den
framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt
fokus på välfärdsyrken: Miljö- och hälsoskyddsnämnden
fastställde en kompetensförsörjningsplan för miljöförvaltningen för perioden 2018-2023 i samband med att
verksamhetsplan för 2018 fastställdes.

•

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet
med strategin för barnets rättigheter och inflytande i
Stockholms stad: Nämnden har besvarat stadsledningskontorets remiss om program för barnets rättigheter som
kommer att vara en grundförutsättning i arbetet.
Förvaltningen har inlett arbetet med att kartlägga var
nyttjandet av barnchecklistor kan vara relevant.

•

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns
delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för
barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad: Det
nya programmet om barnets rättigheter kommer att vara
grunden för detta arbete. Förvaltningen måste närmare
undersöka hur detta kan omsättas i praktisk verksamhet.

Obligatoriska nämndindikatorer
Nedanstående obligatoriska nämndindikatorer har beslutats av
KF för MHN och är obligatoriska för nämnden att sätta mål
på och att följa upp. Till varje indikator fastställer nämnden
ett mål:
•

Sjukfrånvaro: Räknas som procent av avtalad tid för
månadsavlönade. Redovisas som det sk rullandetolvmånadersgenomsnittet. Målvärde för 2017 var 3,5
procent. Utfall: 3,5 %.

•

Sjukfrånvaro dag 1-14: Räknas som procent dag 1-14 av
avtalad tid för månadsavlönade. Målvärde för 2017 var
1,2 procent. Utfall: 1,2 %.
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•

Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk
uppföljning har tagits fram: Antal upphandlingar med ett
kontraktsvärde över 1,8 mkr som har annonserats under
året och som har en plan för systematisk uppföljning, i
förhållande till samtliga upphandlingar som har
annonserats under året med ett kontraktsvärde över 1,8
mnkr. Målvärde för 2017 var 100 %. Utfall: 100%:
Miljöförvaltningen har en upphandling över
tröskelvärdet (Smartare Miljödata). För detta avtal finns
en plan för systematisk uppföljning.

Samverkan
Ärendet har behandlats inom ramen för gällande
samverkansformer den 18 januari 2018 varvid några smärre
ändringar utförts. De fackliga organisationerna har inget att
erinra mot förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut
2017.
Bilagor
1. MHN:s kostnadsanalysblankett 2017.
2. Bokslut per 2017-12-31.
3. Uppföljning av tillsynsplan för miljöbalken 2017.
4. Uppföljning av livsmedelskontrollens kontrollplan för
2017.
5. Personalberättelse för 2017.
6. Uppföljning av internkontrollplan för 2017.
7. Kommunfullmäktiges nyckeltal.
8 Yttrande från SACO.
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Några resultat från verksamheten år
2017
Avdelningen Hälsoskydd:









Påbörjat utveckling av e-tjänst för värmepumpar.
Utökat bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta områden.
Ärendebalansen för klagomålsärenden har fortsatt minska
Projekt buller på förskolor har fortsatt under året. 79% av de
besökta förskolorna behöver följas upp.
Märkningsbrister av kosmetiska produkter i har resulterat i
produktionsändringar som lett till ändring på riksnivå.
Efter ett legionellautbrott med flera smittade har två kyltorn i
Kista hittats som källa för smittspridningen. Det krävdes ett
omfattande utredningsarbete för att spåra källan.
Utvecklingsarbete/effektiviseringsarbete inom skola förskola.
Avdelningen Plan och miljö






















Förvaltningen har bidragit till att bostadsmålet för 2017 i

huvudsak har nåtts. Studentbostadsmålet nås inte, men det
ligger utom stadens rådighet.
Tillsynsaktiviteter på Förbifartens genomförande och Nya

Slussen. Projekten har god egenkontroll och det har varit få
klagomål. Stockholm Hamn har inkommit med uppgifter i
enlighet med villkor för verksamheten, hur dagvattnet ska

hanteras och tillsynen övergår till villkorsefterlevnad. Arbetet
för att säkerställa Årstaskogen och Årsta holmar samt

Rågsveds friområde som naturreservat är nära nog i mål.
Projekt C/O-city har avslutats och projektresultat används

inom stadens styrdokument och för Grönare Stockholm.
Femtio butiker har kontrollerats ang de nya märknings
bestämmelserna för kemiska produkter – samtidigt
informerades om reglerna kring sprängämnesprekursorer. Av

de trettio butikerna som var aktuella för tillsyn om
sprängämnesprekursorer har ingen butik noterats som säljer
ämnena i sådana mängder att tillstånd krävts av Myndigheten

för Samhällsskydd och Beredskap. Ett 15-tal konstgräsplaner
inspekterats med fokus på spridning av mikroplaster.
Förvaltningen har deltagit i genomförandet av klimatstrategins
utredningar samt den beredningsgrupp som leder arbetet.
Möjliga åtgärder för att nå nytt utsläppsmål för perioden

2020-2023 har analyserats som underlag till
stadsledningskontorets fortsatta arbete. En ny modell för att
kvalitetssäkra inrapporterade energidata till ILS har tagits
fram av förvaltningen.
Kommunikation av klimatfrågor har fått genombrott på
sociala medier där hundratusentals stockholmare har
uppmärksammat denna på Facebook och Instagram. Nya
medlemmar till Klimatpakten har rekryterats. Medlemsantalet
är nu 227 företag varav 35 företag är medlemmar i
Klimatpakten Plus.

Energi- och klimatrådgivningen har hållit två uppskattade
solenergiseminarier i Stockholm där 225 fastighetsägare har
fått träffa leverantörer av utrustning.
Svenska miljöinstitutet (IVL) har tagit fram ett verktyg för att 
bedöma klimatpåverkan från byggmaterial ur ett
livscykelperspektiv. Förvaltningen har bistått med
framtagande och utveckling av verktyget samt verifiering hos 
några av stadens fastighetsägare.

Miljökvalitetsnormer för PM10 har klarats och NO2 har
klarats på alla gator utom Hornsgatan
SLB





Utrett konsekvenser på luftkvaliteten i samband med ett
stort antal bostadsexploateringsprojekt.

Utfört mätningar av fordonssammansättningen på
Hornsgatan
Miljöanalys

Stockholm har utsetts till landets bästa kemikaliekommun av
tidskriften Aktuell Hållbarhet.
MHN har antagit ett program för miljöövervakning av
biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.
Tre lokala åtgärdsprogram har färdigställts för remittering;
Bällstaån, Brunnsviken och Råcksta träsk.
Kompetenscentret för dagvatten, Drizzle, har beviljat medel
från Vinnova. Luleå Tekniska Universitet leder
kompetenscentret. Miljöförvaltningen, SVAB, andra kommuner och näringsliv deltar. Miljöförvaltningen kommer att
anställa en kommundoktorand inom kompetenscentret med
fokus på mikroplast i dagvatten.
Miljöförvaltningen och Idrottsförvaltningen har påbörjat
utredning för etablering av en båtbottentvätt.
Chemsoft har varit framgångsrik. 10 bolag, 16 fackförvaltningar och 14 stadsdelsförvaltningar använder systemet.
Avdelningen Livsmedelskontrollen
Aktiviteter som syftar till ökad medvetenhet och säker
hantering av malda köttfärsprodukter med avseende ehec.
Detta är även ett av Livsmedelsverkets operativa mål.
Cirka 20 förelägganden och förbud riktat mot verksamheter
som saluför kosttillskott.
Utveckling av metoder och arbetssätt för att förbättra kvalitet
samt styrning och uppföljning.
En ny mall för kontrollrapport har tagits fram tillsammans
med Livsmedelsverket och Göteborg, Malmö och Uppsala för
implementering 2018. Ett viktigt steg för ökad likvärdighet i
kontrollen.
Utredning av histamin i tonfisk identifierade livsmedelsfusk
som ledde till importstopp till hela EU av tonfisk från en
anläggning i Indonesien.
Kontroller av allergikosthantering i alla grundskolor visade att
de flesta har en bra hantering, avvikelser hittades framför allt
vid salladsbufféer. Ett fåtal skolor hade allvarliga avvikelser,
som kan leda till allvarliga konsekvenser för allergiska
skolbarn. Dessa avvikelser följs upp löpande.
Under 2017 lanserades mobilappen Livsmedelskollen, där
allmänheten kan ta del av resultatet av den senaste planerade
kontrollen av alla livsmedelsverksamheter i staden, anmäla
klagomål och misstänkt matförgiftning. Under 2017 har appen
laddats ned ca 45 000 gånger. Antalet inkomna klagomål och
anmälningar om misstänkta matförgiftningar har ökat,
sannolikt på grund av ökad tillgänglighet. Detta förbättrar
beslutsunderlaget, men har inte lett till fler konstaterade
utbrott.
Avdelningen Verksamhetsstöd
Förberedelsefasen för uppgraderingen av
verksamhetssystemet Ecos har avslutats, genomförandefasen
har inletts och projektledarstöd har upphandlats.
Ett stort arbete med inventering och kartläggning av behov av
anpassningar inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen
i maj 2018 har inletts.
En broschyr om Stockholms stads miljöarbete på svenska och
engelska har tagits fram.
Arbetet inför evakueringen till Separatorhuset under
ombyggnadstiden av Tekniska nämndhuset har intensifierats.
Konsultstöd har anlitats för att kartlägga förvaltningens
processer och önskemål avseende evakueringslokalerna och
inredningsarkitekter har tagit fram förslag på lämpliga
inplaceringslösningar.
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Inledning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har både ekonomiskt och verksamhetsmässigt gjort ett bra
år.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt sett ett överskott om 2,7 mnkr. Det
uppkomna resultatet förklaras av höga tillsynsintäkter, trots lägre personalkostnader, ett mycket
resultat för SLB, ej förbrukade medel från Centrala Medelsreserven och lägre kostnader, särskilt för
uppgradering av ECOS. Med hänsyn till omständigheterna med projektmedel som inte hunnit
förbrukas, kan man därför säga att överskottet i den ordinarie verksamheten uppgick till 0,2

mnkr. Nettoutfallet uppgår till 109,1 mnkr jämfört med budget på 111,8 mnkr.
Prognossäkerheten har blivit bättre jämfört med föregående år. Avvikelsen för kostnader
mellan tertialrapport 2 och utfallet ligger strax över en procent, som är stadens målsättning.
Totala intäkter ligger i nivå med budget och prognos.
Samarbetet med övriga tekniska förvaltningar har intensifierats på olika plan – från enskilda
handläggare till förvaltningscheferna. Det är en välkommen utveckling
Tillsynen har genomförts enligt plan. Inom miljöbalken har 77 737 timmar utförts, vilket är
drygt 3 % bättre än budget och ca 2 % fler än 2016. Tillsynintäkterna är dock i stort i nivå
med 2016 och budget. Överlag bedrivs de miljöfarliga verksamheterna inom Stockholm med
ökad medvetenhet om de olika miljöriskerna. Egenkontrollen är överlag god.
De stora infrastrukturprojekten Förbifarten, Slussen, Stockholms framtida avloppsrening och
tunnelbaneutbyggnaden har tagit mycket tid när det gäller såväl tillsyn som yttranden till
domstol och länsstyrelse.
Arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen för vatten har fortsatt med oförminskad intensitet.
Samtidigt har förvaltningen lagt ner mycket arbete när det gäller miljökvalitetsnormerna för
vatten och det lagförslag som regeringskansliet presenterade i juni 2017. En proposition
väntas under första kvartalet 2018.
Avfallsfrågan har krävt stort arbete, främst p g a sopstrejken och Stockholm Vatten Avfalls
entreprenörsbyte. Där har frågan om vad som är avfall som är jämförligt med hushållsavfall
inom olika livsmedelsverksamheter krävt stort arbete.
Under året färdigställdes också vägledningen för omgivningsbuller. Den kommer att
behandlas på nämndens marssammanträde.
Inom ramen för olika nationella digitaliseringsprojekt har förvaltningen deltagit i
Naturvårdsverkets miljöskyddsforum. Det är en förberedelse för de ökade krav på
digitalisering som väntas. Samtidigt har förberedelserna för övergången till Ecos 2 pågått med
oförminskad kraft.
Revisorernas granskning har gett mycket gott betyg till nämnden. Nämnden har ordning och
reda och tydlig struktur och bra kontroll.

Plan och miljö
Förvaltningen har bidragit till att klara stadens mål om att under året markanvisa 8.500 nya
bostäder och ingår sedan i höstas i Ledstången, som är ett verktyg för medarbetarna på
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exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret för
gemensamma rutiner i exploateringsprojekt. Miljöförvaltningens roll och deltagande i
exploateringsprocessen har tydliggjorts och förvaltningen kan prioritera insatser i de projekt
där det ger mest miljönytta.
Arbetet med att bilda naturreservat i Rågsveds friområde, Årstaskogen, Årsta holmar och
östra Älvsjöskogen fortskrider. Ett förslag till inrättande av reservat för Årstaskogen och
Årsta Holmar redovisades för nämnden i december. Arbetet med Kyrkhamns naturreservat
har ännu inte initierats av exploateringskontoret med hänvisning till osäkerheter vad gäller
etablering av Fortums kraftvärmeverk.
Projektet C/O City gällande ekosystemtjänster har slutrapporterats vid en välbesökt konferens
där bl.a. miljöministern medverkade.
Förvaltningen är inne i en intensiv fas av domstolsprövningar där nämnden arbetat med
tillståndsremisser och deltar i huvudförhandlingar inför kommande stora infrastrukturprojekt
inom staden, t.ex. tre nya tunnelbanor. Vidare pågår den löpande tillsynen över stora projekt
som t.ex. Förbifart Stockholm och Nya Slussen
I prövningen av Stockholm Vatten och Avfalls nya avloppsvattenrening, med ett utbyggt
Henriksdals reningsverk och en lång tunnel mellan Bromma och Henriksdal, prövas både den
miljöfarliga verksamheten och vattenfrågor. Förvaltningen har vid två tillfällen berett
anmälan från Swedavia om att tillåta nya flygplanstyper på Bromma flygplats. Nämnden har
tillstyrkt under vissa villkor.
Avdelningen noterar att antalet traditionella miljöfarliga verksamheter inom staden fortsätter
att minska vilket leder till minskade tillsynsavgifter och då också ett mindre personalbehov.
Motsatsvis ökar dock inströmningen av klagomål, frågor och synpunkter till förvaltningen
markant i samband med den ökade bostadsbebyggelsen i staden. Alltfler ärenden med
koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten hanteras också.
”Nya” frågor som kemiska ämnen i varor, mikroplaster etc. föranleder tillsynsinsatser. Under
året har tillsyn bedrivits över 15-talet konstgräsplaner i staden och det kan konstateras att det
finns åtgärder att vidta i syfte att minska spridningen av mikroplast från dessa anläggningar.
Inom varuområdet har tillsynen av fiskejiggar väckt uppmärksamhet inom branschen i vid
bemärkelse.
Kampanjen fixaladdplats.se har genomförts med 12 seminarier i Storstockholm och totalt
1100 besökare. Kampanjen har vänt sig till bostadsrättsföreningar. Den första utvärderingen
har visat att kampanjen bidragit till att ca 1400 nya laddpunkter inrättats hos bostadsrättsföreningar. Kommunikation genom sociala medier har fått ett genombrott, ett exempel är
nylanseringen av handboken Klimatsmart i hemmet som nådde över 300 000 stockholmare.
Efter ärendeberedning av miljöförvaltningen och trafikkontoret har kommunstyrelsen antagit
ett mål om att 500 nya publika laddplatser på gatumarken ska etableras till år 2020. Stadens
första laddgator invigdes i maj och totalt finns nu ca 100 laddmöjligheter på gatumarken.
Förvaltningen har tagit fram en publikation med råd till organisationer för hur dessa kan
arbeta med klimatsmarta transporter. Förvaltningen har på flera sätt verkat för att stärka
bilpoolsanvändandet, dels genom olika studier om hur staden kan stötta dessa och dels genom
en upphandling av en elbilspool för stadens förvaltningar.
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Plan och Miljö har under året varit involverad i flera av stadens utredningar, som följer av
strategin för fossilbränslefritt Stockholm 2040. En biogasutredning har genomförts för att se
hur staden kan stärka biogasens roll. Förvaltningen har arbetat bl.a. inom Eurocities för att få
till ändringar i Vinterpaketets förslag till nya direktiv. Arbetet med att minska klimatpåverkan
från byggmaterial har utökats, bl.a. med tester och verifiering i stadens nyproduktion av
bostäder. Nya medlemsföretag har rekryterats till Klimatpakten och Klimatpakten Plus har
utvecklats. Möjligheter att reducera klimatpåverkan från stadens egna flygresor har utretts och
redovisats. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) har fått utökade resurser och rådgivningen
till BRF:er stärks. Ett nytt samarbetsavtal fr.o.m. 2018 har tagits fram för det regionala
rådgivningsarbetet. Åtta välbesökta solenergiseminarier för målgruppen villaägare/bostadsrättsföreningar med deltagande av utrustningsleverantörer har genomförts i länet.
Energicentrum har medverkat i att genomföra energikartläggningar i stadens bolag enligt
Lagen om energikartläggningar.
Hälsoskydd
Arbetet inom avdelningens 27 olika tillsynsområden har i huvudsak löpt på enligt plan under
året. Inom några områden har inte all planerad tillsyn hunnit utföras till följd av personalbortfall som inte kunnat ersättas fullt ut under året. Utveckling av e-tjänsten för ansökan om
tillstånd till värmepumpstillstånd har påbörjats under året. Utvecklingen syftar till att man ska
kunna ansöka om flera borrhål på en fastighet genom tjänsten, vilket inte är möjligt idag.
Staden har under året intagit en mer restriktiv hållning till att borra i stadens mark.
Exploateringsnämnden väntas under 2018 närmare besluta om principiella riktlinjer för hur
man får borra i stadens mark. Riktad bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta områden har
utförts. 18 ärenden (ett per fastighetsägare) har startats under året inom stadsdelen
Skärholmen. I varje fastighet har många bostäder inspekterats. I varje ärende har brister
konstaterats som kräver uppföljning. Bristerna avser främst ventilation, fukt, inomhustemperatur och brister i funktion för felanmälan. Antal pågående klagomålsärenden, dvs.
ärendebalansen för klagomål, har fortsatt minska även under 2017 även om antal inkomna
ärenden under året varit högre än 2016.
Avdelningen har i dialog med SVOA hanterat en stor mängd klagomål på utebliven hämtning
med anledning av entreprenörsbyte den 1 oktober 2017. Projekt XRF (mätning av förekomst
av giftiga metaller på båtbottnar) har fortsatt under 2017 varvid 1615 båtar har undersökts.
Under våren 2017 mättes 815 båtar och utfallet var att 91 % hade biocider på skrovet och 9 %
var skrovrena (metallinnehållet låg under kvantifieringsgränsen), vilket var exakt samma
resultat som för 2016 års mätningar. Resultatet av höstens mätningar analyseras under 2018.
Migrationsboenden och idrottsanläggningar har inspekterats under året. Generellt ser det bra
ut i dessa verksamheter. Under året har tillsynsprojektet städning och hygien på inomhusbad
slutförts. Resultatet visar att städningen på anläggningarna kan bli bättre, men också att
badgästerna måste bli bättre på att tvätta sig innan de badar. Arbetet med att i samarbete med
branschorganisationen få tillstånd en utveckling av ett nationellt köldmedieregister har under
året fortgått. Projekt buller från fasta installationer på förskolor har fortsatt under 2017.
Resultatet visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller överskrids i stor del av
stadens förskolor. Konstaterade märkningsbrister vid tillsyn av kosmetiska produkter i butik
har resulterat i produktionsändringar som lett till ändring på riksnivå.
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Livsmedelskontrollen
Livsmedelskontrollen har under 2017 genomfört planerade, uppföljande och händelsestyrda
kontroller enligt kontrollplanen, med mindre avvikelser. Det gångna året var det första efter
framtagandet av den treåriga kontrollplanen för livsmedelskontrollen, vilket föranlett
förändrade arbetssätt och förbättrad styrning och uppföljning. I detta arbete ingår ett kvalitetsoch likvärdighetsarbete, framför allt för bättre samsyn mellan de egna inspektörerna. Det
totala antalet planerade kontroller når inte riktigt fram till antalet enligt planen, men i och med
årets fokus på arbetssätt har kontrollerna kunnat prioriteras så att de livsmedelsverksamheter
med högst risk har prioriterats för kontroll. Av de planerade kontroller som inte utförts under
2017 flyttas 250 till januari 2018. Dessa är framför allt verksamheter som ska kontrolleras
mindre än en gång per år och förflyttningen påverkar därmed inte utfallet för treårsplanen.
Uppskattningsvis 300 kontroller genomförs inte, vilket motsvarar ca 3% av totalantalet. Ur ett
nationellt perspektiv är detta ett mycket bra resultat.
Utöver den planerade kontrollen har livsmedelskontrollen även utrett klagomål, misstänkta
matförgiftningar och flera fall av livsmedelsfusk. Andra områden som har varit fokus för
kontrollen är allergikosthantering i stadens grundskolor, spårbarhet, märkning, hantering av
malt kött på restaurang och i butik samt kosttillskott.
Under våren 2017 lanserades mobilappen Livsmedelskollen, där medborgare i kartvy kan ta
del av resultatet från den senaste kontrollen för alla stadens livsmedelsverksamheter, men
också anmäla klagomål och misstänkt matförgiftning direkt i appen. Hittills har appen laddats
ned ca 45 000 gånger.
Livsmedelskontrollen har samverkat med andra kontrollmyndigheter inom länet och i övriga
landet och med Livsmedelsverket i ett flertal praktiska samarbeten, inspektörsutbyten,
gemensamma projekt, kvalitetssäkringsprojekt (revision), samsynsarbete och strategiska
chefssamarbeten. Syftet med samverkan är att arbeta för likvärdighet i kontrollen, men också
att utveckla de egna processerna och medarbetarna och att säkerställa att kontrollerna i
Stockholm häller rätt nivå.
Miljöanalys
Under året har miljöförvaltningen, i samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB arbetat
med färdigställandet av lokala åtgärdsprogram för Bällstaån, Brunnsviken och Råcksta träsk
inför politisk hantering 2017. Miljöförvaltningen fortsätter i samverkan med Stockholm
Vatten och Avfall, arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för elva vattenförekomster.
Åtgärder för att förstärka ekologiska funktioner i naturreservaten och i samband med
exploatering har tagits fram. Åtgärderna ska publiceras i en idébank på Miljöbarometern. I
augusti antogs ett program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade
ekosystemtjänster av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under 2017 har screening av
miljögifter i vatten, fisk och sediment utförts i ytterligare ett antal vattenförekomster utöver de
som ingår i den ordinarie övervakningen. Ett nytt miljöövervakningsprogram för ekologisk
status för åren 2017-2022 har antagits av MHN. I mars beviljades kompetenscentret för
dagvatten, Drizzle, medel från Vinnova. Luleå Tekniska Universitet leder kompetenscentret.
Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB deltar tillsammans med andra
kommuner och näringsliv.
Utrullningen av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft har varit framgångsrik och flertalet
förvaltningar och bolag har börjat använda systemet. Under hösten genomfördes kampanjen
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Kemikaliesmart hem där fem stockholmsprofiler fick besök av kemikaliecentrums personal.
Resultaten från undersökningen av kemikalier i damm från 100 förskolor redovisades för
MHN under våren. Leksaker och barnvårdsartiklar har analyserats med avseende på kemiskt
innehåll. Kemikaliecentrum har medverkat i de centrala upphandlingarna av tryckeritjänster,
kontorsmaterial och tjänst för leverans och skötsel av växter inomhus. Dessutom har
medverkan skett i andra upphandlingar, t.ex. inom området brandskyddsutrustning och
idrottsmaterial till utbildningsförvaltningen.I oktober fick staden fint erkännande för sitt
kemikaliearbete då Stockholm utsågs till landets bästa kemikaliekommun av tidskriften
Aktuell Hållbarhet.
SLB
I Stockholm mäts luftkvaliteten kontinuerligt på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan och
Norrlandsgatan. Dessa platser fyller en viktig funktion för övervakning och jämförelse mot
miljökvalitetsnormer. Utöver mätningar i Stockholm sköter SLB-analys driften av det
regionala luftövervakningssystemet på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Det
regionala systemet syftar bland annat till att mäta import av luftföroreningar från andra länder.
Detta krävs för att kunna beräkna det lokala bidraget till halter och därmed kunna avgöra om
lokala åtgärder är nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten. Mätningar kombineras med
beräkningsmodeller för att kartlägga luftkvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt. Målsättning är
att upprätthålla bred och djup kompetens om luftföroreningar och åtgärders effekter och
därmed möta olika aktörers behov av beslutsunderlag.
Verksamhetsstöd
Avdelningen verksamhetsstöd har under 2017 fortsatt med arbetet att gå igenom och
effektivisera förvaltningens administrativa rutiner. Avdelningen har också anordnat ett stort
antal utbildningar för förvaltningens medarbetare inom bland annat klarspråk, juridik i
handläggningen, ekonomiadministration, upphandling och inköp samt ärendehantering.
Övergången till en uppgradering av förvaltningens ärendehanteringssystem Ecos, Ecos 2,
innebär ett stort arbete för avdelningen men involverar också många medarbetare och chefer
på övriga avdelningar. Under 2017 har steg ett, förberedelsefasen, slutförts och steg två,
införandefasen, har inletts. Förvaltningen har under hösten 2017 upphandlat ett ITprojektledarstöd och de nya IT-projektledarna har under hösten inlett arbetet med en
detaljerad projektplan som ska vara färdigställd i januari 2018.
Under hösten 2017 har förberedelsearbetet inför miljöförvaltningens evakuering under
ombyggnationen av Tekniska nämndhuset intensifierats. Förvaltningen ska enligt plan
evakueras till det intilliggande Separatorhuset under hösten 2018 vilket kommer innebära
förändrade kontorslösningar för förvaltningens medarbetare i och med att de disponibla
lokalytorna minskar. En kartläggning av nuvarande arbetssätt och önskemål inför
evakueringen har därför genomförts och inredningsarkitekter har anlitats för att ta fram
förslag på lämplig inplaceringslösning.
Avdelningen har också inlett arbetet med anpassningar inför det svenska ikraftträdandet av
dataskyddsförordningen i maj 2018. En inventering av relevanta system och register har
inletts, och under 2018 kommer omfattande utbildningsinsatser att genomföras.
Miljöförvaltningens jurister har också lagt mycket tid på arbetet med miljökvalitetsnormer för
vatten och den lagstiftning som regeringskansliet föreslagit.
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En ny broschyr ”Stockholms stads miljöarbete” har tagits fram på både svenska och engelska,
en grupp på Facebook ”Natur i Stockholms stad” har startats, och information om stadens
naturreservat har tillgängliggjorts via appen Naturkartan.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
Nämnden har bedrivit sin verksamhet enligt plan och har på viktiga områden utvecklat
verksamheten. Bland de värden som präglar verksamheten finns trygghet, hälsa och god miljö
vilket är bidrag till en stad som håller samman genom likvärdiga levnadsvillkor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Uppfylls helt
Analys

En stor del av nämndens verksamhet syftar till förebyggande av miljö- och hälsofaror. Det
gäller till exempel livsmedelskontrollens verksamhet. Nämnden är också delaktig i stadens
risk- och sårbarhetsarbete med ett särskilt ansvar för miljö- och hälsofrågor, och detta arbete
har utförts som planerat.

Indikator

Perioden
s utfall

Andel genomförda
100 %
åtgärder inom ramen
för risk- och
sårbarhetsanalys
(RSA)

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinno
r/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

77 %

100 %

100 %

2017

Nämndmål:
1.3.1 Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om
hot mot miljö och hälsa
Uppfylls helt
Analys

Nämndens verksamheter har ofta ett direkt förebyggande arbete angående hot mot miljö och
hälsa och är därigenom även en expertfunktion för staden i övrigt. Detsamma gäller även vid
akuta situationer som innebär fara för miljö eller hälsa. Förvaltningen har under året tagit
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fram en säkerhetsplan inklusive en plan för krisledning och därvid sett över delegationsordningen för full beslutsförhet. I en mening kan man säga att praktiskt taget all verksamhet
inom nämnden svarar mot detta delmål

Nämndmål:
1.3.2 Utföra kontroll som säkrar att de livsmedel som saluhålls och serveras i
staden är trygga
Uppfylls helt
Analys

En närmare redovisning finns i uppföljningen av avdelningens kontrollplan, bilaga 4.
Livsmedelskontrollen har under 2017 genomfört ett förbättrings- och effektiviseringsarbete
med syfte att förbättra uppföljning och styrning samt öka likvärdigheten i kontrollen. Genom
att kvalitetssäkra innehållet i kontrollen med hjälp av tydligare instruktioner och förbättrad
samsyn genomförs kontrollerna på ett mer likvärdigt sätt. Kontrollplanen styr vilka kontroller
(verksamhet och innehåll) som ska göras och under vilken period. Därmed har kontrollen som
helhet blivit mer riskbaserad genom en tydligare prioritering av kontroller med hög risk.
Livsmedelskontrollens treåriga kontrollplan utgör underlaget för planeringen. Det nya
arbetssättet har också inneburit ett fokus på likvärdighet i kontrollen genom ett samsyns- och
utvecklingsarbete för avdelningens närmare 60 livsmedelsinspektörer. Genom att under
samma tidsperiod genomföra alla kontroller av en viss typ av komplexa kontrollområden i
kontrollblock, har förberedelser och efterarbete kunnat göras gemensamt och löpande
samsynsmöten tagit upp svårigheter och tolkningsfrågor för diskussion. Dessa gemensamma
kontrollblock har också fått effekter i form av att avvikelser upptäckts och följts upp i större
omfattning än tidigare. Resultaten från kontrollerna kan också presenteras samlat och
kompetensen hos inspektörerna höjs. De områden som kontrollerats i block är: allergikost i
skolkök, näringsdeklaration och hållbarhetsmärkning hos livsmedelstillverkare, kötthantering
i butik samt tillsatser hos importörer.
Utfallet för antalet genomförda kontroller är på grund av detta något lägre än tidigare år, ca
8800 kontrollbesök av 10150 planerade. De kontroller som inte kunnat utföras beror dels på
att verksamheter lagt ner under året innan de fått kontroll, men också en förändrad fördelning
av timmar per kontroll för att prioritera t.ex. revision som tar längre tid än inspektion, vilket
leder till färre kontroller. Drygt 100 kontroller har dock medvetet prioriterats bort, baserat på
riskklass, antal planerade besök och utfall av tidigare kontroller, en riskbaserad prioritering av
kontrollobjekt. De kontroller som förs över till 2018 är framför allt sådana som inte ska få
kontrollbesök varje år och avviker därmed inte från kontrollplanen över en treårsperiod.
Livsmedelskontrollen har också under 2017 bidragit till utveckling av den nationella
kontrollen genom strategisk och praktisk samverkan med Livsmedelsverket, inom Stockholms
län i SILK (Samverkansgrupp Inom Livsmedelskontrollen) , med storstadskommunerna
Göteborg, Malmö och Uppsala och i flertalet arbets- och referensgrupper. Genomförda
aktiviteter är bland annat framtagandet av en gemensam mall för kontrollrapport,
samsynsprojekt, inspektörsutbyten, revisioner av egna och andras verksamheter och
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gemensamma provtagningsprojekt. Verksamheten reviderades under året av Livsmedelsverket
och Länsstyrelsen, med endast mindre avvikelser.
Under våren 2017 lanserades mobilappen Livsmedelskollen, där alla stadens livsmedelsverksamheter är utmärkta i en interaktiv karta. I appen presenteras resultatet från
verksamhetens senaste planerade kontroll och användaren kan anmäla klagomål och
misstänkta matförgiftningar direkt i appen. Livsmedelskollen nominerades till Stockholms
stads digitaliseringspris 2017.
Mål
Planerad kontroll av samtliga livsmedelsanläggningar under treårsperioden 2017-2019
På grund av årets förändringsarbete har målet för antalet utförda kontroller under 2017 inte
nåtts fullt ut. En del av kontrollerna, de på verksamheter som inte får kontroll varje år,
kommer att utföras i januari 2018 vilket gör att treårsplanen ändå kan följas. En förändring i
beräkningen av tid per kontroll gör också att antalet kontrolltillfällen minskat något men de
utförda timmarna för kontrollerna följer planen. Totalt uppskattas kontrollskulden, d.v.s. de
kontroller som skulle utförts 2017 men inte genomförts, till cirka tre procent av det totala
antalet planerade kontroller. I ett nationellt perspektiv är detta ett bra resultat, även om
målsättningen är att alla planerade kontroller ska genomföras under året. Det långsiktiga
målet, att samtliga livsmedelsanläggningar ska kontrolleras under treårsperioden, kan följas
upp till fullo först 2019. En ökad kvalitet, samsyn och förbättrad styrning och uppföljning har
alltså inneburit något minskad kvantitet i kontrollen 2017.
Mål
Hantera klagomål och avvikelser
Under 2017 lanserades mobilappen Livsmedelskollen, vilken tillsammans med förvaltningens
e-tjänst har ökat tillgängligheten till livsmedelskontrollernas resultat för medborgare och
livsmedelsföretagare. Antalet klagomål och anmälda misstänkta matförgiftningar ökar stadigt,
men antalet faktiskt konstaterade brister eller livsmedelsburna utbrott ökar inte i samma takt.
Det ökande antalet anmälningar utgör dock ett mycket viktigt underlag för bedömningen av
uppgifter och beslut om vidare utredning.
Ungefär en femtedel av de inkomna klagomålen utreddes vidare. Inkomna klagomål bedöms i
normalfallet senast dagen efter anmälan inkommit. I ett tiotal utredningar har de utpekade
livsmedlen bedömts vara trolig eller fastställd orsak till utbrottet. Exempel på dessa är
histamin från tonfisk och makrill, lektiner från bönor, norovirussmitta från personal samt
felaktig nedkylning av kålpudding som ledde till bakterietillväxt.
I ett nationellt utbrott av Salmonella under hösten fanns efter inledande intervjuer av smittade
patienter tydliga indikationer på att smittkällan var en specifik salamikorv. Företaget som
saluför korven har sitt huvudkontor i Stockholm och efter en snabb dialog med företaget
återkallades korven, som sedan visades innehålla samma stam av Salmonella som patienterna
i utbrottet. Flera livsmedelsföretag i Stockholm utreddes också efter ett inkommet klagomål
om fusk med färsk tonfisk. Utredningen ledde vidare till en leverantör i Indonesien som färgat
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tonfisk med otillåtna tillsatser och sedermera fick exportförbud till hela EU. Utredningen i
Stockholms stad fick alltså effekt för livsmedelssäkerheten i EU.
Mål
Verkar för att viktiga krav på livsmedelssäkerheten uppnås
Nämnden har 2015 pekat ut sex krav som särskilt viktiga för livsmedelssäkerheten, de så
kallade indikatorerna, se tabellen nedan. När avvikelser från krav inom dessa områden
konstateras ska bristerna alltid följas upp samma år. Genom att formulera dessa effektmål är
tanken att effekten av livsmedelskontrollen ska kunna följas över tid. För att kunna göra detta
krävs samsyn och likvärdiga bedömningar, över tid och mellan inspektörer. Förväntningen är
därför att det kommer att ta några år innan effektindikatorerna kan förväntas visa verkliga
skillnader, d.v.s. visa om kontrollen har önskad effekt. För att åstadkomma detta förtydligas
instruktionerna för kontrollen så att alla inspektörer gör lika, och svåra samsynsfrågor tas upp
för diskussion. Initialt leder detta dock till att fler avvikelser upptäcks.
Indikatorerna kan dock användas för årlig uppföljning och mäter en effekt, eftersom de visar
hur många avvikelser som avhjälpts under året, som en direkt följd av kontrollen. Utfallet för
andelen åtgärdade avvikelser av effektindikatorerna är generellt något för låg, sannolikt
eftersom avvikelser istället för att följas upp inom samma kalenderår följts upp vid
nästkommande planerade kontroll. Vissa avvikelser kan också ha registrerats fel och en
förändrad bedömning av behovet av snabb uppföljning gjordes under året.
Mål och anläggningstyp

Mål antal
kontroller

Utfall t.o.m.
30 nov

Mål andel
åtgärdade

Andel
åtgärdade
t.o.m. 30 nov

Säker nedkylning
- Restaurang

2000

2179

80 %

87 %

Säker allergikost
- Skola och omsorg

1000

897

100 %

82 %

Spårbart kött
- Restaurang
- Butik
- Grossist
- Tillverkare

1000

1933*

80 %

56 %

Säkra kosttillskott
- Kosttillskottsanläggningar

50

44

100 %

79 %

Sann information
- Restauranger
- Tillverkare

500

2371**

100 %

50 %

Säker allergimärkning
- Tillverkare

100

60

100 %

50 %
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Uppfylls helt
Analys

Nämnden bidrar till att målet uppfylls bl.a. genom deltagande i bostadsbyggandet alltifrån
deltagande i den övergripande samordningsgruppen för genomförande av bostadsuppdraget
till bedömning av tidiga markanvisningar och upprättande av miljö- och hälsounderlag till alla
detaljplaner. Samarbetet och utbytet mellan förvaltningarna fungerar allt bättre, till stor del
tack vara de strukturerade rutiner som fastlagts inom ramen för Ledstången
Samarbetet fungerar överlag väl. Stadsmiljöenheten har anpassat sin organisation så att den
speglar den organisation som stadsbyggnadskontoret har. Det har lett till närmare och
fördjupade kontakter mellan förvaltningarna.
Nämndmål:
1.4.1 MHN ska delta i stadsplaneringen och stödja berörda nämnder med
kompetens inom områdena hälsa, miljö, klimatanpassning och naturvård för att
möjliggöra en hållbar och växande stad
Uppfylls helt
Analys

Mål
MHN ska medverka till att miljö- och hälsofrågor uppmärksammas och integreras i
stadens arbete med byggande och markanvändning.
Miljöprogrammets delmål 3.7 ”Varje stadsdel ska planeras för en god stadsmiljö”.
Miljöprogrammets delmål 3.4 ”Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra

till en god livsmiljö”
Förvaltningen bidrar till att nämndmålet uppnås bl.a. genom att delta i den övergripande
samordningsgruppen för genomförande av bostadsuppdraget, deltagande i projektgrupper för
prioriterade detaljplaner och program, samt upprättande av miljö- och hälsounderlag till alla
detaljplaner. Förvaltningen ingår sedan 2016 i Ledstången, som är ett verktyg för
medarbetarna på exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och
trafikkontoret för gemensamma rutiner i exploateringsprojekt. Rutinerna enligt Ledstången
följs allt bättre och samarbetet mellan förvaltningarna har överlag förbättrats avsevärt.
Förvaltningen stödjer löpande framförallt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret
med att bedöma miljökonsekvenser, beställa, tolka och kvalitetsgranska miljöutredningar,
hitta goda helhetslösningar, tolka lagstiftning och riktvärden, bemöta synpunkter vid samråd,
samt svara på frågor.
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Som ett led i verksamhetsutvecklingen har förvaltningen under året gjort en avstämning av
hur handläggare på stadsbyggnadskontoret (10 st) och exploateringskontoret (6 st) ser på
förvaltningens deltagande i detaljplaneprocessen. Sammanfattningsvis visar genomförda
intervjuer att förvaltningens arbete är mycket uppskattat och högt värderat, samt att
förvaltningens egna prioriteringar stämmer väl överens med det som avnämarna anser
viktigast.
Stadens mål är att markanvisa 8 500 bostäder under 2017 och t.o.m. november hade 6634
markanvisats. Målet för antal påbörjade bostäder 2017 är 7 000 och t.o.m. september har
5 168 bostäder påbörjats. Antalet påbörjade bostäder för perioden 2010-2030 är 43 255
stycken och 22 826 stycken för perioden 2014-2020.
Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram en
vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i Stockholm.
Vägledningen beskriver förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader samt
övriga regeländringar som införts sedan 2015. Stadens tolkning och förhållningssätt
redovisas.
Ett viktigt ställningstagande är att staden bedömer att det ofta är möjligt att åstadkomma en
väsentligt bättre ljudmiljö än de riktvärden som anges i trafikbullerförordningen, utan att göra
avkall på andra kvaliteter. Detta förhållningssätt tydliggörs från stadens sida i vägledningen.
Förvaltningen fortsätter att bygga upp en idébank med förslag till ekologiska
förstärkningsåtgärder i grönstrukturen som presenteras på webbsidan Miljöbarometern. Ett
kartsystem för att redovisa förslagens geografiska läge har börjat byggas. Projektet ”Förstudie
Effektivare miljöövervakning av stadens natur” (FEM) som beviljats medel ur ”digital
förnyelse” har inletts. Syftet med förstudien är att undersöka metoder för digital
datainsamling av naturmarkskötsel samt hur ett digitalt prioriteringsstöd för skötselansvariga
om naturvård kan tas fram.
Förvaltningen medverkar i stadens arbete med skyfallshantering och översvämningsrisker.
Under 2017 har arbetet inletts med framtagande av en skyfallsplan, ett arbete som samordnas
av stadsledningskontoret. Planen bygger bl.a. på den skyfallskartering som förvaltningen och
Stockholm Vatten och Avfall genomförde för ett par år sedan. Förvaltningen deltog därutöver
i ett pilotprojekt inom C/O City om skyfallshantering i Rålambshovsparken. Ansvariga för
genomförande av fysiska åtgärder är Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Förvaltningen har även deltagit i arbetet med en revidering av stadens översiktsplan samt i
arbetet med Cityförnyelsen. MHN svarade på samrådet om Översiktsplanen 2017-01-31.
Aktiviteter


Delta i arbetet inför markanvisningar. Utfört



Arbeta i plan- och exploateringsarbetets tidiga skede genom att delta i planarbetet och
upprätta miljö- och hälsounderlag. Utfört



Leverera underlag för detaljplaner och program till stadsbyggnadsnämnden inom två
veckor från beställning eller till utsatt datum. Utfört
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Lämna yttranden inom utsatt tid vid samråd för detaljplaner och program. I huvudsak
utfört. I två fall har remissvar lämnats 1-2 dagar för sent.



Besvara frågor från övriga förvaltningar så snart det går dock senast inom en vecka.
Utfört



Delta i projektgrupper och möten om prioriterade detaljplaner, program och
områdesplanering. Utfört



Delta i projekt och i framtagandet av strategiska dokument för stadsplanering. Utfört



Fortsatt implementering av ekosystemtjänster och grönytekompensation där det
efterfrågas. Utfört



Utföra förenklade bullerutredningar för detaljplaner det är uppenbart att riktvärden för
trafikbuller kan uppfyllas med planerad utformning av bebyggelsen. Utfört



Stödja exploateringskontoret och aktivt bidra i arbetet med framtagande av
handlingsplan för hantering av byggmassor inom staden. Utfört



Utveckla och uppdatera strategiska underlag om biologisk mångfald i
stadsbyggnadsprocessen. Utfört.



Ta fram förslag till förstärkningsåtgärder i grön- och blåstrukturen som gynnar
biologisk mångfald. Utfört

Mål
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska beakta och förebygga effekter av ett förändrat
klimat i sitt arbete och bistå kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning.
Miljöprogrammets delmål 3.1 ”Sårbarheter till följd av ett klimat i förändring ska
förebyggas”.
Miljöförvaltningen har deltagit i stadens samordningsgrupp för klimatanpassning som leds av
stadsledningskontoret. Huvudfokus för denna grupp har under året varit arbetet med
framtagande av principer för skyfallshantering, enligt uppdrag från kommunfullmäktige.
Förvaltningen medverkade också på seminarium om hur klimatförändringarna kan påverka
Stockholm, genom redovisning av nya och uppdaterade indikatorer för klimat- och
väderstatistik på Miljöbarometern.
Aktiviteter


Bistå kommunstyrelsen i dess arbete med klimatanpassning. Utfört



Medverka i stadens fortsatta arbete med skyfallshantering och översvämningsrisker.
Utfört
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Nämndmål:
1.4.2 Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas
Uppfylls helt
Analys

Redovisa kostnadseffektiva bulleråtgärder
Aktivitet
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm och anger att det ska
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter för människors hälsa. De
huvudsakliga instrumenten för detta är de kartläggningar och åtgärdsprogram som tas fram
enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt åtgärdsprogrammet mot
omgivningsbuller ska bl.a. ljudmiljön förbättras i ett rekreationsområde, med målet att klara
50 dBA ekvivalent ljudnivå under dag- och kvällstid, i en större del av området. Som en del i
arbetet med buller i rekreationsområden har staden genom trafikkontoret utvecklat en grön
skärm med växtplanteringar och gräs på vardera sida, som även uppmärksammats nationellt.
Under 2016-17 byggdes en sådan skärm vid Östermalms IP för att skydda mot trafikbuller
från Lidingövägen. Skärmen är 170 meter lång med inbyggd LED-belysning. Uppföljning av
växlighet, bevattningsbehov m.m. sker löpande. Arbetet med nästa åtgärdsprogram för
perioden 2019-2023 har initierats och pågår.
Ljudabsorbenter i form av skärm längs del av Liljeholmsbron har under senare del av året
anlagts inom ramen för ett forskningsprojekt att utforma skärmar lämpliga för stadsmiljöer.
Syftet med skärmen är att dämpa trafikbullret till Tantolundens rekreationsytor.
Upplevelsemässigt ger skärmen även en betydande ljuddämpning för passerande längs gångoch cykelväg då skärm ligger mellan körbanan och GC-bana. Ljudmätningar och utvärdering
av skärm planeras till våren 2018, då även en workshop riktad till berörda inom staden
genomförs.
Förvaltningen har bidragit till att SKL och TRV tagit fram en handbok om att begränsa buller
från väg- och spårtrafik. Handboken publicerades under hösten 2017.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Uppfylls helt
Analys

Utredning och samråd har genomförts för cykelled i Nackareservatet på båda sidor om
kommungränsen. Även i Flatens naturreservat har utredning genomförts. I Kyrkhamn har
ingen utredning påbörjats, i avvaktan på arbetet med att inrätta naturreservat i området
initieras av exploateringsnämnden med hänvisning till osäkerheter vad gäller etablering av
Fortums kraftvärmeverk.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
och fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre leder för
stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreserverat samt
Kyrkhamns naturreservat (1.5)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys: Utredning och samråd har genomförts för led i Nackareservatet på båda sidor om kommungränsen. Även för
Flatens naturreservat har utredning genomförts. I Kyrkhamn har ingen utredning påbörjats, i avvaktan på att arbetet med att
inrätta naturreservatet kommit längre.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
Under detta övergripande mål som omfattar många andra områden än klimatarbetet, finns
större delen av nämndens verksamhet inklusive flera delar av tillsynen. Förvaltningens
tillsynsarbete enligt miljöbalken redovisas i bilaga 3.
Målet bedöms som i allt väsentligt uppfyllt även om det finns enstaka aktiviteter under olika
nämndmål som inte har utförts. Vad gäller målet för växthusgasutsläpp har årsmålet för 2017
inte kunnat följas upp pga eftersläpning i nationell statistik.
Nämndens verksamheter har varit utvecklingsinriktad vilket framgår av många aktiviteter,
olika projekt och programverksamheter. Inte minst inom områdena klimat och energi finns en
tydlig utvecklingsinriktning. Under året har till exempel klimatkommunikationen haft ett stort
genombrott av kommunikation på sociala medier för information till stadens invånare.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen har deltagit i beredningsgruppen för klimatstrategins genomförande. Strategins
utredningar är genomförda och analyser av åtgärder för att minska klimatpåverkan för
perioden 2020 – 2023 har påbörjats. Förvaltningens uppföljning av växthusgasutsläppen visar
att utsläppsmålet till 2020 kan nås. Energicentrums och energi- och klimatrådgivningens
verksamhet har bidragit till att uppfylla målet om hållbar energianvändning.
Energieffektivisering har blivit en integrerad del av miljöbalkstillsynen, merparten av
förfrågningarna om energi- och klimatrådgivning till bostadsrättsföreningar har genererats
genom tillsynen. Inom klimatkommunikationen har kommunikation via sociala medier haft
ett stort genombrott under året och bidragit till ökad kunskap om vad man som stockholmare
kan göra för att minska klimatpåverkan. Förvaltningen har vidare bidragit till
stadsledningskontorets utredning om en handlingsplan för att staden som organisation ska
vara fossilbränslefri år 2030.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Växthusgasutsläpp per 2,5 Ton
invånare (ton CO2e per CO2e/inv
invånare..

Periodens
utfall VB
2016
2,5 Ton
CO2e / inv

Årsmål

KF:s
årsmål

2,6 Ton
CO2 /
inv

2,6 ton
CO2e /
inv

Period
2017

Analys: 2,5 ton CO2e / inv. Avser prognos för 2016 som är senast tillgängliga data.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
utarbeta rekommendationer och veriferingsmetod för
livscykelanalyser avseende klimatpåverkan kopplat till val av
material, utförande och byggprocess som kan användas vid
husbyggnation.

2017-01-01

2017-12-31

Exploateringsnämnden ska i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ta fram en handlingsplan
för användande av fossilbränslefria arbetsmaskiner.

2017-01-01

2017-12-31

Fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen ska samordna
existerande forum på temat hållbart byggande och fastigheter.

2017-01-01

2017-12-31

Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och servicenämnden ta fram en
handlingsplan för att staden som organisation ska vara
fossilbränslefri 2030.

2017-01-01

2017-12-31

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ta fram en strategi för hur
användningen av fossil plast kan reduceras inom Stockholm stad.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
2.1.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av energitillsyn
Uppfylls helt
Analys

Tillsyn på avdelningen för plan och miljö
Energifrågan hanteras i all tillsyn över miljöfarlig verksamhet. Intresset är genomgående stort
men bristande rådighet, med avseende på hyrda lokaler inklusive värme, köpta transporter etc,
gör dock att det är svårt att få genomslag för de konkreta åtgärderna. Ambitionen är att genom
förbättrad information till verksamheterna om möjligheten till stöd, från Energimyndigheten,
m.fl., kunna öka de praktiska insatserna.
Tillsyn på avdelningen för hälsoskydd
Ansökningar om tillstånd till anläggande av värmepumpsanläggningar inkommer löpande och
handläggs. Antalet ansökningar sjunker successivt för småhus men ökar för större fastigheter.
För närvarande finns ca 16 000 - 17 000 st befintliga tillstånd i staden. Utveckling av etjänsten för värmepumpar har påbörjats under året för att kunna möta behovet av uppdatering
av dessa tillstånd. Vid tillsyn av fastighetsägares egenkontroll informerar förvaltningen om
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fördelarna med att ändra energianvändning från olja till fjärrvärme och/eller värmepumpsanläggningar. Vidare informeras om möjligheten att få gratis energirådgivning via stadens
energirådgivning. Förvaltningen bedriver fortlöpande tillsyn över att operatörer av
köldmedieaggregat utför årliga läckagekontroller. Till följd av ändrad lagstiftning och dess
övergångsbestämmelser var det under 2017 inte möjligt att påföra miljösanktionsavgift som
planerat vid överträdelse av köldmedielagstiftningen.
Aktiviteter:
 I samband med tillsyn av fastighetsägares egenkontroll för drift och underhåll av
bostadsbyggnader för förvaltningen en dialog med fastighetsägaren om
energideklaration, energikartläggning och energieffektivisering. Förvaltningen
informerar om möjlighet till energi och klimatrådgivning via energicentrum på
miljöförvaltningen. Utförd.


Nämnden prövar tillståndsansökningar avseende bergvärmeanläggningar och
upprätthåller en e-tjänst för att underlätta ansökningsförfarandet för den enskilde.
Utförd.



Nämnden granskar att kravet på läckagekontroll av köldmedieaggregat efterlevs och
påför miljösanktionsavgift vid överträdelse av reglerna. Utförd.

Nämndmål:
2.1.2 Miljöövervakning av energianvändning och växthusgasutsläpp
Uppfylls helt
Analys

År 2016 ändrades beräkningsmetodiken för stadens växthusgasutsläpp i och med att nämnden
beslutade om en övergång till rapportering i internationellt beräkningsprotokoll. Förändringen
av beräkningssätt innebär att det tidigare målet för år 2020 om att sänka utsläppen till 2,3 ton
per invånare numera motsvaras av ett mål om 2,2 ton per invånare år 2020. Nedan avses 2,2
ton per invånare som mål för år 2020.
Årsmålet för 2017 har inte kunnat följas upp p.g.a. eftersläpning i nationell statistik.
Utsläppsmålet för 2016 var 2,7 ton CO2e per invånare med beräkningssätt enligt
internationellt protokoll beslutat av MHN 2016-10-25. Det prognosticerade utsläppsvärdet för
2016 är 2,5 ton CO2e per invånare. Beräkningar för 2016 är preliminära och baseras delvis på
prognoser och skattade värden. Utsläppsvärdet för 2016 fastställs i de årliga beräkningarna
andra halvåret 2018. Målet att minska utsläppen till 3,0 ton per invånare år 2015 har alltså
uppnåtts med god marginal och prognosen för 2016 visar på att även målet för 2016 bör
kunna uppnås. Förvaltningen bedömer att utsläppsmålet till 2020 kan uppnås.
Utsläppsberäkningarna har avrapporterats till MHN.
Energicentrum har identifierat kvalitetsbrister i inrapportering av energidata genom det
integrerade ledningssystemet (ILS) vid uppföljning av stadens energianvändning. I samverkan
med stadsledningskontoret har energicentrum tagit fram en modell för att kvalitetssäkra
inrapporteringen av energidata från stadens bolag och förvaltningar. Modellen kommer att

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 30 (119)

användas vid inrapporteringen av 2017 års energidata. Stadshus AB har påpekat att
miljöprogrammets indikatorer för stadens energieffektiviseringsmål behöver utvecklas för att
bättre avspegla den växande staden. I samverkan med Stadshus AB och Stadsledningskontoret
genomför energicentrum en översyn av möjligheten att införa fler nämnd- och
styrelseindikatorer som på ett bättre sätt ska underlätta analys av energianvändningen i
relation till den växande staden, d v s mer av indikatorer per kvm, belysningspunkt,
kubikmeter renat vatten- och avloppsvatten, idrottsanläggning etc
Energicentrums uppföljning av energianvändningen år 2016 visar på en ökning av den totalt
köpta energin i staden under år 2016 (1896 GWh) relativt år 2015 ( 1778 GWh). Målet att
minska stadens energianvändning med tio procent till 2020 bedöms som svårt att uppnå för
den växande staden. Resultatet har rapporterats till MHN och ingår i stadens tertialrapport 1
för år 2017.
Energicentrum har under året bistått fastighetskontoret med produktionsdata för uppföljning
av miljöprogrammets solenergimål. Solenergiproduktionen ökade under 2016 från 2118 MWh
till 2409 MWh. Ökningen ligger linje med miljöprogrammets mål.
Aktiviteter


Beräkna och rapportera växthusgasutsläppen i Stockholm. Utfört



Följa upp och rapportera stadens energianvändning. Utfört



Bistå fastighetskontoret med solenergiproduktionsdata för uppföljning av miljöprogrammets delmål för ökad solenergiproduktion. Utfört



Följa upp följande delmål i miljöprogrammet:
-

Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per
invånare till år 2020 (MP delmål 1.1).
Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den
egna verksamheten med minst tio procent till år 2020 (MP delmål 1.2).
Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka (MP delmål 1.5).
Utfört

Nämndmål:
2.1.3 Miljöprogrammets mål Hållbar energianvändning ska uppnås
Uppfylls helt
Analys

Mål
Växthusgasutsläppen ska vara högst 2,3 ton per invånare år 2020 och Stockholms stad
ska vara fossilbränslefri år 2040
Klimatanalyser
Målet har för minskade växthusgasutsläpp har – som nämnts - ändrat från 2,3 ton per invånare
till 2,2 ton per invånare år 2020 p.g.a. att beräkningsmetodiken har anpassats till internationell
redovisning. Nedan anges målet som 2,2 ton per invånare år 2020.
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Förvaltningen har deltagit i styrningen och genomförandegrupperna för de utredningar i
klimatstrategin som har genomförts under 2017. Utredningarna under nämndmålet har bestått
av:
1) en handlingsplan för en fossilbränslefri organisation (leds av SLK),
2) en strategi för hur fossil plast kan reduceras (leds av SVOA),
3) en utredning av möjligheterna att öka möjligheterna att öka mängden förnybar energi som
produceras i staden (leds av Fortum),
4) en samverkan med berörda aktörer för att ersätta fossila oljor vid spetslast (leds av Fortum)
5) en studie om möjligheterna att öka tillgången till biogas i Stockholm. En konsult har
avropats till stöd för detta uppdrag.
De åtgärder som ska genomföras för att nå utsläppsmålet 2,2 ton CO2e/inv. år 2020 har följts
upp och avrapporterats till nämnden. Målet bedöms kunna nås. I samverkan med
stadsledningskontoret har ett arbete påbörjats för att identifiera åtgärder för minskade
växthusgasutsläpp för perioden 2020-2023.
Nämndens uppdrag att utreda stockholmarnas flygvanor och flygets klimatpåverkan har
avrapporterats till nämnden. Växthusgasutsläppen från stockholmarnas flygresor motsvarar
ungefär utsläppen från vägtrafiken i Stockholm.
Förvaltningen har utrett möjligheterna för staden att klimatkompensera för utsläppen från
stadens egna flygresor eller minska utsläppen genom att använda förnybart bränsle vid
flygresor. Utredningen har avrapporterats till nämnden. Nämnden har även svarat på remiss
om att införa en svensk flygskatt. Förvaltningen deltar i ett projekt där IVL (Svenska
Miljöinstitutet) bygger upp en nationell databas för LCA (LivsCykelAnalyser) för
byggnadsmaterial. Test har startats av en betaversion av databasen för att verifiera data på
några av stadens nybyggnadsprojekt. Målsättningen är att få fram ett beräkningsverktyg för
kravställande vid byggnation på stadens mark. Arbetet med LCA för byggnadsmaterial har
presenterats för C40 som är intresserade av att bygga upp en LCA-grupp för byggmaterial
inom C40. Förvaltningen har erbjudit sig att vara värd för ett första möte. C40 har ännu inte
återkommit med svar.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)
Ett nytt samarbetsavtal för den regionala energi- och klimatrådgivningen (EKR) har tagits
fram under ledning av Storsthlm (tidigare KSL, Kommunförbundet Stockholms Län).
Förvaltningen har ingått i arbetsgruppen och Stadsledningskontoret ingick i Storsthlm:s
beredningsgrupp på kommundirektörsnivå. Parallellt pågår en utredning på Storsthlm om att
bygga upp ett regionalt operativt energikontor.
Lokalt har rådgivningen stärkts med två tjänster utifrån Energimyndighetens utökade bidrag.
98 bostadsrättsföreningar har fått rådgivning på plats i byggnaderna. Fyra av dessa har
deltagit i Energimyndighetens insatsprojekt med inriktning på energieffektiv belysning. Av de
besökta bostadsrättsföreningarna har merparten kontaktat rådgivningen efter information från
fastighetsägartillsynen. Inom projektet Målstyrd energiförvaltning har en avtalsmodell mellan
bostadsrättsföreningar och energitjänsteföretag tagits fram. Avtalet avser energioptimering av
byggnader. Två föreningar deltar i en första pilot som startats under året. Efter årsskiftet
startar ytterligare två piloter. Föreningarna får stöd med förfrågningsunderlag till energistockholm.se
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tjänsteföretag, anbudsutvärdering och löpande dialog med energitjänsteföretagen. Modellen
har även testats för en tio år gammal bostadsrättsfastighet inom EU-projektet GrowSmarter
där ca 20 procents energibesparing har uppnåtts enbart genom optimering av byggnadernas
energisystem. Energimyndigheten ger stöd till energikartläggningar för
bostadsrättsföreningar. Inom projektet har Energimyndighetens mallar för energikartläggning
anpassats till avtalsmodellen. Energikartläggning är det första steget i målstyrd
energiförvaltning och ligger till grund för anbudsförfrågningar. EKR(energi- och
klimatrådgivningen) har anordnat två föreläsningsseminarier i entreprenadjuridik för
bostadsrättsföreningar. Föreläsningarna besöktes av 80 personer. Solenergiseminarier för har
genomförts regionalt där fastighetsägare har fått träffa leverantörer av utrustning. Två
seminarier hölls i Stockholm med 225 deltagare. Det regionala EKR-samarbetet genomfört
elva seminarier där leverantörer av utrustning för elbilsladdning har träffat
bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, Fixa laddplats. Seminarierna har besökts av
över 1 000 personer. Två seminarier har hållits i Stockholm med 380 besökare. Av 230
svarande på en uppföljningsblankett har 97 angett att de planerar att installera laddplatser. Det
totala antalet laddplatser uppskattas bli mellan 900 och 1 400. Samtliga seminarier ovan har
fått betyget 5 av 6 från deltagarna.
EKR har även deltagit i ett flertal evenemang i samarbete med Klimatsmarta stockholmare
och anordnat besök på Tekniska muséets utställning ”Spelet om energin” för skolklasser. 115
skolklasser från staden har besökt utställningen. EKR har även anordnat ett sommararbete för
skolungdomar.
En energi- och klimatcoach för små och medelstora företag (< 300 MWh energianvändning)
har anställts i Stockholm och en i Sundbyberg med finansiering från Energimyndighetens
nationella treåriga CEK-projekt (Coacher för Energi- och Klimat, CEK). Projektet har
förstärkts med en extra halvtidstjänst i Stockholm under 2018. CEK-projektet drivs som ett
samarbete mellan Stockholm, Solna, Sundbyberg; Järfälla och Sollentuna. Projektet har
byggts upp under året. Målet är att nå ut till 180 företag under treårsperioden. Coacherna har
påbörjat rådgivning till 16 företag under 2017.
Klimatkommunikation
Klimatkommunikationen på webben har uppdaterats med nyheter och nytt material om
stadens energi- och klimatarbete, t.ex. information om klimatstrategin och månadens
klimatsmarta exempel. Via sociala medier har kommunikationen vidareutvecklats, bl.a.
genom film och ökat antal inlägg. Antal stockholmare som nåtts av kommunikationen på
sociala medier har ökat mycket starkt under 2017. Som exempel kan nämnas nylanseringen av
handboken Klimatsmart i hemmet som nådde över 200 000 stockholmare och engagerade
över 5 000 på Instagram. För Facebook låg siffrorna på motsvarande 300 000 nådda och över
10 000 engagemang i form av gillanden, delningar och kommentarer i anslutning till
kampanjen.
6 200 exemplar av handboken Klimatsmart i hemmet har delats ut till nya studenter vid
Stockholms universitet och nyinflyttade i stadens bostadsbolag samt vid olika evenemang
såsom Naturvårdsverkets konferens Klimatforum, Kulturfestivalen, klimatmässan i Globen i
samband med Weeping Willows tre konserter, Goda exempelmässan och Stockholms
universitets klimatfestival. På de flesta evenemang har även Klimatvågen varit utställd. Under
sommaren ordnade förvaltningen tolv sommararbeten för ungdomar med Klimatvågen. Ca 1
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000 personer har vägt sina växthusgasutsläpp under 2017. Ytterligare ca 1 200 personer har
diskuterat klimatfrågan utan att väga utsläppen. Kokboken Det smarta köket har delats ut till
över 1 800 stockholmare vid matfestivalen Smaka på Stockholm, Lantbruksuniversitetets
event Matologi samt återinflyttade i Stockholmshems renoverade energisnåla hus vid Valla
torg i Årsta. Den digitala versionen av Det smarta köket har lästs av 1750 personer.
Elva Pingvinpris har delats ut till personer i stadens verksamheter för att uppmärksamma att
de genom olika aktiviteter har bidragit till att minska stadens energianvändning och
klimatpåverkan. Pingvinpristagare har även presenterats på Goda exempel mässan.
Klimatsmarta stockholmare har deltagit i Sveriges största hållbarhetssatsning för
gymnasieungdomar – We change – med tre workshops på temat klimatsmarta transporter.
Mot bakgrund av svårigheterna att minska utsläppen från transportsektorn har beslut tagits av
styrgruppen för Klimatsmarta stockholmare att inrikta kommunikationskampanjer mot
transportsektorn de kommande två åren. För att få stockholmarna att i högre grad välja
cykling på vinterhalvåret har kampanjen Sthlm Vintertramp startats. Kampanjen genomförs i
samarbete med trafikkontoret. I kampanjen deltar 60 cyklister, över 1600 cyklister anmälde
intresse för att delta.
Nätverksarbete
Nya medlemsföretag har rekryterats till Klimatpakten. Medlemsantalet är nu 227 företag
varav 35 är medlemmar i Klimatpakten PLUS. Utöver den årliga konferensen med 207
deltagare har signeringsluncher, frukostseminarier och studiebesök på företag i Klimatpakten
PLUS genomförts.
Förvaltningen har medverkat på tre klimatkommunsmöten var av ett som miljöborgarrådet
deltog på. Klimatkommunernas nätverk har löpande används för kunskaps och
erfarenhetsutbyte mellan Stockholms stad och andra kommuner i Sverige. Främst angående
plast, flyg, offentlig upphandling och miljöbilar. Förvaltningen har bidragit med kunskap och
slutsatser till tre av Klimatkommunernas svar på offentliga remisser.
Förvaltningen har tillsammans med Sweden Green Building Council under slutet av året
påbörjat planeringen och marknadsföringen för genomförande av den gemensamma
konferensen för hållbar samhällsbyggnad, Building Sustainability 2018.
Aktiviteter


I samarbete med exploateringskontoret utarbeta rekommendationer och
verifieringsmetod för livscykelanalyser avseende klimatpåverkan kopplat till material,
utförande och byggprocess som kan användas vid husbyggnation. Utfört



I samarbete med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen ta fram en
handlingsplan för att staden som organisation ska vara fossilbränslefri år 2030. Utfört



Ta fram en strategi för hur användningen av fossil plast kan reduceras inom
Stockholms stad. Utfört



Utreda flygets klimatpåverkan. Utfört



Utreda möjligheter till att klimatkompensera stadens flygresor. Utfört



Beräkna och rapportera växthusgasutsläppen i Stockholm. Utfört
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Utreda möjligheten att ta fram en beräkningsmodell för de växthusgasutsläpp som sker
i Norra Djurgårdsstaden.
Delvis genomfört. Uppdraget är gemensamt för miljöförvaltningen,
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Östermalms SDF och trafikkontoret.
Förvaltningen har tagit fram en beräkningsmodell för uppvärmning och elanvändning.
Trafikkontoret har inte slutrapporterat beräkningsmodellen för transporter. Ett
gemensamt ärende till berörda nämnder bör kunna skrivas fram i början av 2018



Bistå stadsledningskontoret med uppföljning av aktiviteter i stadens klimatstrategi.
Utfört



Delta i nätverksarbete; C40, EUROCITIES, ICLEI och Klimatkommunerna. Utfört



Bistå miljöroteln med utveckling av Klimatpakten och genomförande av årlig
konferens. Utfört



Bistå stadsledningskontoret med kommunikation av stadens klimatstrategi. Utfört



Informera om stadens klimatarbete på stadens webb, via sociala medier samt på
mässor och event. Utfört



Genomföra en större kommunikationsinsats om klimatsmarta transporter kopplat till
regeringens strategi för hållbar konsumtion. Utfört



Dela ut Pingvinpriset för goda insatser inom staden för att minska energianvändning
och utsläpp av växthusgaser. Utfört



Genomföra en sommarturné med klimatvågen bemannad med sommarjobbande
ungdomar samt delta med klimatvågen på olika event. Utfört



Genomföra klimatguidningar för att kommunicera med barn och ungdomar kring
klimatfrågan.
Har inte kunnat genomföras p.g.a. sjukdom.



Leda det regionala energi- och klimatrådgivningssamarbetet samt delta i regionala
samarbetsprojekt. Utfört



Ge energi- och klimatrådgivning med huvudfokus på bostadsrättsföreningar och
mindre fastighetsbolag. Utfört



Stödja bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag att teckna
energieffektiviseringsavtal med energitjänsteföretag genom projektet ”Målstyrd
energiförvaltning”. Utfört



Ge energirådgivning till mindre företag om förvaltningen beviljas finansiering av en
energicoach. Utfört
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Mål
Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna
verksamheten med minst tio procent till år 2020 jämfört med år 2015.
Miljöprogrammets delmål 1.2 ”Staden ska genom energieffektivisering minska
energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent till år 2020”
Energicentrum har kvalitetsgranskat bolagens planer för energikartläggningar enligt Lagen
(2014:266) om energikartläggning i stora företag och rapporterat in dessa till
Energimyndigheten. Ett mycket stort antal energikartläggningar kommer att göras.
Energicentrum har i egen regi genomfört kartläggningar som ska kunna användas som modell
för bolagens konsulter.
Energicentrum bistår fortlöpande exploateringskontoret i dialogen med byggherrar i N.
Djurgårdsstaden i arbetet med att skärpa energikraven vid nybyggnation och har bistått
exploateringskontoret med att uppdatera energikraven för byggande på all övrig mark staden
äger. En studie har påbörjats i samarbete med bl.a. exploateringskontoret och Fortum om att
energiförsörja Loudden med ett lågtempererat energiförsörjningssystem. Medel för studien har
sökts av exploateringskontoret som beviljats finansiering av Energimyndigheten.
Energicentrum bistår löpande förvaltningar och bolag med omvärldsbevakning kring
energianvändning genom seminarier och nyhetsbrev. I november genomfördes en tvådagarskonferens för stadens bolag och förvaltningar på temat hur miljöprogrammets energirelaterade
mål ska nås. Under året har energicentrum bistått förvaltningar att söka medel från
Klimatmiljarden, stadsdelsförvaltningar, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och
trafikkontoret. Energicentrum har bistått Bromma SDF med underlag för att teckna s.k. Grönt
hyresavtal med Micasa. Ett resultat av underlaget genomfördes utbyte av belysning som
minskade elanvändningen för belysning med knappt 90 procent. Grönt hyresavtal har inte ännu
tecknats. Energicentrum har genomfört en förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad av en
byggnad åt Rinkeby Kista SDF. En potentialstudie över för att säkerställa rätt tariff (s.k.
tariffoptimering) för stadens elabonnemang har påbörjats i samverkan med
serviceförvaltningen.
Under året har EU-projektet Nearly Zero Energy Building Renovation-NeZeR avslutats.
Projektet har bl.a. tagit fram riktlinjer för hur europeiska städer kan gå till väga för att
identifiera vilken typ av byggnader eller stadsdelar som bör prioriteras vid kommande
renoveringar (General Guidelines for creation of action plans in all Europe). Från Sverige har
miljöförvaltningen, Stockholmshem, Stadshus AB samt IVL Svenska Miljöinstitutet deltagit.
Övriga deltagande länder är Nederländerna, Rumänien, Finland (koordinator) och Spanien.
Även EU-projektet Urban Learning som leds av stadsbyggnadskontoret har avslutas. Projektets
huvudfokus har varit att utöver energieffektiv nyproduktion även få in energisystemlösningar i
planeringsprocessen. Staden Wien har varit koordinator och stadsbyggnadskontoret har biståtts
av exploateringskontoret och energicentrum med erfarenheter från N. Djurgårdsstaden. NeZeR
och Urban Learning kommer att avrapporteras till nämnden under 2018.
Aktiviteter
 Stödja och samordna arbetet med att införa ett gemensamt energiuppföljningssystem
för de bolag och förvaltningar som saknar uppföljningssystem. Utfört
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Projektleda stadens arbete med energikartläggningar utifrån kraven i lag (2014:266)
om energikartläggning i stora företag. Utfört



Bistå exploateringskontoret med förstudie av energiförsörjningssystem för Loudden.
Utfört



Bistå exploateringskontoret med införandet av nya energikrav (50 kWh/m2 och år med
sikte på 45kWh/m2 och år) i norra Djurgårdsstaden. Utfört



Bistå förvaltningar och bolag med förstudier av tekniska lösningar för
energieffektivisering/energiåtervinning. Utfört.



Bistå förvaltningar och bolag med att söka finansiellt stöd för energieffektiviseringsoch energiåtervinningsåtgärder. Utfört



Bistå Stadshus AB med uppföljning av miljöprogrammets delmål för
energieffektivisering. Utfört



Bistå stadsbyggnadskontoret med att ta fram en arbetsmodell för planutformning och
byggnadernas formfaktor. Ej utfört.
Har inte tidsmässigt kunnat samordnats under året. Planeras för 2018.



Bistå stadsdelsförvaltningar med införande av gröna hyresavtal. Utfört



Bistå serviceförvaltningen i att inleda en översyn av stadens egna elabonnemang för
att säkerställa rätt tariff (tariffoptimering). Utfört



Bistå förvaltningar och bolag med omvärldsbevakning kring energianvändning genom
seminarier och nyhetsbrev. Utfört



I samverkan med fastighetskontoret, exploateringskontoret och stadsledningskontoret
samordna existerande forum på temat hållbart byggande och fastigheter. Utfört

Mål
Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka med 50 procent till år 2020
relativt produktionen år 2015
Miljöprogrammets delmål 1.5 ”Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka”.
Energicentrum har lanserats en ny solkarta med stadens egen solelproduktion visualiserad.
Anläggningsägarna larmar vid driftavbrott så att anläggningsägarna kan åtgärda driftstörningar. Vid årsskiftet 2018/2019 upphör nuvarande dataoperatör att hantera inkommande
data för solelproduktion. Energicentrum hart påbörjat en översyn av hur data ska hanteras i
framtiden för att säkerställa visualisering av produktionen och data för en samlad uppföljning
av stadens solenergimål.
Energicentrum har utrett åtgärder och analyserat möjligheter och begränsningar för att nå
klimatstrategins solenergimål till år 2040. Utredningen har överlämnats till stadsledningskontoret. Utredning kring möjligheterna att öka mängden förnybar el som produceras i staden
ingår i klimatstrategins utredningar. Energicentrum har sammanställt data för stadens
solenergiproduktion som underlag för fastighetskontorets uppföljning av miljöprogrammets
delmål för ökad solenergiproduktion.
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Energicentrum har även bistått Bromma SDF med en förstudie för installation av solceller vid
sex plaskdammar.
Aktiviteter


Bistå förvaltningar och bolag vid installationer av solenergianläggningar. Utfört



Samla in produktionsdata från solenergianläggningar och visualisera produktionen.
Utfört



Bistå fastighetskontoret med data för uppföljning av miljöprogrammets delmål för
ökad solenergiproduktion. Utfört



I samarbete med Stadshus AB och Fortum Värme utreda möjligheterna att öka
mängden förnybar el som produceras i staden till 2040. Utfört

Mål
Leda GrowSmarter-projektet i Stockholm och Europa.
GrowSmarter-projektet fortskrider planenligt. Implementeringen av de 12 smarta lösningarna
i GrowSmarter projektet avslutas under 2017 (med ett fåtal förseningar) och de ska under
2018 och 2019 demonstreras och utvärderas i så väl Stockholm som Köln och Barcelona
Aktiviteter


Leda arbetet med projektet i Årsta så att arbetet med att energieffektivisera sex hus på
Valla-området, två på Slakthusområdet och en BRF i Årsta genomförs enligt plan och
så att dessa får 60 % lägre energianvändning. Utförd.
Ombyggnationen och energieffektiviseringen av två av de sex husen i Valla Torg är
klara enligt plan, ett av husen är något försenat och beräknas bli klart i februari 2018.
De sista tre husen blir klara vid halvårsskiftet 2018, vilket godkänts av EUkommissionen. BRF Årstakrönet är färdigt och i utvärderingsfas. I Slakthusområdet är
ombyggnation, energieffektivisering klar i hus 8. Hus 7 kan p.g.a. Fastighetskontorets
ändrade planer inte fullföljas utan Runda Huset AB tillför en ersättningsbyggnad i
Slakthusområdet vilket har godkänts av EU kommissionen. Energiåtgärderna i denna
byggnad är nu genomförda och byggnaden är klar för utvärdering enligt plan.
Byggnaderna kommer att tillföras överskottsvärme via fjärrvärmenätet vilket sker
under 2018.



Verka för att dessa byggnader förses med de 12 smarta lösningar för energihushållning
och miljövänliga transportlösningar som planerats i projektet. Utförd.
Implementeringen av de andra smarta lösningarna är i det stora hela genomförda och
utvärdering och demonstration börjar efter årsskiftet. Implementerade smarta
lösningar är: Utveckling av applikation som underlättar för hållbara transporter,
Trafikstyrning för privata bilar och lastbilar med alternativa bränslen,
transportlösningar med laddstolpar för elbilar, elbil- och cykelpool med el-lastcyklar,
varuleveranser med cykel till bostaden, smart gatubelysning, avfallshantering med
olikfärgade fraktioner och sopsug, öppen fjärrvärme, aktiva huset lösning, virtual
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power plant, . Smarta lösningar där vissa delar kvarstår innan full implementering är
genomförd är: Logistikcentret, smart och uppkopplad stad i Slakthusområdet och
tankstationer för alternativa bränslen för tunga fordon.


Verka för att dessa byggnader visas upp tillsammans med industriparterna för ett stort
antal internationella besökare. Utförd.
Studiebesök har ordnats för internationella och nationella grupper med drygt 400
deltagare från minst 10 länder samt media. BBC besökte området och gjorde ett
reportage om detta. En välbesökt invigning av de smarta implementerade lösningarna i
Valla genomfördes i Oktober 2017. Industripartner presenterade och visade upp
lösningarna för ca 70 deltagare inom arkitektur, fastighets och transportbranschen.
GrowSmarter har medverkat med utställningar vid Barcelona Smart City expo, Smart
City konferens i Kista och Kvalitetsmässan i Göteborg samt presenterat projektet vid
en mängd olika konferenser.



Verka för att den tekniska och ekonomiska utvärderingen av lösningarna påbörjas
tillsammans med berörda högskolor. Utförd.
Deltagande organisationer har utvecklat en utvärderingsstrategi, som levererats till
KTH. Utvärderingen av redan implementerade lösningar är igång. En första
ekonomisk rapportering till IESE (handelshögskolan i Navarra, Spanien)har utförts i
mars. Alla Industriella partners har levererat ingående värden i den affärsmodell den
specifika lösningen har.



Leda arbetet med projektet i Europa så att implementeringen av alla de 12 smarta
lösningarna inom energieffektiv renovering, integrerad infrastruktur och mobilitet
utförs i Stockholm, Köln och Barcelona under 2017 och sammanställa arbetet i en
rapport som skickas till EU och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utförd.
Implementeringen av de 12 smarta lösningarna är i princip genomförd i alla tre städer.
Både Stockholm, Köln och Barcelona har ett fåtal byggnader där renoveringen
kommer att fortgå under 2018. Dessa förseningar har godkänts av EU. I Stockholm
och Barcelona har även utbyte och tillägg av byggnader beviljats. Vissa förseningar
och ändringar har tillkommit gällande andra smarta lösningar och en ansökan för att få
dessa beviljade genomförs under december 2017. Rapporter om erfarenheter vid
implementeringen av de smarta lösningarna presenterades vi ett projektmöte (General
Assembly 5) och dessa ska skickas till EU i februari 2018. Vid halvårsskiftet 2017
skickades projektets andra Periodiska rapport till EU-kommissionen, och denna
godkändes i november och utbetalning har skickats till miljöförvaltningen för
distribution till övriga projektpartners.



Samarbeta med andra Smart City projekt och internt i staden för att öka spridningen av
de smarta lösningarna och med gemensamma krafter minska klimatutsläppen i
Europa. Utförd.
Ett samarbetsavtal mellan de nio Smart Cities and Communities syskonprojekten har
upprättats. Ordförandeskapet roterar mellan projekten, och GrowSmarter var först ut
redan under hösten 2016. Samarbete sker gällande bl.a. affärsmodeller för de smarta
lösningarna, kommunikation och att sprida erfarenheter och inspirera andra städer att
implementera de smarta lösningarna. GrowSmarter leder den sistnämnda ”Replication
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 39 (119)

Task Group” där bl.a. mjukvara för en Touch skärm har utvecklats med information
om alla smarta lösningar i systerprojekten. Den kan bokas för olika event av alla
partners. Projekten har under året samarbetat på konferenser i Nottingham,
Sönderborg och Barcelona och ett gemensamt event för våra följestäder planeras i
Januari 2018.

Indikator
Köpt energi (GWh)

Periodens
utfall
1874 GWh

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
1 835
GWh

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys: Den ökade energimängden kan delvis förklaras av att staden växer och därmed energiförbrukningen. Det börjar
också bli allt kostsammare att vidta energisparåtgärder och de enkla billiga åtgärderna är till stor del redan utförda.

Nämndmål:
2.1.4 MHN ska samarbeta och utbyta erfarenheter med andra städer och
aktörer i Europa för att påverka EU-regelverket samt driva åtgärdsarbete och
utveckling framåt.
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen har under året svarat på remisser avseende EU:s clean vehicle directive, EU:s
energipaket samt beräkningsmetoder för kolinlagring i mark vilket har bäring på möjligheten
att använda bioenergi (Lulucf). Arbete har bedrivits i Bryssel för att informera
parlamentsledamöter om vikten av att nya biodrivmedelsdirektivet fortsatt tillåter bioråvara
från åker och skog mm. Ett tiotal parlamentsledamöter/sekreterare har träffats personligen
eller via telefon. Industriutskottet röstade i december 2017 och där mildrades en del av de
strängaste förslagen. Hela parlamentet röstar den 22 januari och först därefter är slutresultatet
klart. Hittills har i alla fall en del av miljöförvaltningens tankar återspeglats i förslagstexterna.
En av miljöförvaltningens medarbetare medverkar i en arbetsgrupp hos kommissionen som
arbetar med framtagande av en europeisk miljöbilsdefinition samt revidering av direktivet för
kommuners upphandling av rena och energieffektiva fordon. Förvaltningen har även svarat på
en enkät och personal har blivit intervjuade gällande utvärdering av tidigare
finansieringsomgångar av EU-projektmedel.
Förvaltningen deltar i arbetsgrupper inom Svenska Klimatkommunerna, Eurocities, ICLEI
och C40 samt utnyttjar även POLIS nätverk för att utbyta erfarenheter med andra städer och
aktörer i Europa.
Förvaltningschefen representerar också Stockholm i kärngruppen för Urban Water Agenda
2030.
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Mål
Åstadkomma energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp.
Aktiviteter


Öka förståelsen i Europa för biobränslen som en viktig del i omställningen till
fossilbränslefrihet. Detta ska ske genom att strategiska kontakter tas i Europa för att på
så vis undvika att besvärliga restriktioner införs mot biobränslen. Utförd.



Delta i EU- projektet, Smart Impact med syfte att underlätta för förvaltningarna för
Stockholms del, att samarbeta och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.
Projektet pågår fram till maj 2018. Utförd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Uppfylls delvis
Analys

Nämnden bedriver ett omfattande arbete för ökad användning av miljöfordon och
miljöbränslen vilket bidrar till ökad hållbarhet. I den fysiska planeringen bevakas att bostäder
och nya arbetsplatser planeras och lokaliseras vid goda kollektivtrafiklägen och försörjs med
cykelvägar. Laddmöjligheter för laddbara fordon installeras vid nybyggnation av garage och
nämnden har ett omfattande informationsarbete till bostadsrättsföreningar och andra
fastighetsägare om hur man enkelt ordnar laddplatser.
Andelen laddbara fordon ökar kraftigt från en låg nivå och är den högsta i Sverige (en
fördubbling av antalet elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen har skett de senaste fem
åren), men övriga miljöbilskategorier går tillbaka eller ligger stilla på samma nivåer som
tidigare. Övriga Europa har inte visat något större intresse för etanol/E85 och idag finns
endast en bilmodell med E85 på svenska marknaden. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen
har gått ner de senaste två åren. Samtidigt ökar intresset för delade fordon och nya
tjänsteföretag som DriveNow, Sunfleet och Snappcar (olika typer av bildelningsföretag) har
ökande medlemsantal, men även detta från låga nivåer. Det är två år tills målet ska vara
uppnått och det verkar osäkert om det verkligen kommer att kunna nås varför målet har
gulmarkerats.
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Andel sålda förnybara
23 %
drivmedel i länet per år.

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

28 %

31 %

2017

Analys
Indikatorn släpar efter i sin uppföljning. I december 2018 kan 2017 års värde följas upp. I december 2017 blev det klart att
andelen försålda biodrivmedel av totala andelen drivmedel till vägtrafiken var 23 %. Årsmålet år 2016 har inte uppnåtts.
Intresset för biodrivmedel ökar alltjämt och förvaltningen anser att utvecklingen alltjämt är positiv. .
Antal dygn över
normvärdet för
kvävedioxid i luft

23 dygn

7 dygn

7 dygn

2017

Analys
Antal dygn över 60 ug/m3 var : 23 st vid Hornsgatan, 4 st vid Sveavägen, 4 st vid Norrlandsgatan, 5 st vid Folkkungagatan
och 8 st intill Essingeleden. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år.
Kommentar: Meteorologiska variationer mellan åren påverkar halterna. 2017 är halterna av kvävedioxid och antalet dygn
med kvävedioxidhalter över 60 µg/m3 avsevärt mycket lägre jämfört med 2016.Mer än en halvering. Meteorologiska
variationer är sannolikt den främsta orsaken till lägre halter men minskade lokala utsläpp kan även vara en bidragande
orsak. Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet under år 2017 är överträdd på Hornsgatan.
Antal dygn över
normvärdet för PM10 i
luft

31 dygn (lilla
Essingen)

35 dygn

35 dygn

2017

Analys
Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft Antal dygn över 50 ug/m3 har fram till den 30 december 2017 varit: 17 st vid
Hornsgatan, 14 st vid Sveavägen, 7 st vid Norrlandsgatan och 31 st intill Essingeleden. Miljökvalitetsnormen för dygn får
överskridas 35 gånger per år. 2017 är halterna av PM10 och antalet dygn med PM10 över 50 µg/m3 är något lägre jämfört med
halterna 2016. Folkungagatan har ny vägbeläggning vilket minskar slitaget och halterna av PM10. Observera att resultaten för
Sveavägen inte är representativa p g a elavbrott sedan den 23/10.2017. Trafikkontoret har dessutom vidtagit omfattande
åtgärder i form av dammbindning och städning, vilket har hjälpt till att hålla ner halterna. Miljökvalitetsnormerna för PM10
klarades 2017, vilket är för fjärde året i rad
Sålda fossila drivmedel

8,4 TWh

8,7 TWh

8,7 TWh

2017

Analys
Uppföljningen av denna indikator släpar efter. I slutet av 2017 sker uppföljning av 2016. I T1 finns ingen indikation på att
målet inte kan nås för 2016. För 2017 är det mer ovisst. Enligt SLK:s kompletterande anvisningar för T2 ska utfallet avse
2016 istället för 2017 och målvärdet för KF:s indikator sättas till 8,7 TWh istället för de 8,4 TWh som var målvärdet för 2017.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Exploateringsnämnden ska i samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden
och Stockholms Stadshus AB ta fram en handlingsplan för
hantering av byggmassor inom staden.

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys: Arbetet med inventering av platser för hantering av
byggmassor pågår men har försenats. Resultat avses redovisas
våren 2018.
Trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
exploateringsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och
bostadsbolagen ska samverka för utbyggnad av laddinfrastruktur.
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Nämndmål:
2.2.1. Tillsynen ska verka för minskande miljöpåverkan från transporter
Uppfylls helt
Analys

Landstingets trafikförvaltning har efter tillsynsinsatser stängt av externa högtalarutrop som
genererat buller till närboende från buss vid hållplatser som trafikeras av enbart en linje.
Bullerskyddsåtgärder har genomförts på fyra förskolor, projektering pågår för åtgärder på
ytterligare två skolor. Trafikkontoret har erhållit klimatinvesteringsmedel från SLK (för
åtgärd senast 2018) för lågbullrande beläggning på två av de gator där bullernivån utomhus
överstiger 71 dBA.
Inom ramen för ett Vinnova-projekt har låga skärmar satts upp på Liljeholmsbron för att
minska bullerexponeringen på gång- och cykelvägen samt i Tantolunden.
Nämnden svarade 2017-01-31 på remiss från kommunstyrelsen om möjligheterna att införa
miljözoner för lätta fordon. Nämnden har vidare behandlat en redovisning av
drivmedelsstationernas utveckling i Stockholm och föreslagit kommunstyrelsen tillsätter en
grupp som föreslår var drivmedelsanläggningar med tillhörande bilvårdsanläggningar
långsiktigt bör vara placerade.
Aktivitet




Frågan om transporters omfattning, transportslag och bränsleval efterfrågas i all tillsyn. Utfört
Arbetet för att minska bullret. Utfört.
Fortsatt fokus på utsläppen från fordonstrafiken. Utfört.

Nämndmål:
2.2.2 Nämnden har god uppföljning av trafikens miljöpåverkan
Uppfylls helt
Analys

Mål
Målsättningen med luftövervakningen är att den ska leda till en ständigt förbättrad
luftkvalitet.
Miljöförvaltningen bedriver kontinuerligt luftövervakning och har god uppföljning av trafiken
påverkan på luftkvaliteten. Resultat för 2017 visar att den svenska miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid har överträtts, men endast vid Hornsgatan om man undantar att Lilla Essingen
hade ett överskridande för mycket. Även på Hornsgatan var det en mycket stor förbättring
med mer än en halvering av antalet överskridanden. Den främsta förklaringen är
meteorologiska variationer mellan åren, men resultatet är anmärkningsvärt med hänsyn till
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den pågående debatten om dieselbilar. De svenska miljökvalitetsnormerna är hårdare än de
europeiska miljökvalitetsnormerna. Dessa klaras i huvudsak, timmedelvärdet har aldrig
överskridits i Stockholm däremot har den europeiska miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet
överskridits de senaste tre åren på Hornsgatan men klaras år 2017. Avgörande för att minska
höga halter av kvävedioxid är att minska utsläppen från vägtrafiken som är den dominerande
källan Trängselskatt, höjda p-avgifter, miljözoner för lätta fordon och fler elfordon är exempel
på åtgärder som kan bidra till detta.
Tack vare åtgärder i form av dubbdäcksförbud, trafikkontorets dammbindning och
städåtgärder har miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) klarats fyra år i rad på de gator
som staden ansvarar för. Vid Lilla Essingen blev antalet överskridande 31
miljökvalitetsnormen som får överskridas max 35 dagar på ett år.
Utvecklingen av partikelhalterna för PM 10 sedan år 2000

Folkungagatan har ny vägbeläggning vilket är förklaringen till kraftigt lägre halter. Sveavägen
är inte representativ då strömmen bröts den 23 oktober. Kraven på tidstäckning och datafångst
uppfylls därmed inte.
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Utvecklingen av halterna av kvävedioxid i stockholmsluften sedan 1991

Miljöprogrammets delmål 2.5 ”Fossil energi i transportsektorn ska minska”.
Aktiviteter


Genomföra kontinuerlig luftövervakning på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan
och Folkungagatan. Utförd.



Utvärdera olika åtgärders effekter på luftkvaliteten i Stockholm. Utförd.



I samarbete med miljömedicinsk expertis öka kunskapen om olika luftföroreningars
hälsoeffekter. Utförd?



Följa upp och rapportera årligen användningen av fossila och förnybara bränslen.
Utförd.



Rapportera årligen miljöfordonsförsäljningen i länet. Utförd.



Följa upp miljöprogrammet delmål 2,5 Fossil energi i transportsektorn ska minska. Utförd.
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Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen i Stockholms län år 2001 tom september år
2017

50%

Laddhybrider; 2016-

45%
El; 201640%
35%

El & Laddhybrider;
2010-2015

30%
Elhybrid

25%
20%

Fordonsgas

15%
E85

10%
5%

Miljöbilsklassad
diesel

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nämndmål:
2.2.3 Minst hälften av alla nya bilar som säljs år 2019 är miljöbilar
Uppfylls delvis
Analys

I september 2017 var andelen miljöbilar (enligt stadens definition antagen av KF) 22,6
procent. Det är en bra bit från målet. Framförallt är det laddhybriderna som ökar i andel.
Antalet laddbara fordon har fördubblats i nybilsförsäljningen de senaste fem åren, från låga
nivåer. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen har gått ner under både 2016 och 2017 från
en nivå om 24 procent år 2015. Andelen E85 bilar i nybilsförsäljningen är nu mycket låg
vilket bland annat beror på att det bara finns bara en leverantör av en ny personbilsmodell på
E85. Etanolen har även kritiserats som miljöbränsle i media i olika omgångar och incitament
som minskade förmånsskatt har tagits bort för E85-bilar vilket ökat på osäkerheten. Den
statliga definitionen av vad som är en miljöbil (som Stockholm följer) kommer att upphöra
när bonus-malus systemet införs vid halvårsskiftet 2018. Förvaltningen har i uppdrag att
under år 2018 ta fram en ny miljöbilsdefinition för Stockholm som tar hänsyn till bonus-
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malus. I samband med detta kommer detta mål att behöva ses över. Eftersom nuvarande
miljöbilsdefinition kommer att upphöra råder det osäkerhet på marknaden om vad som i
framtiden ska betraktas som en miljöbil. Det är två år tills målet ska vara uppnått och det
verkar osäkert om det verkligen kommer att kunna nås med nuvarande definition, därför har
målet gulmarkerats.
Följande remissvar har lämnats under året med bärighet på incitament som kan gynna
miljöbilar: reduktionsplikt, bonus-malus, regeringens drivmedelspump-märkning, miljözoner
samt förslag på ändringar i Stockholms lokala trafikföreskrifter (LTF). Även några remissvar
på EU-direktiv har lämnats in enligt ovan (2.4.1). Miljöförvaltningen har deltagit med en
person i SKLs framtagande av en handbok ”Ladda för framtiden” om hur kommuner kan
arbeta med laddinfrastruktur och regelverk som behöver ändras för att underlätta för detta
arbete.
Aktiviteter


Stödja kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för
fossilbränslefrihet inom vägtransportsektorn och utreda möjligheterna till att utfärda
ett förbud mot fossilbränsleförsäljning till år 2040 med delmål till 2030. Utförd.



I samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden ta fram en handlingsplan
för användande av fossilbränslefria arbetsmaskiner. Utförd.



Kommunicera 3-5 nyhetsbrev och www.stockholm.se/miljobilar samt vidareutveckla
www.miljöfordon.se. Utförd.



Stärka biogasanvändning en genom att samverka med biogasaktörer, samt i
samarbete med Stockholms stadshus AB genomföra en biogasutredning. Utredningen
ska titta på hur biogasproduktionen kan säkerställas så att naturgasen kan fasas ut.
Utförd.



Verka för incitament och förmåner som gynnar (eller undanröjer missgynnande av)
miljöfordon och miljöbränslen. Utförd.



Stötta andra aktörer inom stadens arbete för att genomföra klimatstrategin och för att
få ett ökat genomslag för bilpooler. Utförd.



Upplysa berörda om de statliga medel som kan sökas av bland annat fastighetsägare
och företagare för laddinfrastruktur. Utförd.



Genomföra samt sprida resultaten och erfarenheterna från avslutade och pågående
projekt om hållbara transporter och drivmedel. Utförd.
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Nämndmål
2.2.4 Minst var tionde lastbil som säljs är en miljölastbil år 2019
Uppfylls delvis
Analys

2,5 procent av nyregistrerade tunga fordon var miljöbilsklassade vid utgången av år 2016.
Statistik för år 2017 finns sammanställda först i mars år 2018. 10 procent av nyregistrerade
tunga fordon ska vara miljölastbilsklassade år 2019.
Introduktionen av nya lastbilar som uppfyller definitionen miljölastbilar går långsammare än
planerat. Det finns en emellertid en stor andel traditionella dieselbilar som går på 100 procent
förnybara drivmedel (biodiesel och HVO (HVO är ett slags biodiesel, HVO ”Hydrerade
Vegetabiliska Oljor”).
Dessa fordon kör på förnybara drivmedel så transporten är att betrakta som en miljöanpassad
transport även om fordonet inte är en miljölastbil. Det framgår inte av statistiken hur många
dessa lastbilar är men förvaltningen uppskattar att det rör sig om ett väsentligt ökande antal
varje år. I Stockholm säljs ca 400 nya lastbilar varje år. Genom stadens fordons och
drivmedelskrav gällande ex livsmedelstransporter har det under år 2017 tillkommit ca 35
lastbilar med biodiesel/HVO bara genom det upphandlingsområdet. Det betyder att ca 10
procent av de nya tunga fordon som tillkommit i Stockholm under år 2017 sker med
förnybara drivmedel även om de inte uppfyller miljölastbilsdefinitionen. Förvaltningen har av
den anledning valt att gulmarkera målet.
Aktiviteter


Arbeta för att få en nationell miljölastbilsdefinition. Utförd.



Verka för att under innevarande miljöprogramsperiod få till 10 nya tankmöjligheter
med förnybart bränsle för tunga fordon i Stockholms kommun eller kranskommuner.
Utförd.



Delta i Upphandlingsmyndighetens arbete om uppdatering av miljökrav inom
områdena transporter, fordon och drivmedel. Ej utförd. (Upphandlingsmyndigheten
har tyvärr inte påbörjat planerade uppdateringar).



I samarbete med servicenämnden använda och utveckla befintlig arbetsmall för hur
krav på fordon och transporter bör ställas och successivt skärpas i relevanta
upphandlingar i staden, samt hur dessa avtal bör följas upp. Utförd.



Stötta bolag och förvaltningar med fordon och drivmedelskompetens, vid
upphandling och uppföljning av tjänster där transporter ingår. Utförd.



I samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden ta fram en handlingsplan
för användande av fossilbränslefria arbetsmaskiner. Utförd.
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Nämndmål
2.2.5 Stadens egen fordonsflotta består av miljöfordon
Uppfylls helt
Analys

Stockholms stad fick för fjärde året i rad utmärkelsen Sveriges Bästa Miljöbilskommun 2017.
Halvåret 2017 hade Stockholms stad gemensamt en fordonsflotta med 877 fordon. Av dessa
var 3 % specialfordon. Övriga fordon var till 98 % miljöbilsklassade enligt stadens definition
vid inköpstillfället. Alla nyinköpta fordon under första halvåret 2017 var miljöbilsklassade.
Av totala flottan med fordon utgjorde 15 procent elbilar, 43 procent biogasfordon, 13 procent
etanolbilar och 8 procent laddhybrider, snåla fossilbilar (hybrider, diesel och bensinbilar)
sammanlagt 20 procent. Etanolbilarna tankade E85 till 75 procent och biogasbilarna tankade
gas till 82 procent.
Stadens flotta ska bestå av 100 % miljöbilar och stadens biodrivmedels- och elbilar
tankas/laddas till 85 % med miljöbränsle.
Aktiviteter


Optimera hanteringen och användningen av stadens egna fordon inom ramen för
uppdraget att ansvara för kommunkoncernens gemensamma fordonshantering. Stötta
förvaltningar och bolag vid uppföljning av fordonsinnehav och tankning. Utförd.



Tillsammans med kommunstyrelsen och servicenämnden ta fram en handlingsplan för
att staden som organisation ska ha en fossilbränslefri resepolicy och fordonsflotta
2030. Utförd.



Verka för att det finns minst 200 laddbara fordon i stadens fordonsflotta vid slutet av
år 2017. Utförd.



Förmedla medel från det statliga Klimatklivet till förvaltningar och bolag som
uppgraderar äldre eller sätter upp ny laddinfrastruktur för de eldrivna fordon som
används av verksamheterna. Utförd.



Sprida erfarenheter från försöken med induktionsladdning på fem elbilar i stadens
flotta. Utförd.

Indikator
Andel elbilar

Periodens
utfall
80 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål
16 %

KF:s
årsmål

Period
2017

Analys
Indikatorn avser nämndens egna förhållanden. Av nämndens 10 bilar är 8 elbilar och en laddhybrid, räknas också denna
med blir utfallet 90 %.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Uppfylls helt
Analys

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom mark och vattenområdet svarar mot
stadens ambition om en hållbar miljö. Inom vattenområdet är det aktuellt med genomförande
av handlingsplanen för vatten som innebär att lokala åtgärdsprogram tas fram för stadens
vattenförekomster. Inom markarbetet finns ett ambitiöst och nyskapande arbete med
grönstrukturfrågor som ska bidra till bevarade grönytor och nya naturreservat för
stockholmarna.

Indikator

Periodens
utfall

Andel badplatser med
bra badvattenkvalitet.

82 %

Andel
vattenförekomster som
följer
miljökvalitetsnormerna
för ekologisk status

26 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

26 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

87 %

2017

30 %

30 %

2017

Analys: Utfallssiffran
kvarstår från tidigare
uppföljning. i T 2

Förvaltningen har deltagit i utredningsarbetet för Årstaskogen, Rågsveds friområde samt
Hagsätraskogen. Arbetet med Kyrkhamns naturreservat har ännu inte inletts pga av att arbetet
som leds av exploateringskontoret ej prioriterats med hänvisning till osäkerheter vad gäller
etablering av Fortums kraftvärmeverk.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Exploateringsnämnden ska i samarbete med
stadsbyggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden inrätta naturreservat i Årstaskogen
och Årsta holmar och arbetet med naturreservat i
Kyrkhamn, Rågsveds friområde och Älvsjöskogen
fortskrider.

2017-01-01

2017-12-31

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys: Arbetet med Kyrkhamns naturreservat har ännu
inte inletts med hänvisning till osäkerheten vad gäller
etableringen av Fortums kraftvärmeverk. Arbetet leds av
exploateringskontoret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som projektägare i
Digital Demo Stockholm fungera som kravställare till förslag
på att mäta vattenkvalitet för identifiering av föroreningar
och effektivt följa god vattenstatus.

Nämndmål:
2.3.1 Tillsynen ska verka för att stadens mark- och vattenanvändning är hållbar
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen arbetar för att användningen av giftiga båtbottenfärger till mark och vatten ska
upphöra i Mälaren och minska i Östersjön. Mätning av båtbottenskrov med avseende på
förekomst av giftiga metaller har utförts under året. Mätningarna som utförts under våren
2017 visar att det finns giftiga metaller på ca 90 % av alla båtskrov, samma resultat som 2016
års mätningar visade. Tillsyn bedrivs också över enskilda avlopp och gödselhantering i syfte
att minska näringsläckaget till omgivande mark och vattendrag. På grund av
personalförändringar och en tillfällig föräldraledighet har arbetet med öppna ärenden gällande
enskilda avlopp inte fortskridit enligt plan i år. Genom kontroll av att cisternanordningar
(cistern inklusive rörledningar) kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat kontrollföretag,
alternativt att cisternen tas ur bruk förebygger förvaltningen att brandfarliga vätskor läcker ut
till mark och vattendrag. (Hälsoskydd)
Aktiviteter


Ansvarsutredningar ska, i de fall krav ställs gentemot betalningsansvarig för
markförorening i område som länsstyrelsen riskklassat till nivå 1 eller 2, användas
som underlag för förelägganden respektive bidragsansökan. Utförd.
Inga ansvarsutredningar inom staden har varit aktuella men förvaltningen har
medverkat i en utredning avseende en av staden tidigare bedriven verksamhet på
Ekerö.



Fortsätta mäta båtskrov med avseende på förekomst av giftiga metaller i
båtbottenfärger under förutsättning att medel beviljas ur centrala medelsreserven.
Utförd.
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Bedriva tillsyn över båtklubbar i Mälaren med särskilt fokus på förbud att använda
biocidfärger i Mälaren inklusive plan för utfasning av giftiga färger i Mälaren, vilket
innebär att båtarna successivt görs skrovrena. Utförd.



Informera Östersjöklubbar om effekter på miljön av biocidfärger och om alternativa
rengöringsmetoder istället för användning av biocidfärger i Östersjön. Uppmuntra till
utfasningsplan med avseende på biocidfärger. Utförd.



Hantering av dagvatten ska ske med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten och
fastställda åtgärdsprogram. Ej utförd då fastställda åtgärdsprogram ännu saknas. Krav
på dagvattenhantering hos verksamheter, acceptabla föroreningshalter vid utsläpp av
länshållningsvatten hanteras dock fortlöpande inom tillsynen. Ärenden avseende
koppartak har hanterats.

Nämndmål
2.3.2 Nämnden har genom långsiktig miljöövervakning god uppföljning av att stadens
mark- och vattenanvändning är hållbar

Uppfylls helt
Analys
Löpande miljöövervakning bedrivs inom mark, vatten, kemikalier och biologisk mångfald i
syfte att ligga till grund för prioriteringar och åtgärdsarbete.
Mål
Miljöövervakning biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster
I augusti antogs ett Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade
ekosystemtjänster av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter en bred remissrunda inom staden.
Programmet har börjat genomföras med de aktiviteter som planerats för 2017. Fladdermöss
inventerades på tre lokaler i Söderort, varvid två nya arter för staden hittades. Rapport har
publicerats på Miljöbarometern. En omfattande uppdatering av ekdatabasen utfördes med
fältinventering av skötselbehov, flygbildstolkning, förändringsanalys samt förslag på
förstärkningsåtgärder för stadens ekmiljöer (materialet kommer att redovisas för nämnden i
början av 2018). Den årliga uppföljningen av vattensalamandrar i Olovslundsdammen,
Bromma, kompletterades i år med flaskfälle-inventering. Förstudien om uppföljningssystem
för skötsel och förstärkningsåtgärder i naturmark har pågått sedan april och beräknas avslutas
i mars 2018. Vidare analyser av den ekologiska infrastrukturen har även gjorts; bl a har
satellitbildsdata för Stockholm erhållits via ett internationellt samarbete. Arbetet med
ArtArken har fortsatt.
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Aktiviteter


Programmet för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade
ekosystemtjänster börjar genomföras. Utförd.



Fortsatta analyser på landskapsnivå av konnektivitet (samband) m. fl. parametrar inom
stadens ekologiska infrastruktur. Utförd.



Ekmiljöer och andra värdefulla lövträd: Uppföljning och uppdatering av Ekdatabasen.
Utförd.



Inventering av fladdermöss – Stockholms del i samarbete med kommunerna på
Södertörn (via Södertörnsekologerna). Utförd.



Groddjur: Uppföljning av vattensalamandrar i Olovslundsdammen. Utförd.



Förstudie ang. system för uppföljning av naturmarksskötsel och ekologiska
förstärkningsåtgärder. Utförd.



Ajourhållning och fortsatt utveckling av ArtArken. Färdigställa databasen, uppdatera
och publicera webbapplikationen. Utförd.

Mål
Övervakning av klimatförändringar och dess effekter
Under året har kompletterande indikatorer för medeltemperatur tagits fram, i form av säsongsoch månadsmedelvärden för Stockholm. Dessa har publicerats på Miljöbarometern,
tillsammans med fördjupande information. Det har också tillkommit fler indikatorer för
nederbörd inkl årligt snödjup, samt fler hydrologiska indikatorer för Mälaren. Analyserna av
kraftig dygnsnederbörd har försenats pga osäkerheter i Stockholm Vatten och Avfalls
nederbördsdata som kräver kvalitetssäkring och fördjupad analys. Informationen om
klimatanpassning på Miljöbarometern har löpande uppdaterats med nya kunskapsunderlag
och nyhetsartiklar.
Aktiviteter


Sammanställning, bearbetning och analys av meteorologiska, hydrologiska och
limnologiska mätdata. (Utförd)



Framtagande av fler klimatindikatorer. (Utförd)



Bevaka kunskapsläget och kommunicera naturvetenskapliga underlag till förvaltningar
och bolag. (Utförd)



Utveckla informationen om klimatförändringar och klimatanpassning på
Miljöbarometern. (Utförd)
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Mål
Miljöövervakning mark

Aktiviteter


Samtliga badplatser där det förekommer risk för markföroreningar ska undersökas. I
den mån det behövs så genomförs provtagning. Utfört år 2016.



Undersökning av parkmark i strandnära områden. Kompletterande provtagning
genomförd år 2017. Utfört.



Bistå exploateringskontoret i arbetet att marksanera Vinterviken. Inga praktiska
arbeten då prövning enligt miljöbalkens vattenkapitel (kap 11) pågår. Arbetet ännu ej
påbörjat då tillståndsprövning pågår. Utfört.



Genomföra markundersökningar av båtuppläggningsplatser – om medel från den
centrala medelsreserven erhålls. Inga medel beviljades, men fyra uppläggningsplatser
undersökta inom ramen för ordinarie anslag. Utfört.

Mål
Miljöövervakning vattenmiljön
Löpande miljögiftsövervakning utförs i syfte att övervaka bland annat vattendirektivets
prioriterade ämnen (ingår i bedömning av kemisk status) samt nationella så kallade särskilda
förorenande ämnen (det är en del av fysikaliskt- kemiska kvalitetsfaktorer som ingår i
bedömningen av ekologisk status). Övervakning av vatten och fisk bedrivs sedan ett antal år
tillbaka i ett antal prioriterade vattenförekomster där fiskprover tas årligen och vattenprover
månatligen. Under 2017 har screening av miljögifter i vatten, fisk och sediment utförts i
ytterligare ett antal vattenförekomster, med syfte att skapa underlag till de lokala
åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster.
Ett nytt miljöövervakningsprogram för ekologisk status för åren 2017-2022 har beslutats och
övervakning av de kvalitetsfaktorer som ingår i bedömning av ekologisk status enligt
vattendirektivet utförs i ett urval av stadens sjöar och vattendrag.
Under 2017 genomfördes provfiske i Riddarfjärden, bottenfaunaprovtagning i 14
vattenförekomster samt undersökning av kiselalger i Bällstaån, Forsån samt Igelbäcken.
Resultatet visar att det även fortsättningsvis finns ett stort behov av åtgärder för att minska
belastningen av miljögifter och näringsämnen samt för att förbättra de fysiska livsmiljöerna i
stadens vattenförekomster. Underlaget används i arbetet med lokala åtgärdsprogram och
resultaten har levererats till de nationella datavärdarna.
Aktiviteter


Genomföra löpande miljögiftsövervakning i Drevviken, Årstaviken, Brunnsviken,
Saltsjön, Bällstaån och Ulvsundasjön, genomföra screening i fem icke undersökta
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vattenförekomster och vid behov komplettera med övervakning i ytterligare
prioriterade vattenförekomster. Utförd.


Genomföra undersökningar i enlighet med övervakningsprogram för ekologiska
kvalitetsfaktorer (t.ex. fisk, vattenväxter och bottenfauna). Utförd.



I samverkan med Stockholm Vatten planera och genomföra övervakning av fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer. Utförd.



Utvärdera tidigare års övervakning av ekologisk och kemisk status och utifrån
resultatet av detta samordna och planera kommande övervakningsinsatser, samt ta
fram nytt övervakningsprogram i samverkan med tillsynsavdelningen och Stockholm
vatten. Utförd.



Medverka i LIFE IP Rich Waters i syfte att utbyta erfarenheter kring
miljögiftsövervakning i vattenmiljön tillsammans med aktörer i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Utförd.

Indikator

Andel
vattenförekomster
som följer miljökvalitetsnormerna för
kemisk status.

Perioden
s utfall
13 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinno
r/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Årsmål

35 %

KF:s
årsmål

Period

2017

Analys: På grund av ny kunskap och nya klassificeringar har andelen vattenförekomster med god
kemisk status sjunkit från 35 till 13 %.
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Mål
Samordna miljöförvaltningens miljöövervakning.
En uppdatering har gjorts av förvaltningens ettåriga miljöövervakningsplan, som utgör bilaga
till VP för 2018.
Aktivitet


Årligen uppdatera förvaltningens miljöövervakningsplan. Utförd.

Nämndmål
2.3.3 Bidra till att stadens vattenområden uppnår god ekologisk och kemisk
vattenstatus
Uppfylls helt
Analys
Mål
Genomföra handlingsplanen för vatten och särskilt fokusera på framtagande av lokala
åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster samt bidra till ett effektivt
genomförande av operativa åtgärder för bättre vatten
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, planering och projektledning för framtagande av
lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Arbetet sker i nära samarbete med
framförallt Stockholm Vatten och Avfall AB, andra kommuner samt vattensamarbeten.
Under året har Miljöförvaltningen arbetat med färdigställandet av lokala åtgärdsprogram för
Bällstaån, Brunnsviken och Råcksta träsk inför politisk hantering. Det lokala
åtgärdsprogrammet för Bällstaån har remitterats till övriga berörda förvaltningar och
samarbetet med Solna rörande Brunnsviken har gått framåt. Åtgärdsprogrammen har inte
lagts fram för politiskt beslut utan avvaktar att kvarvarande oklarheter rörande
ansvarsfördelning för dagvattenhantering mellan Stockholm Vatten och Avfall samt
Trafikkontoret har lösts.
Miljöförvaltningen har i samverkan med Stockholm vatten påbörjat arbetet med ytterligare
elva vattenförekomster samt genomfört samt genomfört ett antal viktiga projekt av strategisk
betydelse; utredning av värdet av Stockholms vatten, undersökning av biocidfärg på
båtbottnar i båtklubbar i Mälaren, utredning av förbättring av funktionerna hos
dagvattendamm i Kräppladiket och Hjulsta vattenpark, särskild utredning av miljögifter och
metaller i sediment i prioriterade vattenförekomster samt framtagande av riktlinjer för
dagvatten från miljöfarlig verksamhet.
Miljöförvaltningen har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB prioriterat ett antal
åtgärder som behöver projekteras och om det är tidsmässigt möjligt genomföras under 2018.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 56 (119)

Miljöförvaltningen har även initierat en tydligare samverkan mellan lokala åtgärdsprogram,
klimatanpassning och grönfrågor för att förbättra möjligheterna till samordnat åtgärdsarbete.
Miljöprogrammets delmål 3.2 ”God status ska uppnås i stadens alla vattenförekomster”

Som ett komplement till de aktiviteter som har beskrivits under nämndmålet 2.3.3 vill
Miljöförvaltningen särskilt lyfta fram följande:
•

För att nå delmålet har Miljöförvaltningen arbetat med att förbättra processerna för
genomförande av åtgärder genom att i samverkan med Stadsledningskontoret ta fram
en manual för ansökan ur CM 4 (central medelsreserv 4), utöka samverkan med
stadsdelsförvaltningarna samt driva arbetet med tydliggörande av ansvar för
dagvattenfördröjning och rening.

•

Miljöförvaltningen har i samverkan med Stockholm vatten och berörd
stadsdelsförvaltning genomfört en utredning av Kräppla dagvattendamm och Hjulsta
vattenpark i syfte att förbättra reningseffekten i båda.

•

Lokala åtgärdsprogram för Bällstaån, Brunnsviken och Råcksta träsk har i stort sett
färdigställts under året. Dessutom har lokala åtgärdsprogram för ytterligare elva
vattenförekomster påbörjats.

•

Miljöförvaltningen har initierat ett förbättrat samarbete mellan de förvaltningar och
funktioner som arbetar med lokala åtgärdsprogram, klimatanpassning och grönfrågor i
syfte att förbättra möjligheterna till samordnat åtgärdsarbete.

Miljöförvaltningen bedömer att arbetet för att nå god vattenstatus i stadens alla
vattenförekomster är på god väg.
Det krävs dock att Stadens samtliga fackförvaltningar och bolag arbetar aktivt med att
införliva dagvattenstrategin, de vägledningar som har tagits fram samt åtgärdsmåttet i den
löpande verksamheten för att utsläppen av förorenat dagvatten ska minska i sådan grad att god
status kan uppnås. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering behöver bli en naturlig del av
stadsbyggnadsprocessen och finnas med från början till slut.
.
Miljöprogrammets delmål 3.3 ”Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för både rekreation
och biologisk mångfald”

•

För att nå delmålet samverkar Miljöförvaltningen med bland annat
idrottsförvaltningen för att stärka stadens vattenområden avseende bad, fiske och
båtliv. Miljöförvaltningen har under året drivit ett projekt vid namn
”Julgransprojektet” med syfte att använda uttjänta julgranar som substrat för att skapa
sänkvasar för förbättrad fisklek.

•

Inom ramen för arbetet med lokala åtgärdsprogram arbetar Miljöförvaltningen aktivt
med att förbättra de fysiska livsmiljöerna i våra vattenförekomster. Fokus under 2017
har varit att genom ett särskilt konsultuppdrag undersöka Årstavikens
hydromorfologiska status som utgångspunkt påbörja framtagandet av åtgärdsförslag
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samt förbättra kunskaperna för vad som kan göras i urbant exploaterade vatten.
Projektet kommer att slutredovisas i början av 2018.
Miljöförvaltningens arbete med lokala åtgärdsprogram samt samverkan bidrar till att nå målet,
men frågorna behöver lyftas tydligare i ett bredare sammanhang. I samband med att
Handlingsplanen för god vattenstatus ersatte det tidigare Vattenprogrammet togs de delar som
rörde rekreation bort, i syfte att kunna fokusera på kommunens arbete med att nå
miljökvalitetsnormerna för vatten. Det har dock fått till följd att dessa frågor i dagsläget
saknar ett styrdokument motsvarande Handlingsplanen för god vattenstatus. Det bör
undersökas om det strategiska arbetet med rekreation kopplat till strand- och vattenmiljöer
kan hanteras inom ramen för Grönare Stockholm eller via ett särskilt uppdrag till
idrottsförvaltningen.

Aktiviteter



Bidra till genomförandet av åtgärder i framförallt Brunnsviken och Bällstaån enligt de
lokala åtgärdsprogrammen i samverkan med genomförandeorganisationerna i staden.
Ej utförd
o Delvis utförd, men på grund av rådande oklarheter i ansvarsfördelning mellan
SVOA och TK har miljöförvaltningen fokuserat på de åtgärder där ansvaret är
klartgjort. Vidare arbete har skett med åtgärder förslagna i de LÅP där
ansvarsfrågan är utredd.



Färdigställa lokala åtgärdsprogram för Judarn, Kyrksjön, Råcksta träsk, Trekanten och
Långsjön inför politisk behandling. Ej utförd
o Ej utförd på grund av rådande oklarheter i ansvarsfördelning mellan SVOA
och TK har arbetet med färdigställandet av de lokala åtgärdsprogrammen inte
följt tidsplanen. Vidare har resursbrist hos framförallt SVOA resulterat i att
arbetet med Judarn och Kyrksjön blivit fördröjt. Under förutsättning att
ansvarsfördelningen kan klaras ut kommer flertalet LÅP att lyftas för politisk
behandling under 2018.



Fortsätta arbetet med lokala åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, Magelungen,
Drevviken och Forsån. (Utförd).



Påbörja arbetet med lokala åtgärdsprogram för Flaten, Årstaviken och Riddarfjärden.
(Utförd).



Medverka i LIFE IP Rich Waters i syfte att tillsammans med idrottsförvaltningen
förbereda anläggning av en borsttvätt för fritidsbåtar i Stockholms del av Mälaren.
(Utförd).
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Mål

Samordna, följa upp och kommunicera stadens vattenarbete enligt Handlingsplan för
god vattenstatus
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, uppföljning och information om stadens
vattenvårdsarbete via Miljöbarometern och genom att delta på externa och interna seminarier.
Förvaltningen deltar också i genomförandet av åtgärder tillsammans med berörda
förvaltningar och Stockholm Vatten.
Under året har Miljöförvaltningen anordnat sex samordningsmöten för god vattenstatus samt
deltagit på sex styrgruppsmöten för god vattenstatus.
Miljöförvaltningen deltar i ett antal projekt tillsammans med universitet och andra aktörer.
Exempelvis;


DDS-projektet iWater där syftet är att utveckla ett nätverk för vattenövervakning
genom realtidssystem för att identifiera kemiska ämnen och patogener i hela
livscykeln för stadens vattenförsörjning.



Vinnova-projektet Anonyma källor där syftet är att öka kunskapen om bidraget av
organiska och oorganiska ämne till dagvattnet från olika källor och identifiera risker
för miljön med avseende till olika ämnens sammansättning.



Vinnova-projektet Drizzle där syftet är att ta fram nya metoder och teknologier för
rening av dagvatten och samla kunskap från universitet, kommuner och näringsliv i ett
kompetenscentrum. Förvaltningen kommer att anställa en kommundoktorand inom
ramen för kompetenscentret med inriktning på mikroplast i dagvatten.



Life IP Rich Waters, ett projekt som omfattar Norra Östersjöns vattendistrikt och där
syftet är att implementera vattenmyndighetens åtgärdsprogram på lokal och regional
skala. Miljöförvaltningen deltar främst i delprojekten rörande övervakning av
miljögifter och åtgärder mot båtbottenfärg.

Under året har Miljöförvaltningen deltagit i olika seminarier, workshops och konferenser för
att prata om Handlingsplanen för god vattenstatus, Dagvattenstrategin och arbetet med lokala
åtgärdsprogram. Exempelvis;


Vattenverkstad med Uppsala stad



Havs- och vattenforum i Göteborg



World Water Week i Stockholm



Vattensamverkan med Göteborgs stad



MKN-seminarium i Uppsala



Seminarium om MKN Vatten och åtgärder inom ramen för MER



Seminarium om MKN i vatten i Visby



Workshop om kommunal vattenplanering inom ramen för Life IP NB.
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Urban Water Agenda 2030 i Bryssel vid två tillfällen



Porto Water Innovation week – Mayors and Water

Aktiviteter


Samordna och informera om stadens vattenarbete. (Utförd)



Bidra till implementering av stadens dagvattenstrategi genom framtagande av
vägledningsdokument för den praktiska tillämpningen av strategin. (Utförd)



Delta i vattenrelaterade forskningsprojekt. (Utförd)



Delta i vattenrelaterade EU-projekt och samarbeten. (Utförd)



Delta i kommunövergripande samverkansgrupper och vattenvårdsförbund. (Utförd)



Bistå övriga förvaltningar och bolag med stöd rörande miljökvalitetsnormer för vatten.
(Utförd)

Nämndmål:
2.3.4 Aktivt bistå i samordning av grönstrukturfrågor, planering och utredning
av nya naturreservat samt uppmärksamma ekosystemtjänster i staden
Uppfylls helt
Analys
Mål
Genomföra förstärkningsåtgärder i enlighet med riktlinjer i kommande Grönare
Stockholm. Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat inrättas
Miljöprogrammets delmål 3.3 ”Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för både
rekreation och biologisk mångfald.”
Inom ramen för arbetet med lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster har förslag
tagits fram som även gynnar biologisk mångfald i vattenområdena, framför allt när det gäller
fiskfaunan, t ex kring Bällstaån och Nälstabäcken. En utredning har gjorts om Årstavikens
hydromorfologiska status, som en grund för åtgärdsförslag. I samverkan med bl a
Idrottsförvaltningen pågår ”julgransprojektet”, där man skapar lekmiljöer för fisk med hjälp
av risvasar av uttjänta julgranar. Samarbetsprojektet Grodkollen (MF, IdF + föreningsliv) har
lett till förstärkning och nyskapande av groddammar.
Miljöprogrammets delmål 3.5 ”Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk
mångfald.
Miljöförvaltningen inrättade i augusti en ny tjänst med fokus på strategisk grönyteplanering
och ekologi, där det ingår att ta fram förslag till mångfunktionella förstärkningsåtgärder i
grönstrukturen. Samarbete med andra kontor inom staden kring ekologiska
förstärkningsåtgärder har även inletts i samband med den förstudie som görs ang.
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uppföljningssystem för sådana åtgärder. Vid Ekdatabasens uppdatering föreslås konkreta
förstärkningsåtgärder för ekmiljöer, bl a inom områden som utpekats i arbetet med Grönare
Stockholm.
Aktiviteter


Bemanna och delta aktivt i arbetet för genomförandet av Grönare Stockholm. Utfört



Aktivt bistå i inrättandet av Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat. Utfört



Aktivt bistå i säkerställandearbetet för Kyrkhamn, Rågsveds friområde och
Älvsjöskogen. Utfört



Ta fram förslag till förstärkningsåtgärder i grön- och blåstrukturen som gynnar
biologisk mångfald. Utförd

Delmål 3.4 ”Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra till en god
livsmiljö”
Miljöförvaltningen inrättade i augusti en ny tjänst med fokus på strategisk grönyteplanering
och ekologi, där det ingår att ta fram förslag till mångfunktionella förstärkningsåtgärder i
grönstrukturen. Samarbete med andra kontor inom staden kring ekologiska
förstärkningsåtgärder har även inletts i samband med den förstudie som görs ang.
uppföljningssystem för sådana åtgärder. Vid Ekdatabasens uppdatering föreslås konkreta
förstärkningsåtgärder för ekmiljöer, bl a inom områden som utpekats i arbetet med Grönare
Stockholm.
Leda och se till så att målen i projekt C/O City uppnås.
Aktiviteter


Nio stycken verktyg/metoder testas och utvärderas i utvalda pilotområden i Stockholm
i olika skala och miljö. Resultaten sammanställs från piloter, kommuniceras och sprids
genom olika kanaler för att inspirera, visa på möjligheter och öka kunskap. Utförd
Kommentar: Projektet har bidragit till att grönytefaktor (GYF) för kvartersmark
används i samtliga projekt på stadens mark samt att en GYF allmän platsmark tagits
fram och testas i Stockholm. Vidare har projektet bidragit till kunskapshöjning vg
ekosystemtjänster och att stadens reviderade ÖP lyfter fram ekosystemtjänster som ett
arbetssätt för en mer robust planering samt i strategidokumentet Grönare Stockholm.
Verktyg och metoder från C/O City används således brett i stadsutvecklingsprojekt i
Stockholms stad som effekt av projektet.



Ekosystemtjänster integreras i det nationella certifieringssystemet och
kompetensprogrammet Citylab för hållbar stadsutveckling. Utfört



C/O City medverkar i flera konferenser bland annat som medarrangör av SGBCkonferenser och samarbetar med Boverket och Naturvårdsverket i regeringsuppdrag
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om att kommunicera ekosystemtjänster, framtagande av Vägledning och i Plattform
”Hållbar stad”. Utfört
Kommentar: C/O City har samverkat med Boverket och Naturvårdsverket. Flera
samverkansmöten har hållits vilket resulterat i konkreta samarbeten om slutkonferens,
grönytefaktor och vägledning. C/O City deltar i Boverkets referensgrupp för att ta
fram en vägledning. Resultaten presenterades på C/O City-konferensen den 17
november på Sheraton i Stockholm. Konferensen arrangerades med Boverket och
Naturvårdsverket och Vinnova som medarrangörer. Intresset var stort och cirka 300
personer deltog. http://hallbarstad.se/cocity/ , https://co-city-konferens.confetti.events/
och www.cocity.se. Resultat från piloter om Gröna klimatskal/Ekonomi och Nytta har
presenterats under tre frukostseminarier för planerare och projektutvecklare i Tekniska
nämndhuset i samband med att demobäddar av gröna tak ställts ut vid Tekniska
nämndhuset.


Modell för internationalisering skapas med Brasilien som första fall, där ett
partnernätverk skapas i Brasilien, Spridning av kunskap och resultat ska ske till minst
tio länder och deltagande i konkreta projekt i andra länder. Utfört
Kommentar: C/O City har resulterat i internationalisering där arbetet i Brasilien varit
modell. Ett partnernätverk har skapats i Brasilien och flera verktyg och metoder har
testats och nya samarbeten har skapats mellan parter i Sverige och Brasilien.
Spridning av kunskap och resultat ha lett till deltagande i konkreta projekt för några
parter i andra länder.





Forum för aktörer inom hållbar stadsutveckling skapas med erbjudanden till aktörer att
delta på olika sätt för att öka kompetensen och använda verktyg för urbana
ekosystemtjänster. Utfört
Kommentar: Det finns ett stort intresse bland flera av parterna för en fortsättning i
form av en förening och till detta knyts ett bolag (en liknande konstruktion som finns
för VA-guiden). Som en fortsättning på C/O City kommer en förening/bolag bildas för
att driva frågor om urbana ekosystemtjänster vidare (C/O City Next Step). Föreningen
lanserades vid konferensen den 17 november. Projektets del med att starta en förening
har beviljats förlängd projekttid till 31 mars 2018.
Projektet avrapporteras till VINNOVA och till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ej
utförd.
Kommentar: Avrapportering sker våren 2018.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Uppfylls helt
Analys

Miljö och hälsoskyddsnämnden har vid decembermötet beslutat om godkänt en förvaltningens
utredning om hur staden kan öka efterfrågan och därmed produktionen av biogas som
ersättning för fossil naturgas. I syfte att öka matavfallsinsamlingen noterar miljöförvaltningen,
vid tillsyn av fastighetsägares egenkontroll, i inspektionsrapporten att fastighetsägaren i
samarbete med Stockholm Vatten och avfall AB ska utreda möjligheten till utsortering av
matavfall. Miljöförvaltningen följer upp att denna kontakt sker mellan Stockholm Vatten och
avfall AB och fastighetsägaren.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med Stockholms
Stadshus AB ta fram en utredning för att säkerställa en ökad
produktion av biogas för att möta behovet av att ersätta fossil
naturgas.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål
2.4.1 Tillsynen ska aktivt bidra till att avfallshierarkin följs så att avfall hanteras
på ett resurseffektivt sätt
Uppfylls helt
Analys

Miljöprogrammets delmål: 4.2 ”Avfall som uppkommer ska tas omhand resurseffektivt”
Förvaltningen har under året arbetat med att granska uppdelningen av avfall i olika fraktioner
på verksamheter. I syfte att öka matavfallsinsamlingen noterar miljöförvaltningen, vid tillsyn
av fastighetsägares egenkontroll, i inspektionsrapporten att fastighetsägaren i samarbete med
Stockholm Vatten och avfall AB ska utreda möjligheten till utsortering av matavfall.
Miljöförvaltningen följer upp att denna kontakt sker mellan Stockholm Vatten och avfall AB
och fastighetsägaren.. Förvaltningen har också bedrivit tillsyn över återvinningsstationerna i
syfte att de ska möjliggöra återvinning. Olägenheter i form av nedskräpning och buller vid
återvinningsstationer ska samtidigt begränsas.
Inom olika tillsynsområden, såväl tillsynen av miljöfarlig verksamhet (avfallshanterare) som
tillsyn över rivningar men även i markärenden aktualiseras frågan om att hantera avfall
effektivt.
För de miljöfarliga verksamheterna tar förvaltningen inte bara upp frågan om hanteringen av
farligt avfall utan också möjligheterna till ett ökat nyttiggörande av restprodukter. Det handlar
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om att följa avfallstrappan, dvs låta återanvändning gå före materialåtervinning som i sin tur
är ett bättre alternativ än energiåtervinning. Det kan t.ex. handla om att sortera ut förpackningar för materialåtervinning.
I rivningssektorn uppstår stora mängder avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas.
Det saknas tillförlitlig statistik i Sverige men Naturvårdsverket uppskattar att Sverige når
målet om 70 % materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall. Förvaltningen har dock
noterat att det finns potential för att öka andelen som sorteras ut för materialåtervinning.
Exempelvis utgör gips och glas idag en deponifraktion och plast sorteras oftast som brännbart.
Miljöförvaltningen tar alltid upp denna fråga med verksamhetsutövarna trots att det vanligaste
svaret är att det inte är möjligt att materialåtervinna dessa fraktioner av flera olika skäl.
Utsortering för återbruk förekommer men mycket sparsamt. Frågan om ett ökat återbruk har
miljöförvaltningen hittills funnit svår att driva på grund av att verksamhetsutövarna hävdar att
efterfrågan på begagnade byggprodukter på marknaden är liten, att det råder brist på
lagringsutrymmen och att tidspressen är stor vid rivningar. Det är än så länge mer lönsamt att
hantera restprodukterna som avfall. Förvaltningen fortsätter ändå lyfta frågan i tillsynen.
Miljöförvaltningen arbetar också med frågan om hanteringen av schaktmassor. Utgångspunkten är att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och därmed ersätta
jungfruligt material, utan att återvinningen medför att föroreningar sprids och att massor
hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet. Ett informationsblad om hur
schaktmassor ska hanteras har tagits fram under år 2017. Informationen riktar sig framförallt
till fastighetsägare och entreprenörer.
I november 2017 kom Naturvårdsverket med en kompletterande vägledning till definitionen
av hushållsavfall rörande spillfett och fett från fettavskiljare. Naturvårdsverket anser att
sådant avfall numer skall klassas som verksamhetsavfall. Det har inneburit en omedelbar
reaktion från restaurangbranschen som nu begär att nämnden skall ändra sitt tidigare
ställningstagande om att allt avfall från restauranger är att anse som jämförligt med
hushållsavfall och därför omfattas av kommunens avfallsmonopol.
Under året kom också nya digitala tjänster från företag som är avfallsmäklare genom att
koppla ihop hushåll som vill göra sig av med avfall med personer som ställer upp som
transportörer. Tjänsterna är en blandning av återbruk, återvinning och avfallshantering. Den
svenska avfallslagstiftningen är, trots att den omarbetades i grunden 2016, inte förberedd för
sådana blandade tjänster.
Aktiviteter


Utreda möjligheter hos restauranger och butiker att sortera ut matavfall samt vid
behov ställa krav på utsortering. Utförd.



I samarbete med SVAB informera skolelever om sortering av avfall och
avfallshierarkin. Utförd.
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Nämndmål
2.4.2 Nämnden ska följa upp stadens miljöprogram med avseende på
resurseffektiva kretslopp
Uppfylls helt

Analys

Uppföljningen av målets aktiviteter görs i samband med uppföljningen av miljöprogrammet.
Aktiviteter


I samarbete med SVAB följa upp hämtad mängd hushållsavfall per person.



Följa resultatet av SVAB:s uppföljning av andel farligt avfall i hushållsavfall och
anpassa tillsyns- och informationsinsatser efter behovet.



Nämnden ska följa upp miljöprogrammets delmål: Stadens verksamheter ska
förebygga uppkomsten av avfall. (MP delmål 4.1).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Uppfylls helt
Analys

Nämnden bedriver ett kraftfullt arbete på kemikalieområdet. Ett flertal insatser har utförts
under året såväl inom tillsynen som inom kemikaliecentrums vägledande verksamhet.
Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på det arbete som utförts inom förvaltningen snarare
än miljötillståndet som sådant.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antalet kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och som
används i stadens verksamheter

--

Fastställs
2017

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utvärdera mer miljövänliga
alternativ till konstgräs och fallskyddsgummi.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Analys: Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till
rekommendation gällande konstgräs, gummigranulat och
platsgjutet gummi. Rekommendationen kommer att remitteras inom
staden under våren 2018.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har svarat på en remiss gällande Naturvårdsverkets förslag
till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Vägledningen
sammanfattar befintliga regler och baseras inte på någon ny lagstiftning. Syftet med
vägledningen är att tydliggöra att konstgräsplaner i många fall utgör miljöfarlig verksamhet
och därmed omfattas av bestämmelser enligt miljöbalken.
Nämndmål:
2.5.1 Tillsynen ska medverka till att exponeringen för farliga kemikalier minskar
Uppfylls helt
Analys

Mål
De kosmetiska produkter som saluförs är rätt märkta och innehåller inte förbjudna
ämnen.
Förvaltningen har granskat butiker och andra verksamheter som säljer kosmetika. Märkning
och innehållsförteckning på ett urval av de tatueringsfärger som saluförs och/eller används på
kund har kontrollerats. Ett flertal av tillsynsobjekten har utgjorts av butikskedjor. En positiv
följd av att årets tillsyn av enstaka butiker som ingår i kedjor är att märkningsbristerna i flera
fall rättats till i samtliga butiker i kedjan. Effekten av tillsynen spred sig till uppemot ett
hundratal butiker varav ett flertal belägna inom staden. Tillsynen på herrkosmetika är ej
utförd under året pga personalbrist.
Aktiviteter:


Tillsyn på herrkosmetika t.ex. skäggoljor. Ej utförd.



Tillsyn på kosmetiska produkter hos frisörer, apotek och butiker som inte har
kosmetiska produkter som sin huvudinriktning. Utförd.



Tillsyn över märkning av kemiska produkter. Under året har en tillsynskampanj
avseende de nya reglerna för kemiska produkter genomförts. Utförd.



Tillsyn över efterlevnad av ROHS-direktivet, dvs. farliga kemiska ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning. Förvaltningen har bedrivit tillsyn, inom ramen för
storstadssamarbetet, över efterlevnaden av dessa regler. Utförd.
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Nämndmål
2.5.2 Aktivt bidra till genomförande av Stockholm stads kemikalieplan 2014 –
2019
Uppfylls helt
Analys

I samband med att Stockholms stads kemikalieplan togs fram sköts pengar till för inrättande
av ett kompetenscentrum med uppgift att stödja stadens verksamheter i genomförandet av
planen. Detta kemikaliecentrum placerades på miljöförvaltningen och består idag av
projektledare och specialister inom upphandling, kemiska produkter, byggmaterial och
kommunikation. Dessutom har flera personer haft tjänster som har delats mellan
kemikaliecentrum och andra verksamheter – däribland hälsoskyddsavdelningen,
serviceförvaltningens upphandlingsfunktion samt exploateringskontoret/Norra
Djurgårdsstaden.
Mål
Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska
minska (MP delmåls 5.2)
Stöd avseende kemikalier i upphandlade och inköpta varor har getts inom flera olika områden,
se 4.8.1 nedan.
Aktiviteter


Ge stöd i hela inköpsprocessen. Utförd.



Medverkan i Upphandlingsmyndighetens forum och expertgrupper för
kriterieutveckling. Utförd.



Aktivt delta i nätverket miljö och hälsa i upphandling. Utförd.

Mål
Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga
ämnen ska minska (MP delmål 5.3)
Byggvarubedömningen ska enligt miljöprogrammet användas för att välja och dokumentera
bygg- och anläggningsmaterial när stadens verksamheter bygger. Omfattande utbildningsinsatser har gjorts för de byggande förvaltningar och bolag som inte sedan tidigare använder
systemet. Ett arbete har påbörjats i samverkan med systemleverantörerna för att integrera de
båda systemen Chemsoft och Byggvarubedömningen med varandra för att underlätta för de
verksamheter som berörs av båda. Ett omfattande utredningsarbete kring gummigranulat har
genomförts, inklusive kemiska analyser av flera gummityper och alternativa material. Dessa
ligger till grund för en rekommendation som håller på att färdigställas. Som en del i
kriterieutvecklingen inom Byggvarubedömningen har tredjepartskontroller av ett urval av
byggvaror genomförts.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 67 (119)

Ett nytt program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden har antagits av
kommunfullmäktige. I samarbete med Stockholmshem och IVL Svenska miljöinstitutet har
förekomsten av hälsofarliga kemikalier i innemiljön i energieffektiva byggnader i Norra
Djurgårdsstaden undersökts.
Aktiviteter


Medverka i kriterieutvecklingen i Byggvarubedömningen och BASTA. Utförd.



Ordförandeskap i fokusgrupp för hållbara byggnader och anläggningar i Norra
Djurgårdsstaden. Utförd.



Verka för att Byggvarubedömningen används i stadens verksamheter. Utförd.



Kartlägga förekomst av vattendirektivsämnen i byggmaterial (Ej utförd). Projektet
som kartläggningen ska vara en del av och som leds av Luleå tekniska universitet har
inte startat. Vissa relevanta analyser har genomförts inom ramen för andra aktiviteter.



Vägleda anläggande förvaltningar och bolag i kravställning vad det gäller material
baserade på gummigranulat. Utförd.

Mål
Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och
prioriterade riskminskningsämnen ska minska. (MP delmål 5.4)
Kemikaliehanteringssystemet Chemsoft, som hanterar registrering av kemiska produkter,
håller på att implementeras i hela staden. Miljöförvaltningen erbjuder utbildningar och
implementeringsstöd till alla förvaltningar samt till de bolag som lämnat fullmakt till att vara
med i upphandlingen. Utrullningen av systemet har varit framgångsrik och gått över
förväntan. Totalt omfattas 39 olika verksamheter inom staden fördelat på 10 bolag, 15
fackförvaltningar och 14 stadsdelsförvaltningar. Dessa verksamheter utsett administratörer
och genomgått utbildning under 2017. Ca 85% av verksamheterna har börjat lägga in kemiska
produkter i systemet.
Aktivitet


Införa databaserat system för hantering av kemiska produkter i staden. Utförd.

Mål

Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra
aktörer ska minska (MP delmål 5.1)
I kemikaliecentrums kommunikationsplan lyfts några prioriterade målgrupper. Under året har
aktiviteter framgångsrikt genomförts för att skapa ökad medvetenhet och kunskap om
kemikaliefrågan bland handelsföretag, aktörer i bygg- och anläggningsbranschen, frisörer,
privata båtägare och allmänheten. På kulturförvaltningens inbjudan har möten också på hållits
med konstskolor och konstnärsbutiker angående information om kemikalier i konstnärsmaterial. Eftersom den drivande personen på kulturförvaltningen har sagts upp kommer
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projektet inte att genomföras vidare.
Under hösten genomfördes kampanjen Kemikaliesmart hem. Efter en välbesökt kick-off för
allmänheten med information om kemiska risker i vardagen fick fem stockholmsprofiler
besök av kemikaliecentrums personal som gav dem råd om var det kan finnas farliga
kemikalier i deras hemmiljö. Under kampanjen publicerades filmer från hembesöken
tillsammans med dagliga kemikaliesmarta tips på sociala medier. Dessutom togs dammprover
i hemmen. Dessa analyseras under vintern och resultaten kommer att presenteras under våren
2018.
Aktiviteter


Kommunicera med bygg- och fastighetsbranschen. Utförd.



Kommunicera med båtlivet. Utförd.



Kommunicera med handeln. Utförd.



Kommunicera med konsumenter. Utförd.



Kommunicera om hårvård med frisörbranschen. Utförd.



Kommunicera om kemikaliesmart konst i samarbete med kulturförvaltningen. Utförd.

Mål
Förekomsten av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska (MP delmål 5.5)
Kemikaliecentrums arbete med förskolor har under året handlat om kommunikation och
uppföljning
Kommunikationen har i huvudsak utgjorts av kemikalieutbildningar för förskolepersonal; dels
föreläsningar för chefer och miljöombud som har getts vid två tillfällen, dels om
webutbildningen för all personal som har fått stort genomslag och har använts av de allra
flesta av stadens förskolor.
Olika projekt för uppföljning har genomförts och både bekräftar behovet av det arbete med
kemikaliesmart förskola som görs och pekar ut ytterligare behov:






Resultaten från undersökningen av kemikalier i damm från 100 förskolor redovisades
under våren 2017.
Leksaker och barnvårdsartiklar har analyserats från såväl stadens nuvarande
leverantörer som från de utrensade förråden från förskolor som har gjort de föreslagna
åtgärderna för kemikaliesmart förskola. Resultaten visar att medan de nya varorna
bara undantagsvis innehöll några av de undersökta farliga ämnena så var halten i
hälften av det utsorterade materialet så hög att de produkterna inte skulle få säljas i
dag. Inte sällan var halten flera hundra gånger över dagens gränsvärde.
I ett examensarbete som genomfördes i samarbete med förskoletillsynen konstaterades
att förskolorna ofta inte har den kontroll på användningen av städkemikalier som de
ska ha. Under 2018 kommer frågan att tas upp i ett större projekt.
Resultat från pilotprojektet kemikaliesmarta förskolor i Hägersten-Liljeholmen har
kommit och håller på att utvärderas. På den förskola som byggs om har platsbesök
genomförts och prover har tagits av byggmaterial som används och finns registrerade i
BVB (se målet ovan om byggmaterial).
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I samarbete med SISAB görs en analys av damm för att undersöka spridning av
kemiska ämnen från polishbehandlade PVC-golv.
Swetox (nationellt forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö) har fått i
uppdrag att ta fram ett program med indikatorer för övervakning av kemikaliers
inverkan på hälsan, främst hos barn, unga och ofödda. Uppdraget ska slutredovisas i
början av 2018.

Aktiviteter


Stödja förskoletillsynen med avseende på kemikaliefrågor. (Utförd)



Dialog med förskolechefer och -personal. (Utförd)



Stödja SISABs arbete för en giftfri förskolemiljö. (Utförd)



Pilotsatsning på kemikaliesmarta förskolebyggnader tills m SISAB o H/L sdf. (Utförd)



Genomföra hälsorelaterad miljögiftsövervakning inriktad på barns exponering.
(Utförd)



Kemiska analyser av inomhuskällor. (Utförd)



Förstudie för projekt om kemikaliesmart och kvalitetssäkrad städning i framförallt
förskolor. (Utförd)



Anpassa delar av materialet om kemikaliesmart förskola till skola och fritidshem. (Ej
utförd). Görs delvis 2018.



Inleda pilotstudie om barns exponering. (Ej utförd). Mycket arbete görs i andra
aktiviteter, men inget samlat projekt har inletts. Görs delvis 2018



Ta fram nya kemikalieindikatorer med inriktning på barns exponering. (Utförd)

Mål
Informera om kemikalieplanen och stödja dess implementering
Kemikaliecentrum medverkade på stadens Goda exempel-mässa med information om
kemikalieplanen i allmänhet och om Chemsoft, Byggvarubedömningen och webutbildningen
kemikaliesmart förskola i synnerhet. Eftersom arbetet med kemikalieplanen har kommit så
pass långt sprids informationen om planen numera i huvudsak i samband med möten om
specifika områden, exempelvis på en workshop om miljö och klimat i stadens upphandlingar
som SLK ordnade i januari.
I oktober fick staden fint erkännande för sitt kemikaliearbete då Stockholm utsågs till landets
bästa kemikaliekommun av tidskriften Aktuell Hållbarhet.
Aktiviteter


Upprätthålla kontakt med ledande forskare i ett vetenskapligt råd. (Utförd)
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Informera om kemikalieplanen och kemikaliecentrum (Utförd)



Uppföljning av miljöprogrammet (Utförd)



Ta fram och genomföra kemikalieutbildning för miljösamordnare och andra
nyckelpersoner i staden Ej utförd – behovet ansågs inte så stort just nu varför detta
prioriterades bort.



Stöd till tillsyn (Utförd)

Mål
Leda och delta i projektet NonHazCity
Stockholm är leadpart i EU-projektet NonHazCity och också leder flera arbetspaket. Projektet
innebär samarbete och utbyte erfarenheter med andra städer och aktörer i Europa för att
påverka EU-regelverk samt driva åtgärdsarbete och utveckling framåt, bland annat när det
gäller att ställa kemikaliekrav i upphandlingar. I Stockholm har substansflödesanalyser för
ftalater och klorparaffiner utförts, förskolematerial och leksaker har analyserats med avseende
på kemiskt innehåll och en informationskampanj riktad till frisörer har tagits fram och
distribuerats till frisörsalonger. Under hösten har en informationskampanj riktad mot hushåll.
I kampanjen ingår bland annat att informera hushållen om vilka kemiska produkter och varor i
hemmen som kan innehålla miljö- och hälsoskadliga kemikalier samt analysera det kemiska
innehållet i damm som samlats in i hushållen. Projektet har presenterats på internationella och
nationella symposier/seminarier och där rönt stort intresse. Projektet har bland annat
presenterats i Paris som visat intresse för att starta ett liknande arbete.
Aktiviteter


Projektledning och administration. (Utförd)



Spårning av källor till miljöfarliga ämnen och prioritering av åtgärder. (Utförd)



Minskning av förekomst av farliga ämnen på kommunal nivå. (Utförd)



Åtgärder för att minska spridningen av farliga ämnen från små och medelstora företag.
(Utförd)



Kampanj för att minska utsläppen från privathushåll. (Utförd)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Uppfylls helt
Analys

Nämndens omfattande arbete inom detta område visar på faktiska resultat. Förskolor och
skolors miljö förbättras undan för undan. De ärenden som avgjorts med förbättrad
inomhusmiljö som följd inom olägenhetshanteringen uppgår i genomsnitt till 68 % av
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ärendena. Riktad tillsyn mot bostäder i socialt utsatta områden har gett upphov till ett antal
anmärkningar som följs upp och åtgärdas. Även migrationsboendena omfattas av tillsyn. 87 %
av skolorna och förskolorna har radonvärden under 200 Bq/m3, årsmålet om 90 % uppnåddes
därmed inte.
Nämndmål
2.6.1 Tillsynen ska säkerställa att inomhusmiljön i flerbostadsfastigheter,
skolor och förskolor inte ska medföra olägenhet för människors hälsa
Uppfylls helt
Analys

Skolor och förskolor
Förvaltningen bedriver löpande tillsyn på skolor och förskolor. Miljöförvaltningens
bedömning är att tillsynen och uppföljningen av anmärkningar successivt leder till förbättrad
ventilation och hygien samt minskat inomhusbuller. Under året fortsatte projekt Buller från
fasta installationer på förskolor i stadsdelarna Spånga-Tensta, Kungsholmen och EnskedeÅrsta-Vantör. Ljudnivåmätningar utfördes i 53 stycken förskolor i dessa tre stadsdelar. 79 %
av förskolorna fick ljudnivåer som i ett eller fler rum hade ljudnivåer som kommer följas upp.
Totalt har miljöförvaltningen 329 stycken pågående uppföljningsärenden inom tillsynen för
skola och förskola varav 213 startats under 2017 och 192 stycken har avslutats under året.
Klagomål på olägenheter i bostäder
Handläggning av klagomål på olägenheter i bostäder fortgår löpande. Andel avgjorda ärenden
under året med förbättrad inomhusmiljö som följd är 68 %. Parametern ska följas upp på
årsbasis i verksamhetsberättelsen och mäts för första gången i år. Begreppet avgjort avser den
tidpunkt när nämnden har färdighandlagt ett ärende, antingen med krav på åtgärder som har
utförts och förbättring konstaterats eller att ärendet avslutats för att olägenhet inte kunnat
konstateras eller det inte bedömts rimligt att vidta åtgärder. Majoriteten av de inkomna
klagomålen är bullerrelaterade följt av klagomål på temperatur och lukt. Ärendebalansen för
olägenhetsärendena var den 29 december 505 pågående ärenden. Målsättningen för året var
att ärendebalansen skulle ha kommit ner till 550 pågående ärenden till den 31 december 2017.
Målsättningen 550 pågående ärenden grundar sig på att det kommer in ca 550-600 ärenden
per år. Under 2017 startades 629 nya ärenden. Ärendebalansen är antal pågående exklusive
107 ärenden som ligger för prövning i överinstans. Uppföljningen av punktlighetsmålet
”Respons på klagomål lämnas och kontakt tas med utpekad störningskälla inom två veckor”
visar en uppfyllelsegrad på 95 % vilket motsvarar målet. Uppföljningen av punktlighetsmålen
framgår av målet 3.2.1 ”Förvaltningen ger god service och bedriver tillsyn med hög
professionalitet mot företag och andra verksamhetsutövare i staden”.
Riktad tillsyn flerbostadsbyggnader
Målsättningen har varit att lägga fokus på mer eftersatta bostadsområden och därmed öka
möjligheten till en god inomhusmiljö i områden med sämre välfärd och med invånare som
normalt sett inte hör av sig med klagomål till förvaltningen. Under 2017 har en granskning av
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flerbostadsbyggnader i stadsdelen Skärholmen pågått. Under året har 22 inspektioner utförts,
varav några flera gånger i samma ärende. Vid varje inspektionstillfälle inspekteras många
bostäder i beståndet. Tre ärenden startades redan under 2016 och i dessa pågår fortsatt
handläggning med uppföljning av brister, vilket ger totalt 21 pågående tillsynsärenden inom
den riktade bostadstillsynen. Inga ärenden har kunnat avslutas eftersom det i samtliga ärenden
där inspektion har utförts har kunnat noteras anmärkningar, främst ventilation, fukt,
inomhustemperatur och brister i funktion för felanmälan.
Migrationsboenden
Målsättning med tillsynen är att förebygga smittspridning och olägenhet för människors hälsa.
Fokus ligger på granskning av ventilation och rutiner för städning och hygien. Under hösten
tillsynades 11 migrationsboenden. Den samlade bedömningen är att dessa i huvudsak höll god
standard. Miljöförvaltningen har tagit fram en informationsfolder om inomhusmiljö som
riktar sig till dem som bedriver asyl- och genomgångsboenden. Eftersom vissa frågor är
viktiga att beakta redan i bygglovsprocessen som b.la. tillräckligt antal toaletter, god
ventilation och goda ljudnivåer delas foldern ut redan i bygglovsprocessen av
stadsbyggnadskontoret/bygglov. Miljöförvaltningen har även framfört önskemål om att bli
informerade av stadsbyggnadskontoret när bygglov ges för nya asyl- och
genomgångsboenden, framför allt i syfte att få kännedom om verksamheterna eftersom de inte
är anmälningspliktiga. Under året har förvaltningen fått kännedom om 25 nya verksamheter.
Årets tillsyn är planerad till september-oktober.
Tillsyn av fastighetsägares egenkontroll
Målsättningen är att bidra till att fastighetsägare har en god egenkontroll för drift och
underhåll av bostadsbyggnader varigenom hälsoproblem för de boende och skador på miljön
förebyggs. Under året har 312 fastighetsägare fått sin egenkontroll granskad för första gången.
Av dessa har 99 st (32 %) fått allvarliga anmärkningar som kräver uppföljning. Vanligaste
anmärkningen är bristande kontroll av varmvattentemperaturen och därmed förhöjd risk för
att boende ska insjukna i Legionärssjukan. Inspektion har också utförts hos 40 fastighetsägare
som fick anmärkningar på sin kontroll av varmvattensystemet vid tillsyn år 2013. Vid
återbesöket fick 21 av 40 fastighetsägare återigen anmärkning på sin kontroll av
varmvattensystemet. Samtliga återbesökta fastighetsägare var bostadsrättsföreningar.
Aktiviteter
Under 2017 prioriteras följande särskilt:


Följa upp de brister som konstaterades i samband med 2016 års bullerprojekt på
förskolor. Utförd



Utföra riktad tillsyn i socioekonomiskt utsatta områden. Utförd.



Arbeta ner balansen för uppföljningsärenden inom skola och förskola. Utförd.



Fortsätta arbete med effektivisering av arbetet med klagomål på olägenheter i
bostäder. Utförd.



Information till verksamhetsutövare och fastighetsägare. Utförd.
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Mål
Nämnden ska genom tillsyn säkerställa att alla flerbostadsfastigheter, skolor och
förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under
riktvärdet 200 Bq /m3 luft.
Radon – flerbostadshus
Årsmålet är att 75 % av flerbostadsfastigheterna ska vara kontrollerade avseende radon och ha
radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. Under året har detta uppnåtts för 69 % av
flerbostadsfastigheterna.
Årets mål har inte uppnåtts. Målet är en prognos baserat på antal utskickade uppmaningar att
mäta radon med en uppskattning av hur många som skulle hinna mäta och redovisa
radonvärden under riktvärdet.
13 100 användare har använt e-tjänster för radon.
Radon- förskola/skola
Av totalt 1054 förskolor och 354 grund- och gymnasieskolor, både privata och kommunala, i
Stockholm stad är 1220 kontrollerade med avseende på radon, vilket utgör 87 %. Årsmålet
om 90 % nåddes därmed ej.
Aktiviteter


I samråd med de kommunala bostadsbolagen tillse att återstående kommunala
flerbostadsbyggnaderna radonmäts i enlighet med årsmålet. Utförd men mål ej nått



Uppmana fastighetsägare, skolor och förskolor att mäta. Utförd.



Ställa krav på att mäta om mätning inte utförs. Utförd.



Tillse att åtgärder vidtas om en byggnad har för höga radonhalter. Utförd.

Mål
Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter
och lokaler för arbetsplatser och undervisning.
Årsmålet är att 90 % av de kommunala bostadsbolagens flerbostadsfastigheter ska vara
kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. Under året
har detta uppnåtts för 86 % av de kommunala flerbostadsfastigheterna.
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

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

86 %

85 %

90 %

2017

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

69 %

69 %

75 %

2017

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

87 %

87 %

90 %

2017

Nämndmål:
2.6.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska följa upp stadens miljöprogram med
avseende på sund inomhusmiljö
Uppfylls helt
Analys

Miljömål ”6. Sund inomhusmiljö” i stadens miljöprogram har fyra delmål. Dessa är:
6.1 Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och
lokaler för arbetsplatser och undervisning.
6.2 Fuktskador ska förebyggas
Delmålet innebär att Stockholms stads fastighetsbolag ska arbeta aktivt med att förebygga
fuktrelaterade skador i byggnader. Genom att förhindra fuktskador kan en god inomhusmiljö
uppnås.
6.3 Bullernivåerna inomhus ska minska
6.4 Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre
Delmålen följdes upp av miljöförvaltningen i samband med ärendet ”Underlag för budget
2018 med inriktning 2019 och 2020”.
Som redovisas under 2.6.1 ovan arbetar miljö- och hälsoskyddsnämndens fortlöpande med
tillsyn som syftar till att bidra till att delmålet ska uppfyllas.
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Mål
Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter
och lokaler för arbetsplatser och undervisning. (MP delmål 6.1)
Aktivitet


Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för samordnad uppföljning av delmål 6.1.
Indikator: Andel av stadens egna byggnader som används för något av ändamålen
bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200
Bq/m3 luft. Utförd.



Kontakta fastighetskontoret och de kommunala bolagen (SISAB, Micasa,
Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder) för att höra hur många av
deras arbetslokaler de har radonmätt. Utförd.

Mål
Bullernivåerna inomhus ska minska (MP delmål 6.3)
År 2014 skickades erbjudanden ut till 2600 fastigheter (villor och flerfamiljshus) där
utomhusnivån var 62 dBA eller högre uttryckt som ekvivalent ljudnivå. Åtgärder har till
övervägande berört flerfamiljshus. Därmed hade samtliga bostäder som exponeras för höga
ljudnivåer från stadens vägnät erbjudits åtgärder. Sedan 2014 har 15-20 fastigheter årligen
genomfört fönsteråtgärder med bidrag. 2017 var det totalt 350 lägenheter som åtgärdades. Det
återstående totala antalet bostäder som exponeras för ljudnivåer inomhus >30 dBA är osäkert.
Det beror på flera faktorer, bl a att en del av de först åtgärdade bostäderna, trots åtgärder, kan
ha >30 dBA inomhus.
Aktivitet


Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för samordnad uppföljning av delmål 6.3
Indikator: Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för
att klara 30 dBA inomhus.

Mål
Bullernivån i utomhusmiljön vid stadens skolor och förskolor är låg
Barn är extra känsliga för höga ljudnivåer. Det är viktigt att vid utomhusvistelse möjliggöra
pedagogisk verksamhet samt även ge möjlighet till ro och återhämtning för barnen.
Under 2017 har bullerskyddsåtgärder genomförts vid fyra förskolor och projektering pågår för
åtgärder på ytterligare två skolor.
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Aktiviteter


Bullerexponerade gårdar vid barnstugor respektive skolor med prioritet för lägre
årskurser har åtgärdats. Utfört

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft en hög prioritering av effektivitet och översyn av
kostnader och intäkter för att få mycket verksamhet ut av sina resurser. Lösningar söks därför
som bidrar till ökad kostnadseffektivitet. Till exempel är detta aktuellt inom tillsynsverksamheten där effektiviseringar har givit goda resultat under året inom olägenhetshanteringen.
Nämnden har också betydelse för stadens totala ekonomi i stort, särskilt genom stödet till
stadens energieffektivisering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion
Uppfylls helt
Analys

De EU-frågor som berör nämndens verksamhetsområde bevakas av miljöförvaltningen som
också driver stadens och nämndens intressen genom ett aktivt deltagande i stadens
samarbetsorganisationer, nätverk och projekt. Det här medför att Stockholm profileras i dessa
frågor samtidigt som det ger staden goda möjligheter att lära sig av andra städer.
Genomförandet av nämndens EU-positionspapper
I linje med stadens EU-policy som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016 har
förvaltningen omarbetat det av miljö- och hälsoskyddsnämnden i december 2013 antagna EUpositionspapperet till en riktlinje för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU-policyarbete.
Riktlinjen pekar ut ett antal fokusområden för nämndens påverkansinsatser på EU-nivå samt
formulerar ett antal strategier för att få genomslag för påverkansinsatserna. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden fastställde riktlinjen den 12 december 2017.
KTHs Vattencentrum för innovation och forskning
Förvaltningen håller kontinuerlig kontakt med det vattencentrum som bildats på KTH
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Nämndmål:
3.1.1 MHN ska samarbeta och utbyta erfarenheter med andra städer och
aktörer i Europa för att påverka EU-regelverket samt driva åtgärdsarbete och
utveckling framåt.
Uppfylls helt
Analys

Förvaltningen har under året haft flera store EU-projekt igång vilket stärker samarbetet med
andra städer och aktörer i Europa. Genom projekten ökar förståelsen för stadens inriktning
och sprids till andra vilket i sin tur underlättar för staden att få ett ändamålsenligt EUregelverk på bl.a. miljöområdet. Särskilda insatser med att informera EU-parlamentariker har
även bedrivits för att lyfta fram stadens syn på det föreslagna nya energipaketet (även kallat
vinterpaketet).

Mål
Inom ramen för projekt SmartImpact ta fram ett förslag på förvaltningsövergripande
handlingsplan som i större utsträckning visar hur resultat från framgångsrika projekt
kan införlivas i den ordinarie linjeverksamheten.
Aktiviteter


Intervjuer och inhämtande av erfarenheter kring hur innovativa lösningar och piloter i
Stockholm (exempelvis NDS) har förts vidare respektive vilka hinder och möjligheter
förvaltningarna ser för vidare spridning i stadens linjeorganisation. Utförd



Genomföra workshops internt inom staden respektive med externa aktörer. Utförd



Handlingsplan framtagen under året. Handlingsplan något fördröjd och kommer att
färdigställas 2018. Ej utförd. Framflyttas till våren 2018.

Mål
Genomföra europeiska projekt för att underlätta arbetet lokalt
Helsingfors har tagit initiativ till att återuppta samarbetet mellan Nordens större städer och
diskussioner mellan Stockholm, Göteborg och Malmö har förevarit för att hitta en lämplig
utformning av det nordiska samarbetet.
Aktiviteter


Undersöka förutsättningar för att söka medel för att samarbeta med andra städer eller
organisationer i syfte att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i
staden. Utfört.
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Tillsammans med övriga nordiska huvudstäder återuppta utbytet inom Nordens större
städer. Utfört.

Mål
Utveckla förvaltningens internationella miljöarbete genom att bevaka, påverka och
aktivt driva stadens intressen i organisationer, nätverk och projekt.
Förvaltningen har rapporterat stadens utsläpp av växthusgaser till det internationella
växthusgasprotokollet för städer Greenhouse Gas Protocol som åtagande i Compact of
Mayors. Inom C40 deltar förvaltningen i relevanta webinarier som en del av
omvärldsbevakningen. Förvaltningen har presenterat stadens arbete med klimatberäkningar
för byggnadsmaterial (livscykelanalyser (LCA) för klimatpåverkan) för C40 på ett möte i Nya
Zeeland. Förvaltningen har erbjudit sig att stå värd för ett C40-möte kring LCA för
byggmaterial. C40 har inte återkommit med önskemål om möte.
Samverkan med ICLEI sker främst genom EU-projektet GrowSmarter där ICLEI deltar som
partner. Stadens medlemskap i ICLEI har övertagits av stadsledningskontoret.
Aktiviteter


Bevaka EU-initiativ och påverka EU-regelverket inom nämndens verksamhetsområde.
Utfört.



Delta i Stadens interna internationella nätverk. Utfört.



Lyfta och driva stadens och nämndens intressen i Eurocitiesnätverket. Pågår.



Bidra med fackkunskap när staden uppvaktar staten och EU t.ex. om behoven av
minskad användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier.



Ingå i C40 som är ett nätverk av världens största städer som arbetar för att minska
växthusgasutsläppen.



Ingå i ICLEI (Cities of sustainability).



Ingå i Compact of Mayors, som är ett nätverk av städer som har förbundit sig att gå
mycket långt i sina klimatambitioner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad
Uppfylls helt
Analys

Nämndens verksamhet, och då i synnerhet tillsynen, är i hög grad riktad ut mot stadens
företag. Nämnden har en hög prioritering av servicen och det professionella utförandet på
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tillsynen vilket under tidigare år har visat sig i allt högre NKI-värden och punktlighetsmål
som i allmänhet uppfylls väl. Tyvärr har uppföljningsdata från Nöjd Kund Index inte funnits
tillgängligt för 2017. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bidra till ett bra företagsklimat
genom att fungera bra som myndighet. En väl fungerande tillsyn med tydliga regler som
gäller lika för alla, kompetens och en bra serviceinställning underlättar för företagen.
Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

--

85

85

77

2017

--

77

80

72

2017

Periodens
utfall

Indikator
Företagens nöjdhet
med bemötandet

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Analys: Data avseende
Nöjd Kund Index
saknas för 2017 varför
indikatorn inte har
kunnat följas upp för
detta år.
Näringslivets nöjdhet
vid kontakter med
staden som myndighet
Analys: Data avseende
Nöjd Kund Index
saknas för 2017 varför
indikatorn inte har
kunnat följas upp för
detta år.

Nämndmål:

3.2.1 Förvaltningen ger en god service och bedriver tillsyn med hög
professionalitet mot företag och andra verksamhetsutövare i staden -

Uppfylls helt
Analys

Vad gäller servicenivån gentemot stadens invånare som vänder sig till miljöförvaltningen via
stadens kontaktcenter (KC) får närmare 75 % svar på sin fråga direkt via KC, som har
behörighet att gå in och titta i förvaltningens ärendehanteringssystem ECOS och därmed kan
svara på enklare frågor rörande pågående ärenden. Av de resterande 25% av
frågeställningarna som skickas vidare till förvaltningen (hälsoskyddsavdelningen) löses 61%
inom 24 h, varvid återkoppling till medborgaren sker, vilket innebär att minst 90% av
medborgarna som söker kontakt med miljöförvaltningen får återkoppling inom 24 h. Att en
frågeställning är löst innebär huvudsakligen att medborgaren antingen har fått svar på sin
fråga, blivit hänvisad till annan avdelning på förvaltningen, myndighet eller instans, eller att
ett ärende har initierats i Ecos.
Ansökan om tillstånd till värmepumpstillstånd hanteras snabbt och enligt grundligt utarbetade
rutiner. Normalt tar handläggningstiden inte längre tid än 6 veckor. I de fall det tar längre tid
beror det på att remissinstanserna har dröjt. Att invånarna är nöjda när det gäller hanteringen
av värmepumpsansökningar har visat sig i resultatet för nöjd medborgarundersökning. Under
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2017 har handläggningstiden dock varit längre på grund av diskussioner om ändrade principer
för borrning i stadens mark. Remisser till exploateringskontoret har därför tagit betydligt
längre tid än vanligt, vilket har påverkat handläggningstiden.
Miljöförvaltningen arbetar fortlöpande med att utveckla arbetsprocesser i tillsynen för att
effektivisera arbetet samt att kompetensutveckla personalen inom såväl sakområden som
bemötande av medborgare och verksamhetsutövare. Förvaltningen har olika
expertkompetenser inom organisationen som kan stötta tillsynshandläggare och även möta
invånare och verksamhetsutövare med frågeställningar direkt när det behövs.
Diagrammen nedan visar att punktlighetsmålen har uppnåtts både avseende service som
riktar sig till företagare och service som primärt riktar sig till allmänheten.

Aktiviteter


Informationsträffar för verksamhetsutövare. Utförd.



Årliga tillsynsrapporter som underlag för uppföljning och planering. (Kommentar
saknas)



Utbildning i klarspråk för alla nya medarbetare. Utförd.

Punktlighetsmål för service till verksamhetsutövare
102
100

Behandla anmälningar enligt
miljöbalken inom sex veckor.
Mål 90 %

98
96
94

Miljörapporter besvaras senast
30 juni. Mål 95 %

92
90

Påbörja prövning av inkomna
ansökningar inom
livsmedelskontroll om
registrering eller godkännande
inom 14 arbetsdagar. Mål 90 %

88
86
84
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

År
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Punktlighetsmål för service till allmänheten
102
100
Handläggning av
värmepumpansökningar
ska påbörjas senast efter
5 arbetsdagar. Mål 95 %.

98
96
94
92

Respons på klagomål
lämnas och kontakt med
utpekad störningskälla
tas inom två veckor. Mål
95 %.

90
88
86
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
År

Indikator

Företagen uppfattar
inspektörerna som
professionella.
Analys: Data
avseende Nöjd Kund
Index saknas för
2017 varför
indikatorn inte har
kunnat följas upp för
detta år.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

--

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

82

85

77

2017

Nämndmål:
3.2.2 Utföra tillsyn motsvarande avgiften.
Uppfylls helt
Analys

Taxan är satt enligt självkostnadsprincipen och den avgift som företag betalar för tillsyn
(begreppet "kontroll" används inom livsmedelsområdet) ska motsvara den tillsyn som utförs.
Målet syftar till en redogörelse för i vad mån intäkterna motsvaras av utförd tillsyn. Detta
avser närmast tillsyn med fasta årsavgifter. I de fall tillsynen bedrivs med timavgift ska
faktureringen motsvara den direkt nedlagda debiterbara tiden.
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Utförda tillsynstimmar med fast årsavgift jämfört med tillsynstimmar som motiveras av
fasta avgifter
Med hänsyn till intäkter för tillsyn med fasta avgifter skulle under 2017 cirka 23 900 timmar
tillsyn utföras inom miljöbalken. Utfallet ligger på cirka 23 600 timmar, det vill säga drygt
700 fler timmar (3 %) fler utförda timmar än vad som tagits betalt för. Detta visar att
tillsynsobjekten som grupp med marginal får tillsyn motsvarande vad man betalat för.
Avdelningen Hälsoskydd levererade totalt cirka 200 fler timmar än vad som motiveras av
intäkterna och dessa timmar är fördelade över flertalet tillsynsområden med fast avgift.
Tillsynen av Bassängbad gav upphov till cirka 61 fler tillsynstimmar pga tillsynsprojektet städ
och hygien. Likaså genererade en utredning av Maltesholmsbadet inom tillsynsområdet
Strandbad, fler timmar än vad som planerats. Även inom området skolor och förskolor har fler
tillsynstimmar lagts ner jämfört med inbetalad årlig avgift, vilket beror på att några
verksamheter som skulle fått besök tidigare år, men inte fått det, har inspekterats i år.
Avdelningen Plan och miljö utförde drygt 200 fler timmar än vad som motiverades av
intäkterna. De olika tillsynsområdena har exempel på både fler och färre timmar utförda än
planerat och dessa är fördelade på ett flertal tillsynsområden. Områden med lite större
avvikelser är tillsynen av Naturområden som genererade nästan 200 fler timmar än vad som
motiverades av intäkterna pga extra insatser bland annat för införande av nya reservat och
infrastrukturbyggande. Tillsynsområdet Vägtrafik genererade drygt 200 färre timmar än
planerat pga arbete med att utreda projekt Nynäsvägens samt samråd och arbete inför nytt
åtgärdsprogram för omgivningsbuller.
Inom livsmedelskontrollen redovisas inom Planerad årlig kontroll, vars avgifter kan sägas
vara fasta årsavgifter, cirka 1 200 färre utförda timmar jämfört med vad som motiveras av
tillsynsintäkterna (26 421 timmar) vilket motsvarar 5 %. Förklaringen till differensen är
framför allt att många livsmedelsföretag stänger innan de har hunnit få den förbetalda
kontrollen. Ett mindre antal timmar har inte hunnit utföras under 2017, majoriteten av dessa
kontroller utförs i januari 2018.
Jämförelse av budgeterad totalt utförd tid men redovisad utförd tid inom miljöbalken
Nämnden utförde lite drygt 2 400 fler timmar tillsyn än vad som planerats, dvs planerade 75
300 timmar jämfört med utfallet på cirka 77 700 timmar.
För avdelningen Plan och miljö planerades sammanlagt cirka 22 100 timmars tillsyn och 24
200 registrerades som utförda. För avdelningen Hälsoskydd planerades sammanlagt 53 200
timmars tillsyn inom miljöbalken och cirka 53 600 timmar registrerades som utförda. Den
totala differensen på cirka 2 400 kan härledas till ett flertal tillsynsområden.
Tabellen nedan visar totalt utförd tillsynstid under perioden 2006 – 2017 för tillsyn enligt
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Under perioden finns en ökande trend för tillsynen
enligt miljöbalken till och med 2011 därefter har antalet utförda timmar avtagit något men
ökar igen år 2015 - 2017. Denna utveckling kan delvis förklaras av olika sätt att redovisa tid.
Förvaltningen har dock successivt ökat precisionen för vad som faktiskt har utförts.
För livsmedelskontrollen finns en i stort sett ökande trend under perioden som helhet.
Livsmedelskontrollens registrerade utförda timmar uppgår till 35 053, något fler än
föregående år och något mindre än planerat, 35 900. Skillnaden beror framför allt på
svårigheten att planera den händelsestyrda verksamheten. Processen för timrapportering kan
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förbättras och förtydligas, sannolikt underrapporteras antalet timmar något. Det huvudsakliga
antalet timmar utförs som planerad kontroll, men även extra offentlig kontroll (vid
konstaterade allvarliga avvikelser), förstaårskontroll av nyregistrerade verksamheter,
registreringar och hädelsestyrda utredningar tillkommer. Dessutom utvecklades
livsmedelskontrollens verksamhet 2017 genom samverkan, samsyn för svåra bedömningar
och förbättrade arbetssätt och uppföljning, vilket inte direkt avspeglas i timredovisningen.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Miljöbalken

60623

64705

59896

64958

67795

74617

72961

69261

67026

71179

76280

77736

Livsmedelskontrollen

27650

26382

30959

33540

32482

30370

32649

36581

38607

35875

33425

35053

För livsmedelskontroll har nämnden i stort sett lyckats uppnå målet att utföra kontroll motsvarande
avgiften år 2017. Kontrollskulden uppgår till ca 1220 timmar.

Aktiviteter
 Översyn av taxor med fast årsavgift. Utförd Ny taxa fastställdes av
kommunfullmäktige i december 2017. Utförd.


Tillämpa system för uppföljning av att utförd tillsynstid motsvarar betalade avgifter
med särskild prioritering av verksamhetsutövare med fasta årsavgifter. Utförd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Uppfylls helt
Det är en utmaning för miljöförvaltningen att hitta lämpliga arbetsuppgifter för exempelvis
feriearbetande ungdomar eller aspiranter som söker ”Stockholmsjobb” eftersom
arbetsuppgifterna inom förvaltningen genom effektiviseringar och processöversyner numer
främst är kvalificerade. Miljöförvaltningen tog dock under sommaren emot tolv
sommarjobbare som arbetade med informationsverktyget ”Klimatvågen”.
”Stockholmsjobb” är en arbetsmarknadsinsats för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden eller har särskilda behov. I insatsen ingår en visstidsanställning inom någon
av kommunens förvaltningar eller bolag, och finansieringen sker från arbetsmarknadsförvaltningen eller stadsdelarna. Miljöförvaltningen har under 2017 tyvärr inte tagit emot
någon Stockholmsjobbsaspirant.
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Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Periodens
utfall VB
2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Antal aspiranter som
fått Stockholmsjobb

0 st

0 st

0 st

1 st

2 st

850 st

2017

Antal praktiktillfällen
som genomförs inom
stadens verksamheter
av de aspiranter som
Jobbtorg Stockholm
matchar

2 st

0 st

2 st

2 st

1 st

500 st

2017

12 st

12 st

8 500 st

2017

1 st

2 st

900 st

2017

11 st

12 st

8 500 st

2017

Indikator

Antal tillhandahållna
platser för sommarjobb

13 st

Antal tillhandahållna
platser för
Stockholmsjobb

0 st

Antal ungdomar som
fått sommarjobb i
stadens regi

13 st

5 st

8 st

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Uppfylls helt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott om 2,7 mnkr. Observeras bör att
överskottet inkluderar 1,6 mnkr som inte hunnit förbrukas för uppgradering av försystemet
ECOS pga. försenad leverans från leverantören. Ej förbrukade medel för insatser inom
framtagande av lokala åtgärdsprogram uppgick till 0,9 mnkr. Man kan därför säga att
överskottet i den ordinarie verksamheten uppgick till 0,2 mnkr. Nettoutfallet uppgår till 109,1
mnkr jämfört med budget på 111,8 mnkr.
Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på en förbättring av prognossäkerheten jämfört
med föregående år samt att hänsyn måste tas till att förvaltningen har svårt att förutse leverans
från konsulter som anlitas i projekt och uppdrag i programverksamheter. Överskottet visar
också att nämnden har en hög prioritering av budgethållning.
Efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 fick nämnden en budget om 104,6 mnkr
och därefter budgetjusteringar i tre omgångar. Nedanstående tabell visar utveckling av
nämndens budget för 2017.
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Kostnader

Intäkter

Netto

KF budget 2017
Budgetjustering för lokala åtgärdsprogram
Budgetjustering naturreservat
Omslutningsförändringar

200,7
5,4
0,3
30,1

-96,1

104,6

Budget avstämningsärendet
Budgetjustering lokala åtgärdsprogram
Omslutningsförändringar

236,5
0,5
0,6

-126,2

Budget efter T1

237,6

-126,8

110,8

-126,8

111,8

Budgetjustering lokala åtgärdsprogram
Budget efter T2 inklusive kapitalkostnader

-30,1
110,3

-0,6

1,00
238,6

Det totala överskottet om 2,7 mnkr beror framförallt på:
-

-

ej förbrukade medel för insatser inom framtagande av lokala åtgärdsprogram som
förvaltningen fick budgetjustering för 0,9 mnkr.
lägre kostnader för uppgradering av försystemet ECOS pga. leveransförseningar.
Arbete fortskrider under 2018.
höga tillsynsintäkter trots lägre personalkostnader. Långsiktigt är dock inte 2017 års
produktionsnivå hållbar. Livsmedelskontrollen har prioriterat extraordinära kontroller
och har därför inte hunnit utföra alla planerade kontroller för 2017. Enligt
redovisningsreglerna periodiserades intäkter för ej utförda timmar om 1,6 mnkr till
2018.
lägre kostnader, speciellt personalkostnader till följd av föräldraledigheter,
personalavgångar och sjukskrivningar.

Inom flera projekt har aktiviteter flyttats fram till år 2018 vilket medför att kostnaderna under
2017 blivit lägre än budgeterat. Det innebär att intäkterna från EU för dessa projekt också har
blivit lägre.
En mer detaljerad beskrivning av förvaltningens ekonomi finns nedan under avsnittet Analys
av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Indikator

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföringar

Perioden
s utfall
98 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinno
r/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

92,31 %

100 %

100 %

Tertial

Analys: Inklusive
sökta budgetjusteringar om 1,0
mnkr
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Indikator

Perioden
s utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinno
r/
flickor

Perioden
s utfall
VB 2016

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet
före
resultatöverföringar
Analys: Inklusive
sökta budgetjusteringar om 1,0
mnkr.

98 %

92,3 %

100 %

100 %

Tertial

Nämndens
prognossäkerhet T2

-2 %

-5 %

+/-1 %

+/- 1 %

2017

Nämndmål:
3.5.1 Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer
Uppfylls helt
Analys
Miljöförvaltningen arbetar systematisk med att effektivisera förvaltningens interna processer.
En kontinuerlig genomgång av administrativa rutiner sker i syfte att förenkla och
effektivisera. Förvaltningen har under 2017 genomfört ett stort förberedelsearbete inför
övergången till uppgraderingen av förvaltningens ärendehanteringssystem, från Ecos till Ecos
2. Uppgraderingsprojektet har under året avslutat förberedelsefasen och gått över i
införandefasen. Under hösten har ett IT-projektledarstöd upphandlats och under januari 2018
färdigställs en detaljerad projektplan för införandefasens alla steg; fram till migrering och
förvaltning av Ecos 2.
Förvaltningen har också ett omfattande internt utbildningsutbud, vid sidan av de externa
utbildningar som medarbetarna deltar vid. Bland annat anordnas ett stort antal kurser i Ecos,
ekonomiadministration, upphandling och inköp samt utbildningar i juridik och klarspråk för
handläggare och chefer. Ett arbete med att ta fram en webbutbildning i Ecos har också inletts
under 2017.
Balansen för olägenhetsärenden har sjunkit ytterligare under 2017. Vid årsskiftet var antal
pågående ärenden 505 st exklusive överklagade ärenden (107 st) jämfört med 548 st exklusive
överklagade ärenden (63 st) den 30 december 2016. Under året har förvaltningen för första
gången mätt handläggningstiden för avgjorda olägenhetsärenden. Eftersom det är första
gången är det inte möjligt att i år säga om handläggningstiderna har kortats.)
Aktiviteter
 Förkorta handläggningstiderna och sänka ärendebalansen ytterligare. (Utförd)


Vidta nödvändiga förberedelser inför övergång till Ecos 2. (Utförd)



Utveckla metoder för att påskynda åtgärdande av olägenheter. (Utförd)
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Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad

Nämnden redovisar en något ökad självfinansieringsgrad för 2017, som ökar från budgeterade
75 % till 76 % i utfallet. Ökningen beror framförallt på höga tillsynsintäkter trots lägre
personalkostnader samt lägre OH kostnader. Det beror på att vissa medarbetare har pressat sig
rätt hårt som inte är långsiktigt hållbart. Dessutom har förvaltningen fortsatt arbete med att
förenkla och effektivisera processerna. En mer utförlig redogörelse för intäktsfinansieringen
framgår nedan.
Under perioden från 2006 till 2011 har resurserna i form av årsarbetare inom tillsynen varit i
stort sett konstanta. År 2013 var antalet årsarbetare inom tillsynen lägre än planerat på grund
av större personalomsättning, många föräldralediga och sent tillsatta vakanser. Detta
avspeglades då också i låga personalkostnader.
Årsarbetare inom Miljöbalks- och Livsmedelstillsynen
Plan
2017

Utfall
2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013

2014

2015

2016

Miljöbalkstillsyn

53,9

53,6

55,0

52,0

53,0

52,0

56,5

52,8

60,5

63,0

64,1

Livsmedel

42,0

38,4

38,5

39,0

39,0

40,5

44,0

41,8

43,3

46,9

45,4

48,8

50,8

Summa

95,9

92,0

93,5

91,0

92,0

92,5 100,5

94,6 103,8 109,9 109,5

112,5

112,5

63,7

61,7

Antal årsarbetare inom miljöbalkstillsynen minskade under 2017. Det beror på många
vakanser och tjänst- och föräldraledigheter under 2016. För livsmedelskontrollen ökade antal
årsarbetare jämfört både med utfall 2016 och VP 2017. Fler inspektörer anställdes för att
utföra överförda kontroller från 2016. Dessvärre kunde inte alla planerade kontroller för 2017
inte utföras på grund av personalbrist och prioritering av extra ordinär kontroll. Enligt god
redovisningssed och livsmedelslagstiftningen periodiserades intäkter om 1,6 mnkr avseende
dessa timmar till år 2018. För att kunna utföra alla planerade tillsynsbesök för 2018 och ej
utförda tillsynstimmar som överfördes från 2017 till 2018 kommer avdelningen att anställa
ytterligare ca tre inspektörer.
Under perioden 2006 - 2017 har intäkterna per årsarbetare inom miljöbalken ökat med 0,39
mnkr (105 procent) och inom livsmedelstillsynen med 0,4 mnkr (93 procent). Minskningen
för miljöbalken under 2012, beror framför allt på de minskade intäkterna för
värmepumpsansökningar. Ökningen för livsmedelskontrollen under 2014 och 2016 beror på
effektiviseringar i handläggningsprocesserna samt lågt antal årsarbetare som inte avspeglar
det verkliga personalbehovet. Minskningen för miljöbalken under 2014 och 2016 beror på
högre antal årsarbetare och satsningar på tillsynen som inte är debiterbar.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 88 (119)

Intäkt per årsarbetare (mnkr)
2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

Miljöbalkstillsyn

0,37

0,39

0,58

0,68

0,65

0,66

0,64

0,74

0,68

0,75

0,72

0,76

Livsmedel

0,46

0,57

0,68

0,79

0,8

0,79

0,81

0,87

0,94

0,88

0,96

0,89

Mellan åren 2006 - 2017 som helhet har det skett en kraftig ökning, inom miljöbalken från 40
procent till 70 procent och inom livsmedelstillsynen från 47 procent till 85 procent. Att
självfinansieringsgraden minskar något inom miljöbalksområdet mellan år 2010 och 2012
beror främst på kostnadsökningar samt lägre tillsynsintäkter än budgeterat, framförallt från
timdebitering och vikande efterfrågan inom värmepumpar och strandbadsanalys. De tillfälliga
budgetförstärkningarna för tillsynen påverkar självfinansieringsgraden negativt eftersom den
inte motsvaras av ökade intäkter.
För avdelningen Plan och Miljö beror ökningen för 2013-2016 delvis på översyn av andelen
tillsynskostnader i självkostnadskalkylen och delvis på svårigheten att tillsätta vikarier och
tillsvidareanställningar i takt med personalomsättningen. Personalstyrka låg på en mer rimlig
nivå under 2017 och detta har påverkat självfinansieringsgraden.
Avdelningen Hälsoskydd fortsatte med effektivisering av handläggning av
bostadsklagomål/allmänna missförhållanden som resulterade i högre debiteringsgrad än
budgeterat samt på större andel debiterbara timmar av totala tillsynstiden. Därutöver inkom
fler anmälningar och ansökningar (värmepumpar och hygienverksamheter) än budgeterat.
År 2016 var självfinansieringsgraden hög pga personalomsättningen som medförde att
befintlig personal fick arbeta extra mycket vilket höll nere kostnaderna. Under 2017 låg
personalstyrkan på en mer rimlig nivå vilket har påverkat självfinansieringsgraden.
Självfinansieringsgraden för 2017 låg i linje med de nivåer som förvaltningen har styrt emot,
dvs 85 % för livsmedelskontrollen och 70 för miljöbalkstillsynen.
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Självfinansieringsgrad inkl. OH för miljöbalkstillsyn/livsmedelskontroll 2006 – 2017
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Utfall
2017

Hälsoskydd Intäkter

n/a

n/a

18 659

21 582

20 855

21 864

21 501

24 662

25 795

31 898

31 000

31 818

Kostnader inkl. OH

n/a

n/a

27 438

29 042

30 725

33 145

35 081

36 875

37 830

43 071

43 880

45 310

Netto HS

n/a

n/a

8 779

7 460

9 870

11 281

13 580

12 213

12 035

11 173

12 880

13 492

Självfin.grad HS

n/a

n/a

68%

74%

68%

66%

61%

67%

68%

74%

71%

70%

Plan och Miljö Intäkter

n/a

n/a

13 947

14 615

14 269

14 500

14 874

14 859

15 658

15 182

15 075

15 001

Kostnader inkl. OH

n/a

n/a

22 746

20 682

20 864

22 046

22 661

20 512

21 073

20 691

20 975

21 668

tkr
Miljöbalkstillsyn
(MB)

Netto PoM

n/a

n/a

8 799

6 067

6 595

7 546

7 787

5 653

5 415

5 509

5 900

6 667

Självfin.grad PoM

n/a

n/a

61%

71%

68%

66%

66%

72%

74%

73%

72%

69%

Intäkter

n/a

n/a

32 606

36 197

35 124

36 364

36 375

39 521

41 453

47 080

46 075

46 819

Kostnader inkl. OH

n/a

n/a

50 184

49 724

51 589

55 191

57 742

57 387

58 903

63 762

64 855

66 978

n/a

n/a

17 578

13 527

16 465

18 827

21 367

17 866

17 450

16 681

18 780

20 159

40%

43%

65%

73%

68%

66%

63%

68%

70%

74%

71%

70%

Livsmedelskontroll
Intäkter

n/a

n/a

25 174

31 063

31 169

31 888

35 714

36 347

40 434

41 299

43 661

45 059

Kostnader inkl. OH

n/a

n/a

34 952

37 960

36 676

37 993

42 830

42 127

46 416

48 238

49 172

53 125

Netto MB
Självfin.grad MB

n/a

n/a

9 778

6 897

5 507

6 105

7 116

5 780

5 982

6 939

5 511

8 066

47%

63%

72%

82%

85%

84%

83%

86%

87%

86%

89%

85%

MHN tillsyn Intäkter

n/a

n/a

57 780

67 260

66 293

68 252

72 089

75 868

81 887

88 379

89 736

91 878

Kostnader inkl. OH

n/a

n/a

85 136

87 684

88 265

93 184

100 572

99 514

105 319

112 000

114 027

120 103

Netto MHN tillsyn

n/a

n/a

27 356

20 424

21 972

24 932

28 483

23 646

23 432

23 620

24 291

28 225

44%

52%

68%

77%

75%

73%

72%

77%

78%

79%

79%

76%

Netto Livs
Självfin.grad Livs

MHN tillsyn
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KF:s inriktningsmål.

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Alla kommunala verksamheter har en viktig uppgift i att säkerställa likabehandling och
tillgänglighet för kommunens invånare och förvaltningens arbete riktar sig till alla utan några
åtskillnader. Miljöförvaltningen har under flera års tid arbetat med klarspråk för att underlätta
för alla, oavsett bakgrund, att på ett enkelt sätt ta del av nämndens beslut och information.
Utbildningar inom klarspråk anordnas regelbundet för handläggare och chefer och öka
begripligheten i förvaltningens beslut och informationstexter. Utbildningsinsatser med fokus
på mångfald och normkritik har också genomförts under 2017.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Uppfylls helt
Under 2017 har förvaltningen påbörjat en översyn av förvaltningens verksamhetsområden för
att kartlägga inom vilka områden jämställdhetsanalyser i tjänsteskrivelser skulle vara av
relevans. Eftersom nämndens verksamheter varken fördelar resurser, ger ekonomiskt stöd till
enskilda eller ansvarar för brukare så är det en extra stor utmaning att finna områden där
jämställdhetsanalyser i den externa verksamheten blir fullt ut tillämpbara. Inom tillsynen
tillämpas ett humanperspektiv där åtskillnad inte görs mellan könen utan lagstiftningen
betonar likabehandling och insatser för en bättre miljö är gynnsamt för alla stockholmare,
oavsett kön, och bidrar till generellt bättre hälsa i staden.
Som arbetsgivare genomför miljöförvaltningen årligen en omfattande lönekartläggning för att
säkerställa att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inte föreligger. Förvaltningen
har generösa flextidsramar och hemarbete tillåts i möjligaste mån, allt för att underlätta att
kombinera förvärvsarbete med exempelvis föräldraskap.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet
med programmet för ett jämställt Stockholm

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska systematiskt arbeta med att höja
kompetensen hos medarbetarna inom jämställdhetsområdet
Uppfylls helt
Miljöförvaltningen har under 2017 ordnat utbildningar inom bland annat mångfald,
normkritik och bemötande. Förvaltningen har också under året påbörjat en genomgång av
förvaltningens verksamhetsområden för att identifiera områden där ett ökat
jämställdhetsfokus kan vara relevant.

Tjänsteutlåtande
Sid 91 (119)

Under 2017 har studenter från Södertörns högskola skrivit tre uppsatser utifrån studier av
livsmedelskontrollens inspektioner och det bemötande och den interaktion de har kunnat
iaktta vid inspektionerna. Uppsatserna har inte påvisat något anmärkningsvärt men har ändå
fungerat som ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner på avdelningen (se även 4.3.1).
Aktiviteter:


Utvärdering av det nystartade samarbetet med Södertörns högskola, som underlag för
beslut om fortsatt inriktning. Pågår



Kompetensutvecklingsinsatser kring frågor som jämställdhet, bemötande, normkritik
etc. Utförd.



Fortsätta arbetet med att pröva sätt att systematiskt arbeta med jämställdhetsintegrering, och jämställdhetsanalyser. Pågår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Förvaltningen ska vara attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Miljöförvaltningen har
under 2017 förbättrat det relativa löneläget gentemot kranskommunerna. Sjukfrånvaron är 3,5
procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Det är även lägre än
staden i övrigt, och på samma nivå som inom de tekniska förvaltningarna som helhet.
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80
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83
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Medskapandeindex

82

Index Bra arbetsgivare
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2017
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3,5 %
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n
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2017
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Sjukfrånvaro

3,5 %
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Sjukfrånvaro dag 1-14

1,2 %

0,9 %

1,3 %

1,3
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt
med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån
nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram
en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med
särskilt fokus på välfärdsyrken.

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.1 Miljöförvaltningen ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en hälsosam
arbetsmiljö, ett tydligt och inspirerande ledarskap och möjlighet till delaktighet
och utveckling
Uppfylls helt
Alla anställda på förvaltningen har stora utvecklingsmöjligheter i arbetet och förvaltningen
uppmuntrar medarbetare att gå på relevanta kurser. I samband medarbetarsamtalen upprättas
någon form av utvecklingsplan för samtliga anställda. TN-akademin, ett
kompetensutvecklingsprogram som anordnas gemensamt av de tekniska förvaltningarna
fortlöper med nya deltagare. Samtliga anställda har erbjudits möte med en ergonom samt
möjlighet att vaccinera sig mot vinterinfluensan samt mot TBE. Återinvesteringar i
motionsutrustning för Klamparhallen har skett. En förvaltningsövergripande utbildning i
normkritik har genomförts. En avdelningsövergripande utbildning för de tillsynsintensiva
avdelningar Livsmedelskontrollen och Hälsoskydd har genomförts kring att hantera hotfulla
eller våldsamma situationer. Förberedelserna för flytten till Separatorhuset har pågått under en
längre tid. Både Livsmedelskontrollen och Hälsoskydd har arbetat mycket med förtydligande
av uppdrag och mål samt utveckling av arbetssätt och olika insatser har genomförts för att
undersöka och förbättra bemötande och eventuell utsatthet i inspektörsrollen. I vissa fall
förekommer otrevliga eller hotfullt bemötande från verksamhetsutövare.
Förvaltningen som helhet erbjuder i möjligaste mån flexibla arbetsförhållanden med generös
flextidsram samt önskemål om att arbeta hemifrån. Avdelningar som växer upplever ett allt
större problem med trånga lokaler.
Aktiviteter:


Ny omgång av TN-akademin ska genomföras. Utfört.



Utbildning inom projektledning. Utfört.



En kompetensförsörjningsplan ska tas fram under året. Utfört.



Digitala former för lärande utvecklas och förstärks. Utfört.



Ny företagshälsa med tidigare insatser och bättre chefsstöd. Utfört.



Utökade friskvårdssatsningar. Utfört.



Utbilda chefer i att förhindra och förebygga problem vad gäller psykosocial
arbetsmiljö. Delvis utfört.



Se över rekryteringsrutinerna för att förbättra och bredda attraktiviteten, och säkerställa
icke diskriminering. Utfört.
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Nämndmål:

4.2.2 Förbättra det relativa löneläget
Uppfylls helt
Miljöförvaltningen har under 2017 förbättrat det relativa löneläget gentemot
kranskommunerna och förvaltningens inspektörer inom miljö och hälsoskydd samt
livsmedelskontroll ligger inte längre i det lägsta lönesegmentet vid jämförelse med
kranskommunerna. I lönekartläggningen för 2017 framkommer att miljöförvaltningen vid
jämförelse av medellön för inspektörer har en medellön som är högre, eller marginellt högre,
än 13 av de totalt 18 redovisade kranskommunerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Uppfylls helt
Alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt vid kontakter med Stockholms stad. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har under 2017 haft ett ökat fokus på mångfalds- och
antidiskrimineringsfrågorna och ett flertal utbildningar och seminarier inom bland annat
bemötande och normkritik har anordnats för att säkerställa en god och likvärdig service för
medborgare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen har också fortsatt arbetet med att
utbilda förvaltningens chefer i kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en
rekryteringsprocess fri från diskriminering.
Nämndmål:
4.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska säkerställa att nämndens
verksamhet bedrivs så att mänskliga rättigheter respekteras och att ingen
utsätts för diskriminering
Uppfylls helt
Under 2017 har studenter från Södertörns högskola skrivit tre uppsatser utifrån studier av
livsmedelskontrollens inspektioner och det bemötande och den interaktion de har kunnat
iaktta vid inspektionerna. Uppsatserna har inte påvisat något anmärkningsvärt men har ändå
fungerat som ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner på avdelningen och
livsmedelskontrollens avdelningskonferens ägnades också till stor del åt
likabehandlingsfrågor.
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Förvaltningen ordnade också under hösten en föreläsning om normkritik för förvaltningens
medarbetare och flera avdelningar har aktualiserat frågor rörande bemötande,
antidiskriminering och normkritik vid avdelningskonferenser eller arbetsplatsträffar.
Aktiviteter



Utvärdering av det nystartade samarbetet med Södertörns högskola, som underlag för
beslut om fortsatt inriktning. Pågår.



Kompetensutvecklingsinsatser i bemötandefrågor. Utförd.



Kompetensutvecklingsinsatser kring bl a diskriminering, normkritik och HBTQfrågor. Utförd.



Säkerställa icke diskriminering i rekryteringsrutinerna. Utförd.



Tillgänglighetsfrågorna ska beaktas i samband med skyddsronder. Utförd.



Anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter till personer med funktionsnedsättning.
Utförd.



Undersöka möjligheterna att involvera funktionshinderrådet i fler frågor. Pågår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Insatserna som särskilt riktar sig till barn redovisas på flera andra håll i rapporten. Särskilt
märks Kemikaliecentrums och Hälsoskyddsavdelningens arbete på förskolor och skolor under
året. Livsmedelskontrollen har också en viktig del i arbetet genom undersökningar av
livsmedelshygienen på skolmatsalar inklusive förekomsten av allergener i maten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med
strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
(4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet
och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad (4.4)

2017-01-01

2017-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
4.4.1 Barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del i miljöförvaltningens
verksamhet.
Uppfylls helt
Analys
Barnperspektivet är på många sätt en naturlig del i nämndens arbete och detta perspektiv
griper in på många områden. Av aktiviteterna nedan framgår några tydliga områden där det
finns ett samband med barnrättsperspektivet. Nämnden har under året besvarat remissen om
programmet för barnets rättigheter och inflytande. Remissvaret är klargörande för nämndens
handlingsmöjligheter inom detta område och får tillsammans med programmet utgöra
utgångspunkten för fortsatt arbete.
Aktiviteter


Utföra riktad bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Utförd



Information med avseende på kemikaliers påverkan på barns hälsa och utveckling på
förskolor. Utförd.



Förskoleprojektet avseende buller. Utförd.



Tillsyn med avseende på kemikaliers påverkan på barns hälsa och utveckling på
förskolor. Utförd



Verka för att barns behov beaktas i detaljplanearbetet. Utförd



Göra medarbetarna medvetna om barnrättsperspektivet genom information och rutiner.
Pågår

Kultur i ögonhöjd
”Kultur i ögonhöjd” är stadens Program för barn- och ungdomskultur. Programmet är ett
konkret stöd för nämnder och styrelser i arbetet med barn- och ungdomskultur i förskolan,
grundskolan, gymnasieskolan och på fritiden. Varje berörd nämnd och bolagsstyrelse ska i sin
verksamhetsplan väga in programmets mål och årligen följa upp sin verksamhet i respektive
verksamhetsberättelse. Lokala handlingsplaner ska tas fram och vara ett stöd i det konkreta
arbetet med barn- och ungdomskultur.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett särskilt uppföljningsansvar när det gäller programmet
delmål 4, Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller fysiska miljöer där barn vistas.
En stor del av nämndens tillsynsarbete har haft just barn och ungdomar i fokus. Den
hälsorelaterade övervakningen syftar till att trygga att miljöer där barn vistas är säkra från
miljö- och hälsosynpunkt. Under året har det bland annat gällt: :


Tillsyn av förskolor och skolor, speciellt kontrollen av livsmedelshanteringen i dessa
miljöer särskilt när det gäller allergikost.
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Tillsyn av plaskdammar, bassängbad, idrottsanläggningar, lekparker mm.



Miljöövervakning av luftkvalitet där luften i gatunivå kontrolleras så att halterna inte
överstiger gällande miljökvalitetsnormer. Det tar särskilt sikte på barn som är
känsligare, och därför exponering av luftföroreningar kan vara särskilt allvarliga för
barn.



Kemikaliecentrums arbete i samarbete med hälsoskyddstillsynen när det gäller giftfri
förskola är en del av arbetet att från hälsosynpunkt trygga de miljöer där barn och
ungdomar vistas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Uppfylls helt
Nämnden har särskilt genom tillsynen en verksamhet som bedrivs i allmänhetens tjänst.
Mycket av tillsynen handlar om att på olika sätt direkt undanröja hälsofaror och olägenheter
samt att stödja allmänhetens intresse av exempelvis god livsmedelshygien. Vid upplevda
problem kan allmänheten i olika sammanhang få stöd och information från nämnden och även
påverka nämndens insatser. Allmänheten kan lämna bland annat klagomål och anmäla
missförhållanden genom förvaltningens e-tjänster.
Nämndmål:
4.7.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillhandahålla korrekt och
lättillgänglig information
Uppfylls helt
Miljöförvaltningen har under flera års tid bedrivit ett aktivt klarspråksarbete för att utveckla
beslut och informationstexter i syfte att göra dem mer lättbegripliga. Att på ett enkelt sätt
kunna ta till sig nämndens information och beslut är en viktig demokratiaspekt och samtliga
förvaltningens nyanställda uppmanas att delta vid de årliga klarspråkskurserna. Under våren
2017 lanserades appen Livsmedelskollen där allmänheten kan ta del av utförda livsmedelsinspektioner och anmäla misstänkt matförgiftning. Appen var också en av tre finalister till
Stockholms stads digitaliseringspris. En ny broschyr ”Stockholms stads miljöarbete” har
tagits fram på både svenska och engelska, en grupp på Facebook ”Natur i Stockholms stad”
har startats, och information om stadens naturreservat har tillgängliggjorts via appen
Naturkartan. Förvaltningen har under 2017 också fortsatt arbetet med att tillhandahålla öppna
data, genom exempelvis Miljödata och projektet Smartare miljödata.
Aktiviteter



All information ska vara enkel och begriplig/lättläst. Utförd.
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Alla nya medarbetare ska genomgå utbildning i klarspråk. Utförd



Tillgänglighetsaspekterna ska vara vägledande i arbetet med nya hemsidan
stockholm.se. Pågår
I realtid informera om koncentrationerna av luftföroreningar och överskridanden av
miljökvalitetsnormer via Internet. Prognostiserade halter kommande dag presenteras i
dagstidningar och radio. Utförd.



Nämndmål
4.7.2 Korrekt och snabb hantering av serviceanmärkningar
Uppfylls helt
Rutinen för serviceanmärkningar blev klar i slutet av 2016 och har nu implementerats i
förvaltningen. De nya rutinerna innebär en säkrare och bättre åtskillnad mellan
serviceanmärkningar och klagomål som faller under tillsynslagstiftning vilket har betydelse ur
rättssäkerhetssynpunkt. Under 2017 kom det in sex serviceanmärkningar. För att understryka
vikten av att serviceanmärkningar registreras har en särskild uppföljning genomförts. Det har
vid analys alltjämt visat sig att antalet serviceanmärkningar på avdelningarna är väldigt få.
Aktiviteter


Implementering och kvalitetssäkring av den reviderade rutinen för
serviceanmärkningar. Utförd.



Förbättrad information till allmänhet och verksamhetsutövare om möjligheten att
lämna serviceanmärkning. Pågår

Nämndmål
4.7.3 Genom Miljöbarometern och Miljödata erbjuda aktuell och lättillgänglig
information om stadens miljösituation och miljöarbete

Uppfylls helt
Mål
Kommunicera miljösituationen i Stockholm och stadens miljöarbete via Miljöbarometern.
Aktiviteter



Redovisning och kommunikation av miljöprogrammets delmål. Utförd



Projektledning och samordning av Miljöbarometern. Utförd



Utveckling och kommunikation av miljöstatistik och miljödata. Utförd
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Utveckla informationen om klimatförändringar och klimatanpassning på
Miljöbarometern. Utförd



Utveckla informationen om natur och biologisk mångfald på Miljöbarometern. Utförd



Utveckla informationen om kemikalier på Miljöbarometern. Ej utförd. Arbetet har
prioriterats ner till förmån för utvecklingen av kemikaliesidorna på stockholm.se



Utveckla och anpassa vatteninformationen utifrån Handlingsplan för vatten. Utförd



Utveckla trafikinformationen tillsammans med Trafikkontoret. Utförd



Uppdatera data från medborgarenkäten. Utförd

Mål
Lagra och tillgängliggöra miljöförvaltningens mät- och geodata via Miljödata.

För Miljödata fortskrider förvaltnings- och utvecklingsarbetet enligt årlig förvaltningsplan. I
arbetet med att bland annat anpassa Miljödatas webbportal för övriga förvaltningar och bolag
har en projektorganisation med bred representation inom staden etablerats. I samarbete med
avtalad utförare är nu utvecklingsarbetet i full gång. För att förenkla användandet arbetas
webbportalens tre sidor om till en. För att effektivisera användandet i fält möjliggörs det att i
webbportalen kunna skapa egna geografier med tillhörande anteckningar. En första
uppdatering av webbportalen planeras till mars 2018.
Aktiviteter


Samordna förvaltning och utveckling av Miljödata, miljöförvaltningens GISverksamhet och Öppen data. Utförd.



Anpassa Miljödata för andra förvaltningar och bolag. Pågår.



Anpassa Miljödata för användning i fält med handdator. Pågår.



Ökat antal tillgängliga kart- och mätdata via Miljödata genom automatiserad och
schemalagd import från t.ex. Ecos, Bullerdatabasen och Miljöbarometern. Pågår.



Publicera Miljödatas webbportal på stockholm.se. Pågår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Uppfylls helt
Stöd till andra nämnder vid upphandling och investeringar har ingått i arbetet för
Kemikaliecentrum, Miljöbilar i Stockholm samt Energicentrum.
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Analys
Miljöförvaltningen har en upphandling över tröskelvärdet med plan för systematisk uppföljning.

Nämndmål:
4.8.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge stöd och råd till andra
verksamheter i staden för att skapa ökad hållbarhet vid upphandlingar
Uppfylls helt
Kemikaliecentrum har medverkat i de centrala upphandlingarna av tryckeritjänster,
kontorsmaterial och tjänst för leverans och skötsel av växter inomhus. Dessutom har
medverkan skett i andra upphandlingar, t.ex. inom området brandskyddsutrustning och
idrottsmaterial till utbildningsförvaltningen. På direkta frågor från verksamheter (främst
förskolor) görs utredningar om specifika varor i det avtalade sortimentet genom kontakter
med leverantörer för att kunna ge rekommendationer. Kemikaliecentrum har också varit
delaktigt i leverantörsdialog om möbler tillsammans med serviceförvaltningens
avtalsförvaltare på området.
Uppföljning av kemikaliekrav i avtal för förbrukningsmaterial har, genom dialogmöten,
utförts tillsammans med serviceförvaltningens avtalsförvaltare för detta. De avtal som följts
upp är kemiska produkter och sjukvårdsprodukter, kontorsmaterial, IT-kringutrustning,
järnhandelsvaror och bild- och formmaterial.
Kemikaliecentrum har även utfört kemiska analyser av leksaker, bild-och formmaterial,
möbeltextil inkl. vilmadrasser till förskola, profilprodukter samt IT-kringutrustning från olika
leverantörer som staden har, eller är ansluten till, avtal med. En rapport på de första ca 150
analyserna finns färdig sedan i maj 2017 och resten håller på att sammanställas.
Inom klimatområdet har förvaltningen till exempel inom ett projekt hjälpt
bostadsrättsföreningar med upphandling av teknik och tjänster för energioptimering av
byggnader. Inom energibesparingsområdet har förvaltningen till exempel bistått
exploateringskontoret med information för att kunna skärpa energikraven vid nybyggnation.

Uppföljning av ekonomi
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget
Förvaltningen har ett betydande överskott jämfört med budget. Förvaltningsledningen såg
redan i maj att det skulle komma att bli ett överskott jämfört med budget. Därför vidtogs
åtgärder för att lägga in aktiviteter utöver vad som beslutats i verksamhetsprogrammet. Det
var i huvudsak åtgärder som är till nytta för framtiden, men som när beslut om
verksamhetsprogrammet togs bedömdes inte kunna rymmas inom nämndens ram. Dessa
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ytterligare aktiviteter kostade ca 2,5 mnkr. Trots detta uppstod det redovisade överskottet mot
budget.
Överskottet förklaras av lägre kostnader än väntat. Även om förvaltningen är väl medveten
om kravet på god prognossäkerhet finns det enligt förvaltningens mening anledning att inte
överdriva kritiken när som i detta fall avvikelsen från budget är att nämnden har förbrukat
mindre medel än vad som anslagits. Det uttrycker också för det första att förvaltningen inte
har initierat onödiga aktiviteter enbart för att på enklast möjliga sätt förbruka de anslagna
medlen. Det andra är en hälsosam försiktighet i bedömningarna. Det tredje är att
förvaltningens effektivisering blev större än budgeterat. De verksamheter och aktiviteter som
planerades i verksamhetsprogrammet har ju till allra största delen genomförts – men till lägre
nettokostnad än beräknat. Ett fjärde är att vakanser genom föräldraledigheter och avgångar
har blivit större än väntat, men att avdelningarna trots detta kunnat fullgöra verksamheten
enligt plan förutom livsmedelskontrollen som behövde framflytta ca 350 kontroller.
Kontrollerna kommer att utföras under första kvartalet av 2018.
Budget och utfall per avdelning och totalt för MHN år 2017

Här följer en redogörelse för utfallet per avdelning:
VP 2017 Utfall 2017

Diff mot VP
2017

Intäkter
Plan och miljö

30,4

27,2

-3,2

5,6

2,7

-2,9

Hälsoskydd

31,6

31,8

0,2

Livsmedelskontroll

45,6

45,1

-0,5

2,8

3,6

0,8

11,0

13,0

2,0

5,4

6,0

0,7

126,8

126,8

0,0

Plan och miljö

62,2

64,0

1,9

-varav miljöbilar

11,6

10,6

-1,0

Hälsoskydd

37,9

37,0

-0,9

Livsmedelskontroll

44,9

44,1

-0,8

Miljöanalys

32,4

30,5

-1,9

SLB-analys

18,6

19,3

0,6

FC, Nämnd, Verksamhetsstöd, gemensamma kostnader, IT-projekt,
MSL

42,6

41,0

-1,7

Summa kostnader

238,6

235,9

-2,7

Netto

111,8

109,1

-2,7

varav miljöbilsprojekten

Miljöanalys
SLB-analys
FC, Nämnd, Verksamhetsstöd, gemensamma kostnader, IT-projekt,
MSL
Summa intäkter
Kostnader
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Nämnden
Nämndens nettoutfall är lägre än budgeterat på grund av lägre personal- och
konferenskostnader om totalt 0,2 mnkr.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen visar ett utfall i nivå med budget.
Plan och Miljö
För Plan och Miljö berodde det högre utfallet än budgeterat på:


Lägre intäkter och kostnader inom projekten eftersom en del aktiviteter inom
projekten skjutits fram till 2018. Dessutom har förvaltningen tillämpat en försiktig
värdering av projektens intäkter för 2017 som beror på osäkerheten om förvaltningen
kommer att få full ersättning för samtliga genomförda aktiviteter inom projekten.



Högre kostnader på enhet energi och klimat som beror på högre personalkostnader
(rekryteringskostnader samt kostnader för extrapersonal som ersättning för personal
som inte har varit fullt arbetsför men inte helt sjukskriven).



Högre tillsynsintäkter och ökad självfinansieringsgrad.

Hälsoskydd
Avdelning Hälsoskydd visar ett överskott om 1,1 mnkr. Avdelningens extraordinära resultat
beror på följande:








Fler tillsynstimmar utförda inom flera områden, bl.a. olägenhetsärenden och radon.
Inom den riktade bostadstillsynen var debiteringsgraden högre än planerat, vilket gav
fler debiterbara timmar trots oförändrat antal tillsynstimmar. Även olägenhetsärendena
hade en högre debiteringsgrad än planerat.
Större andel debiterbara timmar av total tillsynstid. Bl.a. fler anmälningar och
ansökningar (värmepumpar och hygienverksamheter) än budgeterat ger fler
debiterbara timmar. Tid för att hantera dessa ärenden togs från andra områden med
lägre debiterbarhet.
Fler köldmedieanläggningar än budgeterat.
Många uppföljningsärenden med hög debiteringsgrad.
Lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar och personalomsättning, dock i viss
mån ersatt genom inhyrd personal. Avdelningen har fortsatt arbeta med att förenkla
och effektivisera processerna och har levererat mer med befintliga resurser. Därav
ökad självfinansieringsgrad för 2017. Men vissa medarbetare har pressat sig ganska
hårt under 2017 och detta är inte långsiktigt hållbart.

Livsmedelskontrollen
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Överskottet jämfört med budget för Livsmedelskontrollen var 0,2 mnkr, vilket främst beror på
högre intäkter för extraordinär kontroll samt lägre personalkostnader och kostnader för
konsulter/köpta tjänster. Lägre intäkter från fasta årliga avgifter beror på att 350 kontroller
(motsvarande 1,6 mnkr) överfördes till 2018. På grund av personalbrist och prioritering av
extra ordinär kontroll kunde inte alla timmar för fast årlig avgift 2017 levereras. Enligt god
redovisningssed och livsmedelslagstiftningen periodiserades intäkter om 1,6 mnkr avseende
dessa timmar till år 2018. Kontrollen kommer att utföras i början av 2018.
De 700 kontrolltimmar från 2016 (motsvarande 0,9 mnkr) som inte kunde levereras 2016 och
därmed periodiserades till 2017, utfördes under det gånga året. De periodiserade intäkterna
användes till täcka personalkostnader för extra personal som utförde kontrollerna.
Miljöanalys
Nettoutfallet för Miljöanalys var 2,7 mnkr lägre än budgeterat beroende på


Ej förbrukade medel för arbete med framtagande av underlag för lokala
åtgärdsprogram för vatten enligt Handlingsplanen för god vattenstatus (0,9 mnkr).



Lägre personalkostnader pga. försenade rekryteringar, långtidssjukskrivningar samt
utlånad personal till andra förvaltningar (1,4 mnkr)



Lägre konsultkostnader som beror på att konsulterna i ett antal upphandlingar av olika
anledningar inte kunnat upparbeta planerade kostnader eller att upphandlingarna blev
billigare än förväntat. (0,2 mnkr)

SLB
Resultatet för SLB-analys, inklusive avskrivningar, var 1,4 mnkr högre än budget. Högre
intäkter orsakades av hög efterfrågan på enhetens tjänster. Högre driftkostnader berodde på
högre personalkostnader till följd temporärt utökad personalstyrka och högre kostnader för
reservdelar och tillbehör till mätinstrument pga. en stor andel äldre instrument och mätskåp.
Verksamhetsstöd
Avdelningen Verksamhetsstöd uppvisade ett överskott om 0,7 mnkr som beror på tjänst- och
föräldraledigheter samt lägre utbildnings- och konferenskostnader.
Gemensamma kostnader
De förvaltningsgemensamma kostnaderna var 1,4 mnkr lägre än budget på grund av lägre
konsultkostnader för gemensamma IT-kostnader. De lägre konsultkostnaderna beror på att
införandet av Ecos 2 har försenats. Förseningen beror till största del på att systemet inte varit
tillräckligt färdigt för att påbörja införandeprojektets genomförandefas med bland annat
anpassningar av nuvarande integrationer. Genomförandefasen inleddes sedermera under
hösten 2017 efter upphandling av nytt IT-projektledarstöd.
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Nedanstående tabell beskriver förvaltningens intäkts- och kostnadsutveckling åren 20062017.
Miljöförvaltningens intäkter och kostnader 2006-2017 (mnkr)
Intäkter

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Miljöbalkstillsyn

32,6

36,2

35,1

36,4

36,4

39,3

41,5

47,1

46,1

46,8

Livsmedelskontroll

25,2

31,0

31,1

31,8

35,7

36,3

40,4

41,3

43,7

45,1

Summa tillsyn

57,8

67,2

66,2

68,2

72,1

75,6

81,9

88,4

89,7

91,9

Uppdragsverksamhet/SLB

6,2

7,2

7,2

7,5

8,5

8,1

9,7

9,4

11,3

13,0

Bygglovsgranskning

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Miljöbilsprojekten

7,2

6,9

4,3

2,8

3,6

2,6

8,8

6,5

4,6

2,7

0,0

0,0

Kompetensfonden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miljömiljarden

17,4

19,8 -

Övriga intäkter

5,8

7,0

13,6

11,4

9,0

8,1

12,4

16,4

13,3

19,2

94,8

108,2

91,3

89,9

93,2

94,4

112,8

120,7

119,0

126,8

Personalkostnader

98,8

100,7

101,5

106,8

112,0

113,9

124,2

132,7

141,3

155,0

Konsult/köpta tjänster

26,8

32,4

18,4

20,5

17,8

18,3

22,7

24,8

34,8

35,3

Lokalkostnader

11,7

11,8

11,3

11,1

11,9

12,1

13,7

13,1

13,1

13,2

Övrigt inkl. avskrivningar

19,7

20,8

22,0

24,3

31,0

28,9

37,3

38,3

33,2

32,4

157,0

165,7

153,2

162,7

172,7

173,2

197,9

208,9

222,3

235,9

62,2

57,5

61,9

72,8

79,5

78,8

85,1

88,2*

103,3

109,1

Summa intäkter

-

-

Kostnader

Kostnader
Netto

*Netto efter upplösning av avsättningar för risk inom projekt
Intäkterna för tillsyn enligt miljöbalken uppgick till 46,8 mnkr och var 0,7 mnkr högre än
utfallet 2016. Ökningen från 2016 beror delvis på högre timtaxa samt på ökning av antal
debiterade timmar.
För livsmedelskontrollen uppgick intäkterna till 45,1 mnkr och var 1,4 mnkr högre än utfall
2016. Rörliga intäkter som extra offentlig kontroll och första årskontroller är högre än
budgeterat på grund av mer tid har åtgått till uppföljning av bristande verksamheter samt att
nystartade verksamheter i högre utsträckning än tidigare har blivit kontrollerade i nära
anslutning till att de påbörjas. Kundförlusterna uppgick till 0,4 mnkr och var på samma nivå
som år 2016.
Tabellen ovan visar också att intäktsökningen för tillsynen har varit kraftig, 34,1 mnkr för
period 2008-2017.
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Uppföljning av budget enligt kostnadsslagsnivå
Tabellen nedan visar avvikelser per kostnadsslagsnivå.
Mnkr
Kostnader
Tillsyn/myndighetsutövning

Bud
get

Utfall
2017

Avvikelse

111,2

110,3

-0,9

46,4
11,6

44,1
10,5

-2,3
-1,0

15,4

16,5

1,1

37,3

35,1

-2,2

Externfinansierade projekt
Summa kostn

15,1
237,0

17,7
234,3

2,6
-2,7

Intäkter
Tillsyn/myndighets utövning

-92,5

-92,3

0,2

Miljöövervakning
Miljöbilar
Energi och
klimat
Gemensam
verksamhet

Miljöövervakning
Miljöbilar
Energi och
klimat
Gemensam
verksamhet
Externfinansierade
projekt
Summa intäkt
avskrivningar
internräntor
Verksamh.
nettokostn.
inkl. kap kostn

-11,0
-5,6

-13,5
-2,7

-2,1

-2,6

0,0

-0,1

-15,5

-15,6

-126,8
1,6
0,0

-126,8
1,5
0,0

111,8

109,1

Förklaring
Lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar och
personalomsättning, dock i viss mån ersatt genom inhyrd
personal.
Ej förbrukade medel för arbete med framtagande av underlag för
lokala åtgärdsprogram för vatten enligt Handlingsplanen för god
vattenstatus (0,9 mnkr). Lägre personal- och konsultkostnader
(1,4 mnkr). Extra personal rekryteras men ersätter inte hela
personalbehovet till fullo samt lägre konsultkostnader och köpta
tjänster.
Lägre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten.
Högre intäkter och kostnader pga. flera aktiviteter inom
Klimatpakten och Klimatsmarta Stockholmare.
Lägre personalkostnader samt lägre kostnader för införandet av
ECOS 2, som senarelagts.
Högre kostnader inom projekten. Förläggning av projekten samt
senarelagda slutredovisningar medför att slutbetalningar kommer
under 2018.

Ökade intäkter pga. högre efterfrågan av luftmätningar (Extra
personal rekryteras men ersätter inte hela personalbehovet till
fullo samt lägre konsult- och driftkostnader. Därav minskning på
-2,5 kostnadssidan.)
2,9 Lägre intäkter och kostnader inom miljöbilsprojekten.
Högre intäkter och kostnader pga. flera aktiviteter inom
-0,5 Klimatpakten och Klimatsmarta Stockholmare
-0,1 Fakturering av arkivtjänster
Högre kostnader inom projekten. Förläggning av projekten samt
senarelagda slutredovisningar medför att slutbetalningar kommer
-0,1 under 2018.
0,0
-0,1 Mindre avvikelse pga. längre upphandlingsförfarandet.
0,0

-2,7
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Resultat jämfört med prognos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknade kostnaderna i tertialrapport 2 2017 till 238,6
mnkr. Resultatet i bokslutet är 235,9 mnkr vilket ger 1,1 procents avvikelse från prognosen i
andra tertialrapporten. Avvikelsen mellan tertialrapport 2 och bokslutet beror på:


lägre kostnader och intäkter inom projekten vars utfall är svåra att prognostisera och
som beror på förskjutningar av aktiviteter till 2018.



lägre konsultkostnader som beror på att införandet av Ecos 2 har försenats.



lägre kostnader för framtagande av lokala åtgärdsprogram (CMR medel) pga.
tidsbrister hos konsulter och billigare upphandlingar.

Intäkterna beräknades i tertialrapport 2 till 126,8 mnkr. Resultatet i bokslutet blev 126,8
mnkr, dvs. i nivå med budget och prognos.
Det finns därtill en allmän försiktighet när förvaltningen gör prognoser. Många områden /
projekt med tämligen liten omsättning gör prognoser och även om var och en av dem har ett
begränsat reservutrymme för att med säkerhet kunna infria den lämnade prognosen, kan
summan av alla dessa ”reserver” bli betydande. Det är självklart olyckligt med ett resultat
som avviker från prognoserna, men det är samtidigt uttryck för att förvaltningens medarbetare
visar omsorg om budgethållningen och att effekterna av effektiviseringar är svåra att beräkna.
Med hänsyn till de speciella förhållandena som föranleder överskottet anser förvaltningen att
avvikelsen mot prognosen i tertialrapport 2 är godtagbar.
2017 års resultat jämfört med utfallet 2016
Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader år 2017 var 13,6 mnkr högre än år 2016.
Intäkterna var år 2017 7,8 mnkr högre än 2016. De högre kostnaderna under 2017 beror till
stor del på ökad budgettilldelning för uppdrag såsom Energicentrum, uppdatering av ECOS,
koncerngemensam fordonshantering och CMR medel för arbete med framtagande av underlag
för lokala åtgärdsprogram för vatten enligt Handlingsplanen för god vattenstatus.
Personalkostnader år 2016 var ovanligt låga på grund av vakanser och föräldraledigheter. År
2017 låg personalkostnaderna på en mer rimlig nivå, dock lägre än budget 2017.
De högre intäkterna 2017 beror på högre efterfrågan efter luftmätningar, högre tillsynsintäkter
samt på högre intäkter inom Digital förnyelse (omslutning).
Personalkostnadsutvecklingen
Personalkostnaderna (lön och personalförsäkring) uppgick år 2016 till 141,3 mnkr och
utgjorde 63,6 % av Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader.
År 2017 låg personalkostnader på 155,0 mnkr som utgjorde 65,7 % av nämndens totala
kostnader. Ökning om 13,7 mnkr från 2016 till 2017 beror på löneökning om 3,3 mnkr enligt
avtal, lönesatsningar på tillsynspersonal om 1,5 mnkr, flera anställda till följd av nya uppdrag
samt ett högre antal inspektörer inom tillsynen som framgår av tabellen nedan.
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Investeringar
Förvaltningen har en investeringsbudget om 0,8 mnkr, Utfallet 2017 blev 1,2 mnkr.
Avvikelsen om 0,4 mnkr beror på ej budgeterade anskaffningar av möbler samt inköp av nya
luftmätningsinstrument.

Analys av balansräkning
Enligt stadens anvisningar ska balansräkningen för år 2017 kommenteras i jämförelse med
balansräkningen år 2016:





Kundfordringarna var 8,9 mnkr år 2017, det vill säga 2,2 mnkr högre jämfört med år
2016. Detta beror på högre slutfakturering inom miljöbalkstillsynen och
livsmedelskontrollen för 2017 som infaller i december.
Fordringar mot staten var 0,0 mnkr år 2017.
Övriga kortsiktiga fordringar var 4,8 mnkr år 2017, dvs. 2,3 mnkr högre jämfört med
år 2016 som beror på utveckling av e-tjänster och finansieras via Digital förnyelse.
Enligt anvisningar ska faktura till SLK skickas i februari 2018.



Förutbetalda kostnader, vilket främst består av hyra för första kvartalet år 2017 samt
IT-licenser, var 5,0 mnkr vilket är något högre jämfört med år 2016.



Upplupna intäkter år 2017 uppgick till 1,2 mnkr och var 0,7 mnkr högre än år 2016
beroende på att slutfakturering av tillsynsavgifter för 2017 till stor del inte kunde läsas
in i Agresso och behövde uppbokas manuellt.
Leverantörsskulderna uppgick till 19,5 mnkr och var 5,0 mnkr lägre år 2017 än år
2016 vilket förklaras av mindre inflöde av fakturor i december 2017.
Övriga kortfristiga skulder, som avser förskottsinbetalda projektmedel från EU och
andra bidragsgivare, var 54,8 mnkr det vill säga 26,2 mnkr högre år 2017 än 2016
beroende på att influtna förskott till förvaltningen för projekten (främst GrowSmarter).
Förutbetalda intäkter uppgick till 2,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre år 2017 än 2016
på grund av fakturor som har skickats men tjänsterna inte har levererats under 2017
för SLB och Livsmedelskontrollen. Livsmedelskontroll lyckades leverera de
fakturerade och periodiserade timmar från 2016. Cirka 1220 timmar avseende fasta
årliga livsmedelskontroller för år 2017 kunde inte levereras pga. personalbrist och
prioritering av extraordinära kontroller vid brister. Dessa har enligt god
redovisningssed och livsmedelslagstiftningen periodiserats till år 2018.
Övriga interimsskulder ligger stort sätt i samma nivå som år 2016.
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Balansräkning
Period: 201700-201713

Kr
Per 2016-1231

Anläggningstillgångar
12

Maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
15

Kundfordringar

161 Fordringar hos anställda
165 Fordringar hos staten

Förändring
201701201713

Per 2017-1231

2 975 135,94

-365 283,39

2 609 852,55

2 975 135,94

-365 283,39

2 609 852,55

14 166 476,63

5 727 687,97

19 894 164,60

6 691 300,00

2 241 467,00

8 932 767,00

16 171,00

-16 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 402 086,00

2 351 485,16

4 753 571,16

167 Ingående mervärdesskatt

0,00

0,00

0,00

169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar

0,00

0,00

0,00

2 418 257,00

2 335 314,16

4 753 571,16

4 596 679,63

446 247,81

5 042 927,44

460 240,00

704 659,00

1 164 899,00

0,00

0,00

0,00

5 056 919,63

1 150 906,81

6 207 826,44

17 141 612,57

5 362 404,58

22 504 017,15

39 836 819,55

15 409 126,55

55 245 946,10

39 836 819,55

15 409 126,55

55 245 946,10

Avsättningar

0,00

0,00

0,00

Långfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

166 Andra kortfristiga fordringar

16

Diverse kortfristiga fordringar

171 Förutbetalda kostnader
175 Upplupna intäkter
179 Övriga interimsfordringar
17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa Tillgångar
Eget kapital
20

Eget kapital

Kortfristiga skulder
24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

25

Leverantörsskulder

26

Moms och särskilda punktskatter

-56 978 432,12 -20 771 531,13 -77 749 963,25
0,00

-18 860,00

-18 860,00

-24 542 775,31

5 024 591,00

-19 518 184,31

0,00

0,00

0,00

289 Övriga kortfristiga skulder

-28 583 230,09

-26 179 715,93

-54 762 946,02

28

-28 583 230,09

-26 179 715,93

-54 762 946,02

291 Upplupna löner

-532 261,00

408 535,00

-123 726,00

293 Upplupna sociala avgifter

-218 824,00

165 015,00

-53 809,00

295 Förutbetalda intäkter

-2 009 730,00

-155 400,00

-2 165 130,00

299 Övriga interimsskulder

-1 091 611,72

-15 696,20

-1 107 307,92

29

-3 852 426,72

402 453,80

-3 449 972,92

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa Skulder & Eget kapital

-17 141 612,57

-5 362 404,58 -22 504 017,15
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Övrigt
Framtagande av lokala åtgärdsprogram, 6,9 mnkr
Medlen har använts till färdigställande av lokala åtgärdsprogram och till underlag för
framtagande av nya åtgärdsprogram. Många av aktiviteterna krävde konsultstöd och arbetet
har under 2017 varit upphandlingsintensivt. Flera av de större upphandlingarna löpte över
årsskiftet och förvaltningen har därför i samband med VP-processen inför 2018 äskat
ytterligare resurser för det fortsatta arbetet.
Av de tilldelade medlen förbrukades inte 0,9 mnkr. Det lägre utfallet jämfört med
medelstilldelningen beror bland annat på förseningar som följd av de omfattande
upphandlingsrutiner som krävs för komplicerade konsultuppdrag. Vissa upphandlingar blev
även billigare än vad som planerades från början. Viss försening kan också härledas till att
arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen bygger på samverkan med andra aktörer, inte minst
andra kommuner, och projektledningen har inte mandat att styra över externa aktörers
resursplanering.

Synpunkter och klagomål
Se nämndmål 4.7.2 Korrekt och snabb hantering av serviceanmärkningar.

Övrigt
Kvalitetsarbete
Grunden för allt kvalitetsarbete är kompetenta medarbetare, och förvaltningen har satsat på så
väl extern som intern kompetensutveckling i olika former. Förvaltningen mäter
verksamhetens kvalitet bland annat genom NKI (Nöjd Kund Index), Nöjd
Medborgarundersökning samt internkontroll. Förvaltningen har även haft en genomgripande
uppföljning av både tillsynsarbetet och den övriga verksamheten.
Nämndbeslut och ärendebalans
Nämnden har sammanträtt 10 gånger under året och behandlat 175 ärenden. Tabellen nedan
visar ärendestatistiken för de senaste 10 åren och inkluderar alla ärenden som
miljöförvaltningen handlagt.
Ärendebalansen kan utläsas genom att jämföra antalet nya och avslutade ärenden inom
samma år. Minst lika många ärenden som upprättas måste avslutas inom samma period för att
obalans inte ska uppstå. För 2017 ligger balansen på 101,4 % vilket innebär att något fler
ärenden avslutats än vad som upprättats. Förvaltningen arbetar systematiskt med att avsluta
gamla ärenden där inga ytterligare aktiviteter väntas och eftersträvar att bara ha aktuella
ärenden öppna. År 2017 upprättades 18345 ärenden vilket är 446 färre än 2016. Av ärendena
som avsåg tillsyn inkom 3087 via e-tjänsterna vilket är en väsentlig ökning med 577 fler än
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2016. 8382 ärenden var öppna vid årsskiftet 2017/2018 vilket är 140 färre än vid förra
årsskiftet. 18602 ärenden avslutades vilket är 130 färre än 2016 men är 257 fler än nya
ärenden.
Period

Nya ärenden

Avslutade ärenden

Öppna ärenden (1)

2008

12537

11680

7525

2009

14756

18737

6174

2010

15129

15474

6029

2011

21856

21594

6368

2012

17384

17439

6729

2013

17128

17237

6835

2014

17880

18193

6657

2015

18835

17336

8361

2016

18791

18732

8522

2017

18345

18602

8382

Not 1: Öppna ärenden avser läget vid årets slut.

Ärendestatistik för 2017 uppdelat per avdelning
Avdelning
Verksamhetsstöd

Nya ärenden

Avslutade ärenden

Ärendebalans

Öppna ärenden (1)

147

134

91,2 %

240

Plan och miljö

2019

1953

94,7 %

2003

Hälsoskydd

4367

4615

105,7 %

3500

Livsmedel

11642

11774

101,1 %

2519

Miljöanalys

110

105

95,5 %

112

SLB-analys

16

21

131,3 %

8

Not 1: Öppna ärenden avser läget vid årets slut.

Överklaganden
Det har under året kommit in 113 avgöranden från överinstanser avseende överklagade beslut från
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det är ungefär i samma nivå som förra året då 103 avgöranden kom
in till förvaltningen. Liksom tidigare år härrör flera av avgörandena från beslut som meddelats och
överklagats före år 2017.
Nämndens beslut har fastställts (inklusive avgöranden där prövningstillstånd inte har meddelats) i 73
fall, vilket utgör 64 procent av alla överklaganden. Motsvarande andel för år 2016 var 84 procent av
totalt 103 överklaganden. Den något lägre andelen för 2017 beror främst på att ett större antal
överklaganden har avvisats och ärenden har avskrivits. Nämndens beslut har under år 2017 ändrats
eller upphävts helt eller delvis i 4 fall och upphävts och återförvisats för fortsatt handläggning i 6 fall,
dvs. totalt 10 fall. Förra året var motsvarande siffra totalt 17 fall. De beslut som har ändrats alternativt
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återförvisats gäller, liksom förra året, framför allt olägenhetsärenden där nämnden har fått tillbaka
ärendet för fortsatt utredning.
Sammantaget anser förvaltningen att utfallet av överinstansernas avgöranden visar på att nämndens
avgöranden i stor utsträckning står sig vilket är ett gott betyg för nämndens tillsynsverksamhet.
Totalt

MHN
beslut
fastställt

HD

1

MÖD

5

1

MMD

11

5

MHN
beslut
delvis
ändrat

MHN
beslut
helt
ändrat

Ärendet
Överklaga
återförvis ndet
as
avvisas/

Fråga
om PT

ärendet
avskrivs

Övrigt
(villkor
, vite
etc.)

1
1
1

2

2

1
3

HFD
KR

3

3

FR

6

3

LSt

85

64

JO

2

Totalt

113

3

6

1

2

11

1
2

73

4

6

15

6

9

Avseende de fyra ärenden där vårt beslut i sin helhet har ändrats eller upphävts (exklusive
återförvisningar) har tre av dessa beslutats i länsstyrelsen, varav två efter medgivande från
nämnden, och ett genom dom i mark och miljödomstolen (eftersom föreläggandet hade viss
otydlighet). Alla fyra är unika ärenden.
Kommunfullmäktiges uppdrag
Nedan rapporteras kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden under året 2017
§ 15 Stockholms stads program för evenemang(Utl. 2016:157)Dnr 171-1710/2015
Beslut
2. Kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
miljöanpassning av evenemang.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm Business Region AB i uppdrag att ta
fram riktlinjer för miljöanpassning av evenemang, i samverkan med kulturnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Svar på uppdraget
Förvaltningen har i samarbete med kulturförvaltningen och Stockholm Business Region AB
tagit fram en guide för hållbara event. Arbetet har stämts av med eventansvariga på
stadsledningskontoret. Ärendet avrapporteras i januari 2018.
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§ 17 Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 (Utl. 2017:67)Förslag från avfallsnämnden
Dnr 171-1991/2016
Beslut
2. Stadens nämnder får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.
Svar på uppdraget
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen. Avfallsplanen
är ett av de dokument som ligger till grund för tillsynen.

§ 34 Stockholms stads EU-policy (Utl. 2016:182)Ersätter stadens policy om EU-politik
med påverkan på Stockholm och stockholmarna, dnr 024-2011/2011Dnr 171-1890/2015
BESLUT
2. Arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden,
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnads-nämnden,
trafiknämnden, utbildningsnämnden och äldre-nämnden får i uppdrag att med utgångspunkt i
Stockholms stads EU-policy och i nära samverkan med kommun-styrelsen utarbeta och anta
egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
Svar på uppdraget
Utförd. Riktlinje för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU-policyarbete fastställdes av miljöoch hälsoskyddsnämnden den 12 december 2017.

Status för projekt med särskild finansiering
SmartImpact
Förvaltningen deltar sedan maj 2016 i det tvååriga EU-projektet SmartImpact. Projektet syftar
till att utveckla processer som säkerställer att den kunskap och smarta åtgärder inom hållbar
stadsutveckling som genereras inom de projekt där Stockholms stad deltar, i större
utsträckning tas till vara i den ordinarie linjeverksamheten i stadsbyggnadsprocessen samt i
externa aktörers arbete. Inom ramen för projektet driver förvaltningen det
förvaltningsövergripande FoI-nätverk som etablerades inom Norra Djurgårdsstaden
Innovation, detta nätverk används som referensgrupp för projektet. Under 2017 har nätverket
träffats tre gånger och ett utkast till handlingsplan för ökad innovation har tagits fram.
Ambitionen är att handlingsplanen ska börja implementeras under 2018.
Intäkter för 2017 var 300tkr, kostnad 40tkr. Upphandling (ca 260tkr) av konsultstudie sker
2018.
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Förvaltningen har ansvaret att koordinera EU projektet GrowSmarter, där Stockholm,
Barcelona och Köln ska energieffektivisera befintliga byggnader, tillföra förnybar energi,
genomföra åtgärder för hållbara transporter samt med hjälp av informations och kommunikationsteknologi underlätta en hållbar utveckling i respektive stads utvalda stadsdel och en
hållbar livsstil.


Arbetet med att genomföra de olika smarta lösningarna har pågått intensivt under år
2016 och de beräknas helt vara införda under 2017 varefter demonstrations- och
utvärderingsperioden vidtar.

C/O City – Urbana ekosystemtjänster, Vinnova-projekt
Förvaltningen har beviljats bidrag av Vinnova för att driva projektet C/O City om Urbana
ekosystemtjänster vidare under perioden juni 2015 – mars 2018. Syftet är att vidareutveckla
resultat från tidigare projektsteg och konkreta lösningar för att arbeta med ekosystemtjänster i
urban miljö. Miljöförvaltningen är projektägare och projektledare och genomför projektet
enligt projektets mål och projektplan.
Projektettiden för C/O City steg 3 är 2015-06-01..2018-03-31. Slutkonferens för projektet
hölls den 17 november 2017 i Stockholm. Projektets tid har förlängts två gånger. Första
förlängningen var från augusti 2017 till november 2017 för att möjliggöra en konferens i
november tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket. Förlängning beviljades även från
november 2017 till mars 2018 för att ge parterna i projektet möjlighet att starta upp
föreningen/bolaget innan projektet upphör. Miljöförvaltningens roll blir under den tiden
främst att administrera projektets sista fas.
Intäkter (bidrag) 2017 var 1380tkr vilket motsvarat kostnader i projektet.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)
Förvaltningen har ansvarat för den övergripande projektledningen för den regionala
samverkan för energi- och klimatrådgivning (EKR). Utöver den övergripande
projektledningen i Stockholm finns projektledare i Huddinge och Botkyrka. Ett nytt
samverkansavtal för den regionala energi- och klimatrådgivningen har tagits fram under
ledning av Storsthlm (tidigare KSL, Kommunförbundet Stockholms Län). Förvaltningen har
ingått i arbetsgruppen och Stadsledningskontoret ingick i Storsthlm:s beredningsgrupp på
kommundirektörsnivå. Genom det nya samverkansavtalet kommer en styrgrupp att tillsättas
för att stärka styrningen av det gemensamma arbetet.
Från och med år 2017 omarbetade Energimyndigheten nyckeltalen för det statliga stödet till
EKR. Framför allt för större kommuner gynnades av förändringen. Det nya beräkningssättet
för stödet har förvaltningen verkat för under flera år. Förändringen har inneburit en
förstärkning av stadens EKR-arbete med två tjänster.
Intäkterna för EKR år 2017 var 2 mkr per år vilket motsvarar verksamhetens kostnader.
EKR:s verksamhet under år 2017 beskrivs närmare under nämndmålet 2.1.3
Miljöprogrammets mål Hållbar energianvändning ska uppnås.
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Nearly Zero Energy Building Renovation-NeZeR
Under året har EU-projektet Nearly Zero Energy Building Renovation-NeZeR avslutats.
Projektet har bl.a. tagit fram riktlinjer för hur europeiska städer kan gå till väga för att
identifiera vilken typ av byggnader eller stadsdelar som bör prioriteras vid kommande
renoveringar (General Guidelines for creation of action plans in all Europe). Från Sverige har
miljöförvaltningen, Stockholmshem, Stadshus AB samt IVL Svenska Miljöinstitutet deltagit.
Övriga deltagande länder är Nederländerna, Rumänien, Finland (koordinator) och Spanien.
Projektet kommer att rapporteras till nämnden under 2018.
Intäkterna för år 2017 var 176 tkr. Kostnader för 2017 var 72 tkr. Överskott har täckt
förvaltningens lönekostnader.
Urban learning
EU-projektet Urban Learning som leds av stadsbyggnadskontoret har avslutas under året.
Projektets huvudfokus har varit att utöver energieffektiv nyproduktion även få in
energisystemlösningar i planeringsprocessen. Staden Wien har varit koordinator och
stadsbyggnadskontoret har biståtts av exploateringskontoret och energicentrum med
erfarenheter från N. Djurgårdsstaden. Projektet kommer att rapporteras till nämnden under
2018.
Intäkterna för år 2017 har varit 70 tkr och motsvarat förvaltningens timkostnad för deltagande
i projektet.
FREIGHT EVUE
Stockholms stad har genom miljöförvaltningen och tillsammans med sju andra städer i Europa
medel från EUs sjunde ramprogram för projektet Freight Electric Vehicles in Urban Europe,
FR EVUE. Projektet började i mars 2013 och pågick i 4,5 år (54 månader) till mitten av
september 2017.
FR EVUE demonstrerar och utvärderar eldrivna fordon i smarta logistiska lösningar. Projektet
koordineras av London och övriga medverkande är förutom Stockholm, Amsterdam,
Lissabon, Madrid, Milano, Oslo och Rotterdam. I Stockholmdelen av FR EVUE medverkar
Stockholms stad, Fortum och Trafikverket Region Stockholm. I Stockholm ingår
logistikcentralen för byggmaterial i Norra Djurgårdsstaden samt en samlastningscentral för
varudistribution och sophantering i city. Anpassning av logistikcentralen, snabbladdning och
normalladdning av fordon och utvärdering.
Intäkter 2017 har uppgått till 200 tkr och kostnaderna till 230 tkr.
Civitas Eccentric
Stockholm deltar tillsammans med Madrid, München, Åbo samt Ruse i Bulgarien i projektet
Civitas Eccentric, ett projekt som ska minska avigsidorna med en stor bilanvändning med
fokus på förorter och distributionstrafik.
Projektet finansieras inom EUs forskningsprogram Horizon 2020. Budgeten för Stockholm är
cirka 3,9 miljoner Euro, varav knappt hälften går till Stockholms stad och delas mellan
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miljöförvaltningen och trafikkontoret. Bidragsbudgeten för miljöförvaltningen är cirka 9,5
miljoner kronor. Civitas Eccentric började den 1 september 2016 och ska pågå i fyra år.
Tanken är att projektet ska komplementera arbete som redan pågår men som saknat eller haft
mycket begränsad finansiering. Åtgärderna inom projektet ska skynda på marknadsutvecklingen och möjliggöra test av nya koncept som mobilitetstjänster.
Deltagarna kommer att jämföra sina framgångar och motgångar för att lära av varandra.
ICLEI och Union of the Baltic Cities har i uppdrag att se till att de erfarenheter som görs ska
spridas vidare till andra städer.
Eccentric i Stockholm
I Stockholm är flera åtgärder planerade. De ska koncentreras till ett testområde som omfattar
innerstaden samt stråket Hammarby sjöstad – Årsta – Liljeholmen, men även i viss mån till
andra delar av staden.
Deltagare är:




KTH, Integrated Transport Research Lab. Möjliggör att en ellastbil rullar i
kommersiell verksamhet. KTH ansvarar också för utvärderingen av projektet.
Snappcar, UbiGo Innovation AB, GoMore ApS. Utvecklar en mobilitetstjänst som
bygger på samåkning, olika sorters bilpooler, cykelpooler samt kollektivtrafik.
Tjänsterna ska även utvecklas och marknadsföras.
Mobility Motors Sweden AB - Nissan återförsäljare. Tillhandhåller en testflotta av
elfordon/skåpbilar för hantverkare.
Cykelkonsulterna AB. Upprättar en testflotta för elcyklar och elfraktcyklar.



Stockholm Stad




1. Koordinerar Stockholmsparterna och hjälper dem i deras arbete. Utöver detta ska
Stockholms stad också: Snabba upp stombussarna på linje 1 (TK). Ta fram en policy
för att leda om cykeltrafiken vid byggen (TK). Utveckla parkeringen i ytterstad (TK).
Göra en plan för laddinfrastruktur för elfordon (MF). Arbeta med Off-peak leveranser
och samdistribution (TK). Utöka www.miljofordon.se med mer information. (MF).
Informera bostadsrättsföreningar om elbilsladdning (MF).
2. Stockholms egna åtgärder sker i samarbete mellan miljöförvaltningen och
trafikkontoret och en del åtgärder kommer från beslut i Framkomlighetsstrategin.
Koordinationen och eventuellt extraarbete på grund av EU-projektet sköts av
miljöförvaltningen.
3. Stockholms stads arbetstid, konsulter, resor mm utgifter finansieras till 100 procent av
beviljade medel från EU.
Intäkter 2017 har uppgått till 1 miljon SEK och kostnader 1,5 miljoner SEK.
Fördjupad utvärdering mobilitetstjänster (MaaS)
Fördjupad utvärdering av mobilitetstjänster inom Civitas Eccentric i samarbete med SL och
Ubigo. Delfinansiering har erhållits från Vinnova. Projektet avser finansiering av konsulthjälp
för att utvärdera och rapportera mobilitetstjänster inom Civitas Eccentric och pågår från
november 2017 till april 2019.
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Inga intäkter eller kostnader har tagits på 2017 års budget.
Miljöfordon.se
Statens energimyndighet har beviljat Stockholms stad stöd motsvarande 80 procent av
stödgrundande kostnader, högst 1,2 miljoner kr. Stödet lämnas för genomförande av projektet
Miljöfordon.se – kapacitetsutveckling, under tiden 2016-09-01 – 2019-08-31.
Stockholms stad driver miljöfordon.se tillsammans med Göteborgs och Malmö stad. På sidan
finns produktneutral information om miljöbilar men även andra hållbara transportsätt så som
bilpool och lastcykel.
Projektet syftar till att upprätthålla och vidareutveckla Miljöfordon.se. Sidan ska även
fortsättningsvis fungera som en kunskaps- och erfarenhetsbank för kommunernas
bilansvariga. Samtidigt ska den göras mer attraktiv för en större målgrupp. Sidan kommer
bland annat att få en ny modernare design, utveckling av funktioner och en användarundersökning planeras också.
Projektet ska bidra till att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Intäkter 2017 har uppgått till 600 tkr och kostnader 900 tkr.
Laddstolpar inom staden – Klimatklivet
Stockholms stad har genom miljöförvaltningen ansökt och fått beviljat 4,6 miljoner kronor i
bidrag från Klimatklivet för att till 50 % täcka kostnader för uppsättning av laddstolpar inom
den egna organisationen. Syftet med projektet är att stimulera till val av elfordon vid
nyanskaffning, att förbereda för framtida elfordon, samt att förbättra laddstandard på
nuvarande stolpar. Samtliga förvaltningar och bolag får ansöka om medel hos miljöförvaltningen, som distribuerar ut bidraget och löpande rapporterar projektet till
Naturvårdsverket. Projektet sträcker sig från april 2016-december 2018.
Förvaltningen har vidareförmedlat bidrag till laddutrustning till förvaltningar och bolag
motsvarande 130 tkr under 2017.
Fixa laddplats – Klimatklivet
Miljöförvaltningen projektleder ett informationsarbete tillsammans med alla länets kommuner
och tillsammans med energi- och klimatrådgivningen. Under hösten 2016 har ett
informationsmaterial arbetats fram gällande hur man fixar laddplatsen i en bostadsrättsförening. Det rör sig om informationsmaterial, checklistor, vägledningar, filmer m.m. Se
www.fixaladdplats.se
Under januari och februari 2017 ska sex seminarier med utställning äga rum. Projektet har
erhållit 300 tkr från Klimatklivet och deltagande kommuner samt EKR står för ytterligare 300
tkr. Projektet slutrapporterades i december 2017.
Intäkter under 2017 har uppgått till 300 tkr och kostnader 300 tkr.
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NonHazCity
NonhazCity är ett Interreg Östersjö-projekt för vilket Stockholms stad är ”Lead Part”.
Projektet startade den 1 mars 2016 och pågår till den 28 februari 2019, har 18 partners
(kommuner, avloppsreningsverk, universitet och NGOs) (sedan oktober 2017 17 partners)
från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland och har en total
projektbudget om 3 546 797 Euro, varav Stockholms del är 618 153 Euro. I de deltagande
kommunerna ska källor till skadliga ämnen identifieras och prioriteras, kemikalieplaner ska
tas fram och informationsarbete ska genomföras riktat till verksamhetsutövare och invånare,
för att få dessa att minska sin användning av skadliga ämnen. Städerna ska också arbeta med
den egna kemikalie-användningen genom att ställa krav i upphandling, byggande och ta fram
kemikalieregister, för att förbättra förutsättningarna för substitution av skadliga ämnen. I
slutändan är målet en minskad spridning av skadliga ämnen från städer till Östersjön. I
Stockholm ska åtgärder genomföras i linje med den nuvarande kemikalieplanen och det ska
också göras en utvärdering av och förberedelse för framtagandet av nästa kemikalieplan.
Projektet löper på enligt plan. Under 2017 har sju möten hållits, och utöver att leda arbete har
Stockholms stad genomfört substansflödesanalyser, analyser av kemiskt innehåll i varor från
förskolor, tagit fram ett första utkast till ny kemikalieplan, genomfört arbete enligt nuvarande
kemikalieplan samt arbetat med informationsprojekt. Informationsmaterial har tagits fram och
event har hållits riktat till invånarna och frisörbranschen. Seminarier kring frågor relevanta för
branscherna bygg och handel har också genomförts.
BEL-NonHazCity
Bel-NonHazCity är ett projekt finansierat av Svenska Institutet, där syftet är att aktiviteter
som genomförs i Östersjöländerna inom NonHazCity också ska kunna genomföras i
Vitryssland. Budgeten är 700 000 SEK, varav Stockholms del ca hälften. Stockholm leder och
vi har en partner i Vitryssland som ska genomföra aktiviteter i två kommuner, Vilejka och
Ivie.
Under 2017 har kontrakt skrivits och arbetet planerats. Möten med den vitryska partnern har
hållits i samband med NonHazCity möten och representanter från kommunerna har deltagit på
NonHazCity-projektets internationella seminarium. Arbetet i de vitryska kommunerna
påbörjades mot slutet av 2017, och ett seminarium i Minsk som ska genomföras i januari 2018
har planerats.
Drizzle
Drizzle är ett kompetenscentrum för dagvatten som erhållit medel från Vinnovas1
kompetenscentrumprogram. Projektet startade 1 september 2017 och pågår fram till 2022 med
eventuell förlängning i ytterligare fem år. Luleå tekniska universitet leder projektet och
Stockholms stad samt Stockholm Vatten och Avfall ingår som partner tillsammans med
ytterligare nio parter. I kompetenscentret ska Luleå tekniska universitet bedriva forskning i
1
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världsklass i nära samarbete med företag och offentliga aktörer. Den total projektbudget är
110 100 000 kr, varav Stockholms del är 6 750 000 kr.
Stockholms stads åtagande är bland annat att ta fram LÅP för Riddarfjärden som ett ”case”
inom ramen för forskningsprojektet, där partners inom kompetenscentret har ett konkret
projekt att samarbeta kring. Målet med Drizzle är att på lång sikt bidra till att ta fram nya
metoder och teknologier som kan ersätta existerande dagvattensystem med nya mer hållbara
sådana. Parallellt med detta, och på kortare sikt, kommer nya kompletterande lösningar för att
förbättra existerande dagvattensystem att tas fram.
Under året har arbetet med LÅP Riddarfjärden inletts. Dessutom har en annons för den
kommundoktorand, som ska anställas av Stockholm stad, utformats i samverkan med Luleå
tekniska universitet.
Anonyma källor
Anonyma källor är ett forskningsprojekt som erhållit medel från Formas. Projektet startade i
september 2016 och pågår fram till september 2021. Luleå tekniska universitet leder projektet
och Stockholms stad ingår tillsammans med Dag och Nät samt NCC som parter i projektet.
Den total projektbudget är 14 676 000 kr, varav Stockholms del är 3 125 000 kr som består i
personal och resekostnader.
Projektets syfte är att öka kunskapen om bidraget av organiska och oorganiska ämne till
dagvattnet från olika källor samt identifiera risker för miljön med avseende till olika ämnens
sammansättning. Detta i syfte att förbättra beslutsunderlag för att komma med till rätta med
problemen samt välja rätt tekniker för att minska spridningen av miljöstörande ämnen via
dagvattnet.
Under året har pilottak med olika takbeläggningar monterats i Luleå och analys av innehållet i
avrinnande dagvatten har påbörjats. Dessutom har provtagning av dagvatten inletts på tre
platser i Umeå. Projektansvarig på Miljöförvaltningen Jenny Pirard besökte i oktober Luleå
tekniska universitet för att ta del av de olika försöken på plats.
Yteffektiv dagvattenrening
Yteffektiv dagvattenrening är ett forskningsprojekt som finansieras av Formas. Projektet
startade 2016 och pågår fram till 2021. Luleå tekniska universitet leder projektet och
Stockholms stad ingår tillsammans med Dag och Nät, Svenskt Vatten samt Purac AB, Kemira
AB, Järven Ecotech AB och Veg Tech AB som parter i projektet. Den total projektbudget är
18 364 450 kr, varav Stockholms del är 120 000 kr som består i personal och resekostnader.
Projektets syfte är att utvärdera sex avancerade tekniker för dagvattenrening som kan bidra till
att utveckla yteffektiva reningssystem som kan användas i tätt bebyggda områden. Följande
tekniker ska utvärderas; flockulering av föroreningar med luftning och kemisk fällning (både i
labb och i fält), flytande våtmarker, rasterstruktur för förbättrad dammrening,
membranfiltrering i labb samt zeolitfilter för kopparrening i fält. Dessutom ska strategier för
hur undersökta reningskomponenter kan integreras i såväl existerande dagvattensystem som i
bebyggd stadsmiljö tas fram tillsammans med rekommendationer för kommuner.
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Under året har försök i labb genomförts och fältanläggningarna är under uppbyggnad.
Anläggningen med zeolitfilter tillhör Nationalmuseet i Stockholm och denna kommer att tas i
drift och utvärderas under 2018.
IWater
Stockholms stad genom miljöförvaltningen deltar i Digital Demo-projektet iWater (Tillgång
till rent vatten). Fokus i projektet är att utveckla ett nätverk för vattenövervakning genom
realtidssystem för att identifiera kemiska ämnen och patogener i hela livscykeln för stadens
vattenförsörjning. Projektet kommer att genomföras i Stockholm, från upptagningsområde
och genom Mälaren till slutanvändaren, och tillbaka till sjön genom avloppssystemet.
Fas I (Monitoring quality in source water) i projektet iWater (Water Monitoring Networks)
beviljades medel från Vinnova motsvarande 1,5 Mkr. Detta motsvarar hälften av projektets
totala kostnad. Resterande del av budgeten bekostas av projektdeltagarna. Staden bidrar med
105 000 kr..
En första test av monitorer startades sommaren 2017. Deltagare i projektet är Ericsson,
Stockholms stad, Stockholm Vatten, KTH, SU och ABB.
Ytterligare medel söktes under våren för Fas II, men beviljades inte. Målet med iWater Phase
II är att vidareutveckla Phase I genom att utveckla och installera ett system för övervakning
av vattenkvalitén i staden - från vattentäkt, via distributionsnätet och tillbaka till recipienten
genom dagvattennätet. Sensorer skickar, via mobilnätet, data till en IoT-plattform där data
analyseras för att hitta förändringar i vattnets kvalitet, i huvudsak orsakade av kemikalier och
bakterier. Projektets syfte är att dels utveckla tillämpbara övervakningssystem för
vattenkvalitet och dels att utforska kommunikationsteknologier inom Sakernas Internet
(Internet of Things).
Projektet fortsätter och nya ansökningar om medel förbereds.

LIFE IP Rich Waters
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beviljats medel från EUs
finansieringsprogram för miljöförbättrande åtgärder för att bedriva projektet LIFE IP Rich
Waters. Projektet syftar till att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av
åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och även bidra till implementeringen
av vattendirektivet i hela Sverige. Projektets mål är att genomföra konkreta åtgärder och
skapa samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Miljöförvaltningen deltar
i två delprojekt som rör övervakning av miljögifter och åtgärder för att begränsa
användningen av giftig båtbottenfärg.
Under 2017 har miljöförvaltningen genom LIFE IP Rich Waters kunnat utföra screening av
PFAS-ämnen i ytvatten och fisk i flera av stadens vattenförekomster. Vidare har
miljöförvaltningen tillsammans med idrottsförvaltningen tagit fram förslag på lämplig plats
för en båtbottentvätt i Mälaren, genomfört en marknadsundersökning av olika modeller av
båtbottentvättar samt påbörjat utredning av driftsform och framtagande av en
finansieringsplan.
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