R VIII
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämndens uppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för det övergripande miljö- och hälsoskyddet i staden och bidrar därmed till att upprätthålla skydd av människors
hälsa och miljö. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels-,
djurskydds-, karantäns-, smittskydds- och tobakslagstiftningen. Tillsynsverksamheten omfattar bl.a. miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering, inomhusmiljö, offentliga lokaler och djurhållning. Nämnden utgör även prövningsmyndighet för vissa av de verksamheter som omfattas av nämnda lagstiftningar. Till uppgifterna hör också miljö- och luftövervakning, bullerbekämpning, djurskyddsfrågor samt planering och samordning inom miljöskydds- och naturvårdsområdet.
Huvudsakliga styrdokument
•
•

Stockholms miljöprogram och kommunikationsstrategi (KF 2003-02-17,
KS 2004-06-16)
Miljöpolicy Stockholms stad (KF 1997-06-09)

•
•
•
•
•
•

Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad (under framtagande)
Vattenprogram för Stockholm 2000 (KF 1995-04-03)
Handlingsprogram mot växthusgaser (KF 2003-04-28)
Program för miljöanpassat byggande i Stockholm (KF 2005-10-03)
Dagvattenstrategi för Stockholms stad (KF 2002-10-07)
Artarken (KF 1999-10-04)

•

Nya mål för miljöbilar (KF 2004-05-10)

•

Biologisk utveckling av Stockholm (beslut väntas i KF under hösten
2005)

Förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008
Mnkr

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Intäkter
Netto

Budget
2005

-132,9
32,7
-100,2

Budget
2006

-148,3
37,3
-111,0

Plan
2007

-148,3
37,3
-111,0

Plan
2008

-148,3
37,3
-111,0

Nettobudgeten ökar med 10,8 mnkr. Kostnaderna ökar med 15,4 mnkr vilket
avser bl.a. överföring av miljöcentrum 7,8 mnkr från Kommunfullmäktige
m.m. 3,0 mnkr avser ökade kostnader för livsmedeltillsyn, 5,0 mnkr avser
tillsyn av naturreservat, planhandläggning av bostäder samt inrättande av ett
miljöpris till stadens skolor. Kostnaderna minskas med 3,3 mnkr. Kostnads-
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minskningar med 0,2 mnkr avseende energi och 0,5 mnkr för i huvudsak konsultkostnader har inarbetats i budgeten. Intäktsbudgeten ökar med 1,9 mnkr
vilket bl.a. avser överföring av miljöcentrum från Kommunfullmäktige m.m.
och ökade intäkter för livsmedelstillsyn enligt den statliga taxan.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2006-2008
− Vara pådrivande i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm genom tillsyn, miljöövervakning, information och rådgivning.
− Bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av staden genom sin expertkompetens.
− Öka det nationella och internationella kunskapsutbytet i miljöfrågor.
Tillsyn
Tillsynen kräver alltmer av nämndens resurser för att uppnå mål satta av
bland annat EU, riksdag och centrala myndigheter. Genom projektet Målinriktad tillsyn fokuseras tillsynsverksamheten mer mot de nationella miljömålen och mot att åstadkomma mest miljönytta med så små medel som möjligt. I
samband med arbetet med målstyrd tillsyn revideras taxan i syfte att få större
kostnadstäckning.
Livsmedelssäkerheten har varit och är en fortsatt prioriterad fråga. Kostnader
och mål för tillsynen har varit föremål för upprepade statliga utredningar.
Oavsett vad resultatet av dessa blir krävs en förstärkning av tillsynen för att
Stockholms stad ska kunna uppnå Livsmedelsverkets nuvarande norm om i
genomsnitt ett kontrolltillfälle per år och verksamhet. Information om godkända restauranger ska, i enlighet med kommunfullmäktigebeslut, publiceras
på Internet.
För att garantera stockholmarna tillgång till skyddade grönområden kommer
antalet naturreservat att öka markant framöver och därmed utökas tillsynen.
Arbetet med kemikalietillsynen ska intensifieras, bl.a. till följd av EU:s program REACH (registration, evaluation and authorisation of chemicals). Det
är ännu oklart om behovet av tillsyn kommer att öka. Inom kemikalietillsynen
ska nämnden samverka med konsumentnämnden för att effektivisera arbetet
gentemot medborgarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
•
•
•

fortsätta arbetet med att utveckla livsmedelskontrollen
utöka tillsynen av de lagskyddade naturområdena
planera tillsynsarbetet så att det motsvarar EU:s kemikaliedirektiv.

Klimatarbete
Stadens handlingsprogram för växthusgaser och information kring programmet ska integreras med informationen om miljöprogrammet. Staden har stora
förutsättningar för att bidra till en minskning av växthusgaser, även i Sverige
i sin helhet, på grund av sin trafiktäthet.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• verka för att växthusgaserna minskar i enlighet med stadens handlingsprogram.
Trafikmiljö
Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller i staden.
Kommunstyrelsen samordnar nämndernas arbete för att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viktig roll i att
bistå kommunstyrelsen som sakkunnig i detta arbete. Nämnden ska även inrikta sitt arbete på att minska biltrafikens miljöpåverkan till förmån för en
utökad kollektivtrafik, cykling, bilpooler m.m. Detta innebär ett utökat samarbete med trafiknämnden kring mobilitetsfrågorna.
Stockholms miljöbilsprojekt ska fortsätta och nämnden ska under året följa
upp de miljöbilsmål som antagits av kommunfullmäktige att gälla t.o.m. 2006
samt definiera nya mål att gälla fr.o.m. 2007. Projektet är delvis EUfinansierat och ligger i framkant inom EU:s satsning på miljöbilsområdet.
Nämnden ska även delta i arbetet med uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna vid införandet av försöket med miljöavgifter. Informationsinsatserna ska samordnas med miljöavgiftskansliet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
•
•

utföra tillsyn och bidra med expertkunskap för att klara miljökvalitetsnormerna
fortsätta att driva på utvecklingen inom området alternativa fordon och
drivmedel, bl.a. genom att fortsätta driva Stockholms miljöbilsprojekt.

Marksanering och planhandläggning
Staden arbetar intensivt utifrån målet om 20 000 nya bostäder samt utvecklar
nya trafikanläggningar. Nämnden bistår stadsbyggnadsnämnden, marknämnden och trafiknämnden med kompetens inom områdena miljö och naturvård.
Det fortsatta karteringsarbetet av förorenade områden är viktigt för att nämnden ska kunna erbjuda service till exploatörer, stadens nämnder och bolag
samt till allmänheten i frågor om förorenad mark. Under perioden kommer
flera trafikanknutna kontrollprogram att hanteras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
•
•
•

biträda stadsbyggnadsnämnden och marknämnden med att uppfylla målet
om 20 000 nya bostäder under mandatperioden
biträda med spetskompetens inom området markföroreningar till exploatörer, stadens nämnder och bolag samt till allmänheten
biträda med spetskompetens vid kontrollprogram för t.ex. Centraltunneln
och Norra Länken.

Aktuellt programarbete
Nämnden har en viktig roll som expert och att stödja kommunstyrelsen i
framtagandet av det nya miljöprogrammet som ska gälla fr.o.m. 2007. Nämn-
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den kommer fortsättningsvis, på uppdrag av kommunstyrelsen, ges en central
roll i implementeringen och uppföljningen av det nya miljöprogrammet.
Vattenprogrammet visar den nya ambitionsnivån i Stockholms stads fortsatta
vattenarbete. I arbetet med att genomföra konkreta åtgärder bör samarbete
sökas med andra nämnder och kommuner. Vidare kommer stadens vattenarbete att påverkas av EU-direktivet för vatten och hur kostnaderna för det operativa arbetet fördelas mellan staten och kommunerna.
Nämnden ska även delta med sin expertkompetens i stadens aktuella arbete
med att ta fram ett folkhälsoprogram. Det är lämpligt att senare integrera miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. Barns och ungdomars miljöer är ett
prioriterat område som på ett tydligare sätt kommer att ingå i ett nytt miljöprogram. Sverige har undertecknat den europeiska handlingsplanen för barns
miljö och hälsa som framförallt fokuserar på luftföroreningar, kemikalier och
buller i bostäder och lokaler där barn och ungdomar vistas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• under året stödja kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla fr.o.m. 2007
• aktivt samarbeta med övriga nämnder och bistå med expertkunskaper vid
framtagande av folkhälsoprogrammet och andra program
• verka för att utsläpp av växthusgaser minskar och integrera informationen
kring stadens handlingsprogram för växthusgaser med miljöprogrammets
informationsarbete.
Miljöskydd
Miljöbalken befinner sig i ett utvecklingsskede och beslut kommer att fattas
om ett förenklat prövningssystem. Förslag har lagts fram om att lyfta av prövningsmyndigheterna ett antal ärenden och istället göra dem till anmälningsärenden. Kommunerna kommer med förslaget att få utökade arbetsuppgifter,
vilket staden ska planera för.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• ha beredskap för utökade arbetsuppgifter i samband med förändring av
miljöbalken.
Agenda 21
Agenda 21-arbetet har tydligt prioriterats under mandatperioden, både miljöoch hälsoskyddsnämndens och stadsdelsnämndernas Agenda 21-verksamhet
har utökats. Den inriktningen fortsätter. Den lokala förankringen och ett hållbarhetsperspektiv är grundläggande för Agenda 21. Nämnden samordnar
Agenda 21-arbetet som ska vidareutvecklas med utgångspunkt från den strategi med uppföljningsbara mål som är under framtagande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• fortsätta att utveckla och stödja nämndernas arbete med miljödelen av
Agenda 21.
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Skolornas miljöpris
Under 2005 har medel funnits avsatta för skolor, förskolor och organisationer
att söka inom ramen för Miljömiljarden. Detta har resulterat i en mer stimulerande utemiljö för lek och rekreation för skol- och förskolebarn. Kriterierna
var delaktighet, en genomtänkt miljöpedagogik och en ekologisk inriktning.
För att fortsätta stimulera miljötänkande och kreativitet ute i verksamheterna
inrättas ett ”Skolornas miljöpris”. Syftet med priset är inte i första hand att
utse vinnare utan en möjlighet för skolorna att kunna få ett ekonomiskt bidrag
till en bra verksamhet ur miljösynpunkt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• inrätta ett ”Skolornas miljöpris”.
Miljöanpassad upphandling
Stadens upphandling omfattar stora belopp och är därför av stor strategisk
betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska samverka med stadsledningskontoret och andra nämnder i framtagande av en ny upphandlingspolicy för Stockholms stad.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• tillsammans med stadsledningskontoret vidareutveckla stadens arbete med
miljöanpassad upphandling inom programområdena livsmedel, säkra varor, energi och transporter
• samverka med stadsledningskontoret samt andra nämnder i framtagandet
av en ny upphandlingspolicy.
Djurskydd
Utvecklingen avseende djurskydd går snabbt och är kopplat till utvecklingen
nationellt och inom EU. Nämnden ska fullgöra sina åligganden om att utöva
tillsyn inom detta område och på så sätt se till att garantera djurens skydd
inom Stockholms stad, såväl för husdjur och sällskapsdjur som försöksdjur.
Idag ges många tillstånd att hålla exotiska djur, t.ex. orm. Dessa tillstånd bör
prövas mer restriktivt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
• fortsätta arbetet med att värna djur inom Stockholms stad genom en fullgod tillsynsverksamhet
• utreda möjligheter till en restriktiv hållning av exotiska djur inom planlagda områden
• se över bidraget till skadade fåglar och vilt så att detta kan användas även
för omhändertagande av övergivna husdjur.
Uppdrag i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008
Kommunfullmäktige har i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren
2006-2008 (utl. 2005:106) framhållit ett antal frågor som särskilt ska beaktas
i samband med stadens arbete med budget för 2006.
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Kommunstyrelsen har uppdraget att under 2005 göra en översyn av renhållningsnämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsmuseinämnden och stadsbyggnadsnämnden. Resultatet
av dessa översyner ska inarbetas i budgeten under planperioden. Ambitionen
är att effektivisera förvaltningsorganisationen och frigöra resurser för att säkerställa utrymme för prioriterade områden. Vidare ska Stockholms Stadshus
AB ansvara för att driva på och följa arbetet med rationaliseringar. De bolag
som omfattas i ett första skede är bostadsbolagen och Stockholm Vatten AB.
Ett arbete har inletts för att genomföra de översyner som efterlyses. De
resultat som kan förväntas av dessa översyner kommer att inarbetas i
budgeten under planperioden. Förväntade resultat för år 2006 har inarbetats och redovisas under respektive berörd nämnd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
14.

Förslaget till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för Miljöoch hälsoskyddsnämnden godkänns.
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