Vi sätter
miljön i fokus

Välkommen till
miljöförvaltningen!
I Helsingborg vill du tryggt kunna dricka vatten ur kranen och äta på restaurang utan att
riskera att bli sjuk. Våra skolbarn vill kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva och
räkna – utan att bli trötta av dålig luft eller buller. Helsingborgs stad ska vara Sveriges
mest attraktiva stad för människor och företag. För att nå dit ska vi vara ledande i miljöoch klimatfrågor.
Miljönämnden är den myndighet som har det samlade politiska ansvaret för miljöfrågor i Helsingborg.
Ett viktigt uppdrag, som både innefattar miljön omkring oss och människors hälsa. Nämnden styrs av
förtroendevalda politiker och deras beslut verkställs
av tjänstemännen på miljöförvaltningen. Här arbetar
vi med miljötillsyn och livsmedelskontroll, miljöövervakning och miljöstrategiskt arbete för att främja en
långsiktigt hållbar utveckling.

För en god miljö och hälsa

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens huvuduppgift
är miljö- och hälsoskyddstillsyn. Genom tillsyn ser vi
till att verksamheter och företag följer miljöbalken.
Det gör vi genom besök på plats, där vi går igenom
företagens egenkontroll och granskar bland annat
hanteringen av kemikalier och avfall. I tillsynen ingår
också frågor om buller och utsläpp till vatten, mark
och luft. Vi driver även flera projekt för att förbättra
miljön. Ett exempel är att vi besöker butiker och
tittar efter kemikalier som kan finnas i leksaker och
kläder.

Rent, sunt och tyst
Det är viktigt att inomhusmiljön där vi bor eller går
i skolan är bra. Därför inspekterar vi regelbundet
skolor, förskolor och arbetar med förebyggande
bostadstillsyn. Vi kontrollerar också ljudnivån vid
musikarrangemang och tar prover i badvatten, både i
bassänger och på badplatser.

Till oss kommer många typer av ärenden som gäller
inomhusmiljö. Vi handlägger dessa och ser till att
bristerna rättas till. Ärendena kan till exempel handla
om buller från fläktar, problem med fukt och mögel
eller dålig ventilation.

Strategier leder oss framåt

För att nå ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt perspektiv arbetar staden
långsiktigt med miljöfrågor. Den miljöstrategiska avdelningens uppdrag är att tillsammans med stadens
förvaltningar och företag se till att vi arbetar med de
de viktigaste frågorna. Här följer vi även upp stadens

miljömål.

Hållbar planering
Inom Helsingborgs stad pågår flera projekt och aktiviteter som ska leda till en hållbar samhällsutveckling, exempelvis Helsingborg 2035, DrottningH och
H+. Miljöstrategiska avdelningen deltar på flera sätt i
det arbetet och är med sin kunskap en viktig resurs.
Vi sopar framför egen dörr
För att minska den påverkan som stadens förvaltningar har på miljön arbetar vi aktivt med miljömål
i stadens ledningssystem. Det är ett verktyg för att
förbättra miljöarbetet inom de egna verksamheterna
och innebär bland annat att stadens anställda utbildas i miljöfrågor.
Vårt vatten
Rent vatten ger livsrum till hotade växter och djur.
Därför arbetar vi med både kustkontroll och sötvattenfrågor. Vi utbildar även stadens femteklassare
genom att ta med dem på forskningsfartyget Sabella.
Under turerna får de lära sig om sambandet mellan
hav och land.

För säkra livsmedel

Livsmedelsavdelningens huvuduppgift är att kontrollera stadens livsmedelsverksamheter – allt från till
exempel små korvvagnar till caféer och gourmetrestauranger eller skolkök. Verksamheterna kan också
vara grossister, matbutiker eller livsmedelsproducenter.
Fräscht och korrekt
En förutsättning för att vi ska kunna äta säker mat
är att den hanteras på rätt sätt. Livsmedel måste
behandlas hygieniskt och hålla rätt temperatur. Att

produkterna verkligen motsvarar det som anges på
till exempel menyn eller etiketten är också väldigt
viktigt för att människor ska kunna göra medvetna
val. Våra inspektörer kontrollerar regelbundet att
Helsingborgs alla livsmedelsverksamheter håller god
hygien och att lagstiftningen följs. Vi tar också emot
och utreder allmänhetens klagomål på livsmedel och
livsmedelsverksamheter. Vi kontrollerar även hanteringen i samband med olika arrangemang.
Ett leende för det goda
Helsingborgs fräschaste matserveringar, butiker och
caféer belönar vi med en ”Smiley”. Om du ser en Smileydekal på entrédörren så vet du att verksamheten
har klarat den senaste livsmedelskontrollen utan
anmärkning.

Det interna stödet

Avdelningen för verksamhetsstöd ger administrativt,
juridiskt, ekonomiskt och kommunikativt stöd till
förvaltningen.
Administrationen hanterar bland annat alla in- och
utgående handlingar. Vi diarieför, arkiverar och har
en viktig roll när det gäller kvalitetssäkring av handlingar. Vi fungerar även som stöd till förvaltningen
avseende flera av våra datasystem samt beställning
av varor och resor med mera.

Det ekonomiska stödet består av support till ledningsgruppen, fakturering, kontering samt kravhantering. Vi har även en ekonom och HR-funktion.

Yrken på förvaltningen

På förvaltningen finns cirka 50 medarbetare med titlar som miljöinspektör, livsmedelsinspektör, miljöjurist, miljöstrateg, energiexpert, kommunikatör samt
administratör.
Miljönämnd

Förvaltningens jurister arbetar bland annat med
handledning, kvalitetssäkring och konsultation vid
förelägganden och vid framtagande av mallar för
skrivelser.

Kommunikatörerna planerar förvaltningens kommunikation. Det kan till exempel innebära arbete med
webben eller att ta fram press- och informationsmaterial. Vi samverkar också i olika projekt tillsammans
med andra kommunikatörer i staden och fungerar
som ett stöd i kommunikationsfrågor.

Kontakta miljöförvaltningen
Via Helsingborg kontaktcenter
042-10 50 00 | miljoforvaltningen@helsingborg.se
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