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Syftet med förstudien har varit att inhämta information om bostadstillsynen
inom miljönämnden.
Genomförd förstudie visar inte på ett behov av att genomföra en fördjupad
granskning av bostadstillsynen inom miljönämnden under år 2020.
Förstudien har dock identifierat några frågor som revisionen fortsätter att
följa inom ramen för den grundläggande granskningen av miljönämnden:
Tillsyn av radon i bostäder
Radon kan finnas i bostäder. Enligt svar från miljöförvaltningen har enheten för bostadstillsyn ansvar för att bostäder ska ha en radongashalt under 200 Bq/m3 luft. Enheten kan ställa krav på mätning och åtgärder. Enligt svar från miljöförvaltningen pågår det under hösten 2019 ett arbete med
att lägga upp en plan för hur denna tillsyn ska bedrivas och hur mycket
resurser som krävs för tillsynen. Under år 2019 har det ännu inte skett någon tillsyn avseende förekomsten av radon i bostäder.
Arbetsmiljön
Det finns arbetsmiljörisker inom bostadstillsynen. Exempelvis finns det risk
för att tjänstepersoner inom bostadstillsynen utsätts för hot och våld. Risken har identifierats både inom den ordinarie bostadstillsynen och inom
projektet Tryggare Malmö. Förstudien visar att åtgärder har vidtagits för att
motverka riskerna. Samtidigt framhölls det under intervjuerna att arbetet
inom bostadstillsynen då och då inbegriper svåra samtal och händelser som
kan vara jobbiga att hantera. Intervjusvaren förmedlar även en bild av att
det finns risk för hög arbetsbelastning samt personalomsättning inom bostadstillsynen. Att det saknas ett formellt besked kring finansieringen av
Tryggare Malmö påverkar arbetsmiljön inom projektet.
Finansieringen av Tryggare Malmö
Vid granskningstidpunkten hade miljöförvaltningen inte fått något formellt
besked kring finansieringen av Tryggare Malmö avseende år 2019. Miljöförvaltningen arbetar utifrån ett antagande om att kommunstyrelsen/stadskontoret kommer att tilldela miljönämnden 7,5 mkr för verksamheten Tryggare Malmö avseende år 2019.
Uppsökande bostadstillsyn
Enligt delårsrapporten har den behovsprioriterade bostadstillsynen inte genomförts i planerad utsträckning under perioden januari – augusti. Utrymmet för den behovsprioriterade bostadstillsynen påverkas av omfattningen
av den händelsestyrda bostadstillsynen. Under perioden januari – augusti
tog den händelsestyrda bostadstillsynen mer tid än planerat vilket medförde
att den behovsprioriterade bostadstillsynen inte genomfördes i planerad utsträckning.
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Syfte med förstudien är att inhämta information om bostadstillsynen inom
miljönämnden.

Förstudien ska besvara sex frågor:
1. Vilka lagrum reglerar miljönämndens bostadstillsyn?
2. Vad ingår i den ordinarie bostadstillsynen?
3. Vilken bostadstillsyn sker inom ramen för projektet Tryggare Malmö?
4. Vilka risker har miljönämnden/miljöförvaltningen identifierat inom
bostadstillsynen?
5. Hur bedömer nämnden måluppfyllelsen?
6. Klarar verksamheten att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga
resurser?

Dokumentstudie och intervjuer.
Förvaltningen har faktakontrollerat förstudien.

Förstudien avgränsas till bostadstillsyn inom miljönämnden.
Förstudien är genomförd under perioden juni – oktober 2019.
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Av Reglemente för Malmö miljönämnd § 1 framgår det att miljönämnden
har följande uppgifter:
Miljönämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning
ankommer på kommunal nämnd för miljöfrågor, och ansvarar även i övrigt
för kommunens prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt närliggande områden, med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige uppdragit åt
annan nämnd.
Inom miljöförvaltningen återfinns det tre avdelningar:

▪ Avdelningen för miljö- & hälsoskydd
▪ Avdelningen för livsmedelskontroll
▪ Avdelningen för miljöstrategi
Under avdelningen för miljö- & hälsoskydd finns det fyra enheter:

▪
▪
▪
▪

Bostadstillsyn
Hälsa & omgivning
Kemi & industri
Mark & vatten

Enheten för bostadstillsyn arbetar för att människors hälsa inte ska påverkas negativt av bostaden. Inom enheten arbetar 15 tjänstepersoner.

(Källa: Miljöförvaltningen)
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I avsnittet redovisas svaren på förstudiens frågor.

I miljöbalkens nionde kapitlet 3 § definieras vad som avses med olägenhet
för människors hälsa. Enligt definitionen avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte
är ringa eller helt tillfällig.
Av nionde kapitlet i miljöbalken 9 § framgår det att bostäder och lokaler för
allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
Enligt miljöbalken 26 kapitlet 1 § skall tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan
i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande
verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
Av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §
framgår följande:
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller,
radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
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5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar
beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och
andra hushållsgöromål.
Av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 §
framgår det att kommunen ska, utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13), ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader,
lokaler och anläggningar:

7. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
8. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
9. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
10. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
11. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av
många människor,
12. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling, och
13. lokaler för förvaring av djur
Viktig lagreglering återfinns även i förvaltningslagen (2017:900). Enligt 6 §
ska en myndighet se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till
vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med
hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Hjälpen ska ges utan onödigt dröjsmål.
Av 7 § i förvaltningslagen framgår det att en myndighet ska vara tillgänglig
för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet
som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av
allmänna handlingar.
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Den ordinarie bostadstillsynen kan delas upp i händelsestyrd tillsyn och behovsprioriterad tillsyn. Händelsestyrd tillsyn utgår från kontakter med medborgarna och deras klagomål. Den behovsprioriterade tillsynen fokuserar
på de lokala förutsättningarna och de behov av tillsyn som nämnden/förvaltningen har identifierat. Omfattningen av denna typ av tillsyn beslutas av
den politiska nivån.
Händelsestyrd bostadstillsyn

Utreda misstänkta olägenheter och ge rådgivning samt information
Enheten för bostadstillsyn arbetar med att utreda misstänkta olägenheter
och ger rådgivning samt information till medborgarna. Medborgarna tar
kontakt med enheten för rådgivning och för att anmäla klagomål. De inkomna klagomålen handlar om brister i boendemiljön som kan innebära
olägenheter som påverkar människors hälsa. Det kan exempelvis handla om
brister i ventilationen, ohälsosamt låg inomhustemperatur eller förekomst
av fukt, skadedjur samt buller. Enligt svar från miljöförvaltningen arbetar
enheten med att kvalitetssäkra och effektivisera det händelsestyrda tillsynsarbetet i syfte att leverera bra service till malmöborna. Under intervjuerna
framhölls det att den händelsestyrda bostadstillsynen är tidskrävande. Vid
hög ärendeinströmning tar denna del av verksamheten en stor del av de
tillgängliga resurserna. Enligt svar från miljöförvaltningen lägger enheten i
genomsnitt 75 % av sina resurser på den händelsestyrda bostadstillsynen.

Remisser
Enheten för bostadstillsyn svarar även på remisser av olika slag. Exempelvis
detaljplaneremisser, bygglovsremisser och alkoholremisser. Syftet med remisserna är att i ett tidigt skede förebygga störningar i malmöbornas boendemiljöer. Enligt svar från miljöförvaltningen är det viktigt att enheten
kommer in i tidiga skeden i stadsutvecklingsprocessen för att på så sätt
skapa de bästa förutsättningarna för bra boendemiljöer i Malmö. Enligt svar
från miljöförvaltningen lägger enheten i genomsnitt 5 % av sina resurser på
att besvara olika typer av remisser.
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Behovsprioriterad bostadstillsyn
Den behovsprioriterade bostadstillsynen utgår från lokala förutsättningar
och behov. Utrymmet för den behovsprioriterade bostadstillsynen inom
miljöförvaltningen påverkas av omfattningen av den händelsestyrda tillsynen. Enheten lägger i genomsnitt ungefär 20 % av sina resurser på den behovsprioriterade bostadstillsynen.

Uppsökande bostadstillsyn
Enheten för bostadstillsyn genomför uppsökande bostadstillsyn utifrån en
bedömning av var de största riskerna finns för brister i malmöbornas boendemiljö. Även här handlar det om olägenheter i boendemiljön som påverkar människors hälsa. Enligt svar från miljöförvaltningen har enheten
prioriterat områden med lägre välfärd men inventering av bostadsbeståndet
har skett även i andra områden.
Enheten för bostadstillsyn genomför stickprovsinspektioner för att få en
bild av fastigheternas skick. Vid stickprovsinspektionen inspekteras ett antal lägenheter och enhetens personal pratar med de som bor i lägenheterna.
Därefter kontaktar enheten fastighetsägaren och meddelar vad som har
framkommit vid inspektionen. Vid icke akuta brister får fastighetsägaren tid
på sig att på frivillig väg utreda och åtgärda bristerna. Om åtgärder inte vidtas inom en viss tid sker ett föreläggande som förenas med vite. Enheten
timdebiterar i efterhand för den tid som läggs ner i respektive ärende. Enligt
svar från miljöförvaltningen lägger enheten i genomsnitt 15 % av sina resurser på den uppsökande bostadstillsynen.
Vid intervjuerna framhölls det att den uppsökande bostadstillsynen är väldigt effektiv. Bland de intervjuade tjänstepersonerna finns det en önskan
om att utöka denna typ av tillsyn eftersom den på ett effektivt sätt bidrar
till att förbättra malmöbornas boendemiljö och hälsa. Miljöförvaltningen
har upprättat en sammanställning över ärenden som avslutats under år
2018. Sammanställningen visar att den uppsökande bostadstilsynen, i jämförelse med den händelsestyrda tillsynen, har en större effekt för malmöbornas hälsa.
Utreda misstänka olägenheter
(händelsestyrd tillsyn)

Uppsökande bostadstillsyn
(behovsprioriterad tillsyn)

Andel ärenden med konstaterad olägenhet för människors hälsa

48 %

89 %

Antal åtgärdade olägenheter
Handläggningstid per olägenhet

116
30 h

507
3h

Ärenden som avlutats under 2018
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Omsorgsboenden
Enheten för bostadstillsyn genomför tillsyn av olika omsorgsboenden där
barn och unga vistas. I Malmö stad finns det mellan 40 – 50 boenden för
barn och unga. Enheten genomför tillsyn på dessa boenden vart tredje år.
Enligt svar från miljöförvaltningen lägger enheten i genomsnitt 2–3 % av
sina resurser på tillsyn av omsorgsboenden.

Radon i bostäder
Radon kan finnas i bostäder. Enligt svar från miljöförvaltningen har enheten för bostadstillsyn ansvar för att bostäder ska ha en radongashalt under 200 Bq/m3 luft. Enheten kan ställa krav på mätning och åtgärder. Enligt svar från miljöförvaltningen pågår det under hösten 2019 ett arbete med
att lägga upp en plan för hur denna tillsyn ska bedrivas och hur mycket
resurser som krävs för tillsynen. Under år 2019 har det ännu inte skett någon tillsyn avseende förekomsten av radon i bostäder.

Arrangemang
Vid större arrangemang i Malmö stad medverkar tjänstepersoner från enheten för bostadstillsyn vid samverkansmöten. Syftet med enhetens medverkan är att arrangemangen ska följa uppsatta riktvärden avseende bullernivåer. Enheten kan även bistå med kunskap om bullerfrågor. Enheten för
bostadstillsyn genomför även tillsyn vid större arrangemang och mäter bullernivåerna. Enligt svar från miljöförvaltningen lägger enheten i genomsnitt
1 % av sina resurser på olika insatser som har anknytning till arrangemang.

Inom ramen för projektet Tryggare Malmö sker tillsyn av olovliga boenden
samt tillsyn av vissa omsorgsboenden. Enligt svar från miljöförvaltningen
läggs ungefär 30 % av resurserna i projektet Tryggare Malmö på bostadstillsyn.
Arbetet med olovliga boenden sker i samarbete med Räddningstjänsten syd,
polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Under år 2019 har man inom projektet Tryggare Malmö upptäckt 17 fall där boendemiljön varit akut hälsofarlig. Exempelvis har det
saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd. I dessa fall har boendena förbjudits.
Tillsynsarbetet inom Tryggare Malmö har följts upp i två rapporter ”Fokuserat tillsynsarbete 2017 Projektet Tryggare Malmö” och ”Samordnad tillsyn 2018 För ett rättvist och tryggt Malmö”.
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Fokuserat tillsynsarbete 2017 Projektet Tryggare Malmö
I december år 2017 antog miljönämnden rapporten ”Fokuserat tillsynsarbete 2017 Projektet Tryggare Malmö”. Enligt rapporten har det inom ramen för projektet genomförts tillsyn av olovliga boenden. Under perioden
mellan projektstart fram till december 2017 identifierades 58 olovliga boenden varav 33 inspekterades. Det har under perioden fattats 13 förbud att
upplåta lokalerna som bostad. Olovliga boenden har enligt rapporten bl.a.
hittats i källare, industrier och verkstäder. Tillsynen har, enligt rapporten,
bedrivits tillsammans med räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret.
Samordnad tillsyn 2018 För ett rättvist och tryggt Malmö
Miljönämnden godkände i december 2018 rapporten ”Samordnad tillsyn
2018 För ett rättvist och tryggt Malmö”. Enligt rapporten är Malmö den
första och enda kommun som systematiskt utför uppsökande tillsyn av
olovliga boenden. I rapporten framhålls det att den uppsökande bostadstillsynen inte hade kunnat genomföras utan de förstärkta resurserna från
trygghetssatsningen. Sedan projektstart har, enligt rapporten, ett 100-tal
misstänkta olovliga boenden identifierats och ett 30-tal har dömts ut. Tillsynen av olovliga boenden har genomförts av miljöförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten.

Nämndens riskanalys och internkontrollplan
I miljönämndens riskanalys för år 2019 återfinns det en riskkategori med
direkt anknytning till bostadstillsynen.

Miljöförvaltningen har en behovsutredning och tillsynsplan för bostadstillsynsenhetens arbete som gäller för perioden 2018–2020.
Risken granskas inom ramen för nämndens internkontrollarbete.
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Granskningens resultat har redovisats i augusti 2019:

Granskningsresultatet hade vid granskningstidpunkten ännu ej återrapporterats till nämnden.
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Andra risker
Utifrån genomförd dokumentstudie samt intervjusvaren har även följande
risker identifierats inom bostadstillsynen:

Arbetsmiljön
Det finns arbetsmiljörisker inom bostadstillsynen.
Det finns risk för att tjänstepersoner inom bostadstillsynen utsätts för hot
och våld. Risken har identifierats både inom den ordinarie bostadstillsynen
och inom projektet Tryggare Malmö. Enligt intervjusvaren har det exempelvis förekommit kränkningar och hot. Inom den händelsestyrda bostadstillsynen har det förekommit några fall av självmordshot via telefon. Intervjusvaren förmedlar en bild av att det har vidtagits åtgärder för att minska
riskerna och att det finns ett bra stöd från kollegor och chefer. Samtidigt
framhölls det under intervjuerna att arbetet inom bostadstillsynen då och
då inbegriper svåra samtal och händelser som kan vara jobbiga att hantera.
Tjänstepersonerna har vanligtvis en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund
och en begränsad erfarenhet av att möta personer med sociala eller personliga problem.
Miljöförvaltningen har en rutin för hantering av hot, våld och säkerhet som
senast uppdaterades i april 2019. Inom ramen för projektet Tryggare Malmö
har det upprättats en riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder. Dokumentet innefattar risk för hot och våld för de medarbetare och
chefer som är involverade i projektet. Risken bedöms i dokumentet som
allvarlig. Det finns även en dokumenterad säkerhetsrutin vid myndighetsgemensam tillsyn inom projektet Tryggare Malmö.
Enligt intervjusvaren har projektet Tryggare Malmö inte medfört att riskerna för hot och våld har ökat inom bostadstillsynen. Att tjänstepersonerna inom Tryggare Malmö ofta är ute tillsammans med andra aktörer så
som exempelvis polis och räddningstjänst medför, enligt intervjusvaren, att
riskerna för hot och våld inte har ökat.
Intervjusvaren förmedlar även en bild av att det finns en hög personalomsättning inom bostadstillsynen. Likaså finns det risk för hög arbetsbelastning. Enligt intervjusvaren kan ärendeinströmningen inom den händelsestyrda bostadstillsynen i perioder medföra en hög arbetsbelastning. Den behovsprioriterade bostadstillsynen sker på kvällstid och enligt intervjusvaren
kan det vara svårt att bedöma tidsåtgången för inspektionerna och därmed
arbetspassens längd. Arbetssättet framhålls som effektivt men de intervjuade anser samtidigt att kvällsarbetet exempelvis kan vara svårt att kombinera med barn och familj.

Finansieringen av Tryggare Malmö
Vid granskningstidpunkten saknades det ett formellt besked kring Tryggare
Malmös finansiering avseende år 2019. Att det saknas besked kring projektets finansiering skapar, enligt intervjusvaren, en otrygghet för de som
arbetar inom projektet.
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De nämndsmål, indikatorer och åtaganden som har anknytning till bostadstillsynen återfinns inom målområde 5 – En jämlik stad samt inom målområde 6 – En trygg stad. I förstudien har det noterats att målindikatorerna i
delårsrapporten inte helt överensstämmer med målindikatorerna i nämndsbudgeten, se bilaga 1.
Nämnden har redovisat en prognostiserad måluppfyllelse i delårsrapporten.
Enligt nämndens bedömning kommer nämndsmålet inom målområde fem
delvis att uppnås under året. Nämnden bedömer att nämndsmålet inom
målområde sex kommer att uppnås under året.
Enligt delårsrapporten har den uppsökande bostadstillsynen inte genomförts i planerad utsträckning under perioden januari – augusti. Målet var att
lägga 2600 timmar på uppsökande tillsyn under år 2019 vilket motsvarar
ungefär 1700 timmar under perioden januari – augusti. Vid delårsrapporteringen hade uppsökande bostadstillsyn enbart genomförts i drygt 1000 timmar under perioden januari – augusti. Utfallet beror, enligt delårsrapporten,
på att den händelsestyrda bostadstillsynen tagit mer tid än planerat.
Det finns även mål för projektet Tryggare Malmö och projektet ”Stärka 32
kommuners långsiktiga arbete för att minska segregationen, Del 1 Tillväxtverket 2018–2020” som ligger utanför den ordinarie målkedjan. Måluppfyllelsen för de mål som ligger utanför den ordinarie målkedjan har inte undersökts i förstudien.

Den ordinarie bostadstillsynen
Enligt svar från miljöförvaltningen klarar verksamheten lagkraven såväl
som sitt uppdrag inom den händelsestyrda tillsynen. Uppdraget inom den
uppsökande bostadstillsynen är, enligt svar från miljöförvaltningen, mer
svårbedömt eftersom denna tillsyn beror på den politiska ambitionsnivån.
Verksamheten genomför tillsyn på eget initiativ enligt miljöbalken. Samtidigt finns det fortfarande många bostäder i Malmö som inte lever upp till
miljöbalkens krav. Under hösten arbetar miljöförvaltningen med en översyn av bostadstillsynsenhetens behovsutredning och tillsynsplan. Miljönämnden kommer därefter att ta ställning till enhetens behovsutredning
och tillsynsplan. Helårsprognosen visade, vid intervjutillfället, inte på någon
negativ budgetavvikelse inom den ordinarie bostadstillsynen.
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Tryggare Malmö
Kommunfullmäktige beslutade i februari år 2017 (KF 170223 § 37) om tillläggsbudget 2017 avseende justering av stadsområdesnämndernas och
kommunstyrelsens budgetar för år 2017. Inom ramen för ärendet beslutade
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ur anslaget till förfogande fördela 50 mkr till trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön,
som t.ex. kameraövervakning, utökad belysning och renhållningsinsatser
samt till det sociala arbetet och utökad myndighetstillsyn.
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen (KS 170503 § 187) att fördela 50
mkr i enlighet med föreliggande förslag samt uppdra åt stadskontoret att
under 2018 återkomma till kommunstyrelsen med en rapport över genomförda insatser. Enligt förslaget i tjänsteskrivelsen tilldelas miljönämnden under år 2017 2,9 mkr för ökad och fokuserad tillsynsverksamhet riktad mot
fordonsbranschen, svartklubbar, livsmedelsbranschen, tobak och alkohol.
Miljöförvaltningen föreslås få ett övergripande samordningsansvar med
deltagande från stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten syd, polisområde Malmö samt andra lämpliga myndigheter. Enligt förslaget tilldelas även
stadsbyggnadsnämnden, Räddningstjänsten syd och arbetsmarknads- och
socialnämnden extra resurser för det fokuserade tillsynsarbetet under år
2017.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av Malmö stads
budget för år 2018 att fortsätta den särskilda trygghetssatsningen som initierades 2017. I kommunfullmäktiges budget återfinns följande inriktning för
målområde 6 – En trygg stad:
Malmö ska vara en trygg och säker stad. Under 2018 växlar staden upp satsningarna
på trygghet som initierades 2017. Investeringar i den fysiska miljön och stärkt tillsyn i
samarbete med andra myndigheter mot verksamheter med kopplingar till kriminalitet
kombineras med ökade insatser i det förebyggande arbetet av unga i riskzon.
I januari 2018 skickade miljöförvaltningen in en ansökan om fortsatt finansiering från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder för
fokuserat tillsynsarbete 2018. Miljöförvaltningen ansökte om totalt 7,55
mkr för år 2018. För tillsynen av oseriösa fastighetsägare ansökte miljöförvaltningen om 1,3 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 att anslå totalt 7,5 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och utbildningar 2018 till miljönämnden för
det fokuserat tillsynsarbetet ”Tryggare Malmö”. Det beslutade bidraget till
samtliga aktörer (nämnder, stadskontoret samt Räddningstjänsten Syd)
uppgick totalt till 24,4 mkr. I den tillhörande tjänsteskrivelsen från stadskontoret återfinns följande avsnitt under rubriken ekonomi:
I kommunstyrelsens nämndsbudget för 2018 som fastställs i februari finns i nuläget inga
medel avsatta för särskilda trygghetsåtgärder 2018. Förutsättningen för att finansiera
stadsövergripande trygghetsåtgärder 2018 inom kommunstyrelsens ekonomiska ram är
att kommunen erhåller statsbidrag från det statliga utgiftsområdet ”Regionala tillväxtåtgärder”. Statsbidraget ””Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden”
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är nytt för 2018, omfattar 500 mkr och har en tydlig inriktning mot trygghetshöjande
åtgärder som att bekämpa brottsligheten, stärka demokratin och stödja det civila samhället. För att inte tappa tempo i de satsningar som inleddes med den ekonomiska satsningen som kommunfullmäktige beslutade 2017, anser stadskontoret att fortsatta satsningar inom dessa områden initialt ska finansieras via kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar samt att stadskontoret får i uppdrag att bevaka att de riktade
statsbidragen kommer Malmö till del. I förslaget till kommunstyrelsens nämndsbudget
2018 finns 38,3 mkr reserverade under kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Till och med 15 januari 2018 har kommunstyrelsen beviljat 6,5 mkr från anslaget. I detta ärende föreslås ytterligare fördelning med 24,4 mkr.
I september 2018 ansökte Malmö stad om finansiering från Tillväxtverket
för att genomföra projektet ”Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för
att minska segregationen, Del 1 Tillväxtverket 2018–2020”. I ansökan finns
det mål och indikatorer för projektet. I ansökan står det att projektet koordineras från kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret. Projektkoordineringen håller samman, följer upp och återrapporterar genomförda insatser till kommunstyrelsen och Tillväxtverket. Enligt ansökan särredovisar
varje berörd nämnd (och Räddningstjänsten Syd) insatsernas kostnader
inom egen balans- och resultaträkning. Enligt ansökan kommer de faktiska
insatserna inom Trygghetssatsningen årligen att följas upp, utvärderas och
återrapporteras till kommunstyrelsen i Malmö stad och till Tillväxtverket.
Målindikatorerna kommer, enligt ansökan, att följas upp när projekttiden
löpt ut det vill säga under år 2021. Av ansökan framgår det även att sökta
medel ska förstärka redan initierad verksamhet vilket innebär att verksamheterna kommer att bedrivas även fortsättningsvis men i anpassad omfattning. I ansökan finns det en tid- och aktivitetsplan samt en redovisning avseende projektets ekonomi, se bilaga 2.
Följande avsnitt återfinns i ansökan under rubriken tillsyn:
Samordnad tillsyn bedrivs av Malmö stads miljöförvaltning (miljöinspektion) och stadsbyggnadskontor (bygglovsinspektion) och kommunalförbundet Räddningstjänst Syd samt
på förekommen anledning tillsammans med berörda statliga myndigheter. Projektfinansieringen (statsbidrag + Malmö stads egenfinansiering) avser i huvudsak merkostnader
för personell förstärkning inom miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänst Syd. Den förstärkta tillsynen hanteras och samordnas av berörda myndighetsfunktioner. Insatsen rapporteras dels till ansvarig nämnd/kommunalförbundet, dels
till kommunstyrelsen och projektkoordineringen.
Tillsyn inriktad på illegala verksamheter som motverkar tryggheten i staden. Tillsynen
samordnas av Malmö stad. För att kunna möta upp med myndighetsutövning inom
olika områden genomförs tillsynen i samarbete mellan stadens miljöförvaltning (miljöinspektion), stadsbyggnadskontor (bygglovsinspektion), socialnämndens tillståndsenhet
(rusdrycker och tobak), räddningstjänst (organiserad i kommunalförbund) och i förekommande fall statliga myndigheter som Polisen, Tullverket och Skatteverket. Den samordnade tillsynen är ett effektivt verktyg för att stänga ner illegala verksamheter exempelvis illegala samlingslokaler, olovliga bostäder eller illegal affärsverksamhet inom exempelvis livsmedels- och avfallsbranscherna respektive olovlig hantering eller försäljning
av kemiska produkter, läkemedel och dryckesförpackningar som inte är anknutna till
retursystemet.
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I oktober år 2018 beviljade Tillväxtverket Malmö stad stöd för att genomföra projektet. Tillväxtverket beviljade Malmö stad stöd med 87,40 % av
bidragsgrundande kostnader för genomförandet av projektet enligt ansökan
inkommen i september år 2018, dock högst 65 937 000 kronor. Av beslutet
framgår det att beslutet gäller under förutsättning att alla erforderliga beslut
fattas. En av projektets aktiviteter utgörs av tillsyn. Enligt projektbeslutet
uppgår den beräknade kostnaden för aktiviteten tillsyn till 33,12 mkr under
projektperioden. Enligt beslutet utbetalas stödet i förskott. Vid varje rekvisition skall en läges- eller slutrapport samt huvudbok, resultaträkning och
revisorsintyg lämnas. Den stödgrundande verksamheten ska vara särredovisad från den övriga verksamheten. Angivet datum för första rapportering/begäran om utbetalning är, enligt beslutet, 2019-02-15.
Under år 2018 så fanns det, enligt intervjusvaren, ingen tydlig kommunikation från stadskontoret kring att insatserna inom Tryggare Malmö skulle särredovisas samt återrapporteras till Tillväxtverket.
Miljöförvaltningen har år 2019 tagit fram ett projektdirektiv för Tryggare
Malmö. Enligt projektdirektivet är Tryggare Malmö sedan år 2018 en del av
projektet ”Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för att minska segregationen, Del 1 Tillväxtverket 2018–2020”. Enligt projektdirektivet finansieras
projektet Tryggare Malmö med pengar från Tillväxtverket. Projektet Tryggare Malmö har, enligt miljöförvaltningens projektdirektiv, tilldelats 7,5 mkr
per år under perioden 2018–2020. Tilldelningen är dock, enligt projektdirektivet, avhängig årliga riksdagsbeslut. Inom ramen för Tryggare Malmö
finansieras, enligt projektdirektivet, insatser som inte faller under normal
tillsynsverksamhet.
Vid granskningstidpunkten hade miljöförvaltningen inte fått något formellt
besked kring finansieringen av Tryggare Malmö avseende år 2019. Miljöförvaltningen hade dock fått ett muntligt besked från stadskontoret avseende finansieringen för år 2019. Enligt intervjusvar arbetar miljöförvaltningen utifrån antagandet om att kommunstyrelsen/stadskontoret kommer
att tilldela miljönämnden 7,5 mkr för verksamheten Tryggare Malmö avseende år 2019. Utifrån detta antagande bedöms, enligt intervjusvar, miljöförvaltningens verksamhet inom Tryggare Malmö hålla sig inom projektets
uppsatta budgetramar under år 2019. Enligt svar från miljöförvaltningen
saknas det även ett formellt besked kring finansieringen av Tryggare Malmö
avseende år 2020.
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Målområde 5

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag
och i samhället.

NÄMNDSMÅL:
Tryggt och hållbart boende – Vi bidrar till trygga och hållbara boendemiljöer.

INDIKATORER med anknytnings till bostadstillsynen:
MÅLINDIKATORER I NÄMNDSBUDGET 2019

MÅLVÄRDE

Andelen genomförda tillsynsbesök i förhållande till
planerad uppsökande tillsyn.

Minst 100 %

Antal fastigheter årligen som är slumförvaltade.
Antal olovliga boenden årligen.
Andel fastigheter årligen med pågående åtgärder efter
tillsyn.
Antal fastigheter årligen i stadsområden med lägre
välfärd.

I delårsrapporten har några indikatorer omformulerats, se rödmarkering.
MÅLINDIKATORER I DELÅRSRAPPORT 2019

MÅLVÄRDE

Andelen genomförd uppsökande tillsynstid i förhållande till planerad.

Minst 1310

Antal fastigheter årligen som är slumförvaltade.
Antal upptäckta olovliga boenden årligen.
Andel fastigheter årligen med pågående åtgärder efter
tillsyn.
Antal lägenheter som årligen uppfyller miljöbalken efter krav på åtgärder.

ÅTAGANDE:
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Vi åtar oss att genom granskning, samarbete och tillsyn arbeta för att nya och befintliga bostadsområden ska bli mer hållbara och att alla fastigheter och tillfälliga
boenden är hälsosamma, med särskilt fokus på områden med lägre välfärd.

Målområde 6

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

NÄMNDSMÅL:
Tryggare Malmö -Genom tillsyn och kontroll i Tryggare Malmö samverkar
vi med andra berörda förvaltningar och myndigheter för att motverka oseriösa verksamheter.

INDIKATORER med anknytnings till bostadstillsynen:
MÅLINDIKATORER I NÄMNDSBUDGET 2019

MÅLVÄRDE

En kvalitativ analys av arbetet som bedrivs inom ramen för Tryggare Malmö.

ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att arbeta för att motverka verksamheter som bidrar till otrygghet och
osund konkurrens.
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Malmö stad

Stadsrevisionen

