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Tryggare Malmö har under drygt tre år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom samverkan
mellan flera kommunala och statliga myndigheter.
Det etablerade arbetssättet bidrar till att vi tillsammans kan utföra planerade kontroller av oseriösa
verksamheter och att vi kan mobilisera resurser utifrån de problem som uppstår.
Under året har vi gjort gemensamma insatser inom framförallt sju tillsynsområden: olovliga boenden,
hygieniska behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter, livsmedelsfusk, butiker med olovlig
försäljning i detaljhandeln, tillsyn av samlingslokaler där rökning sker inomhus samt fastigheter, det vill
säga fastighetsövergripande tillsyn.
I Tryggare Malmös arbete tolkas lagstiftningen utifrån nya typer av ärenden och därmed utvecklar vi nya
rutiner och arbetssätt. Att arbeta med samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett
framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna i Malmö.



Malmö stad ska arbeta för att öka tryggheten i Malmö och för att brottsligheten ska minska. Detta är
också en vision som ligger i linje med politikens grundläggande målsättning för hela Sverige. En ökad
trygghet och säkerhet i staden kan leda till en ökad social hållbarhet för Malmöborna. Att inte behöva
känna rädsla för fara tillhör dessutom de mänskliga rättigheterna (Ceccato et al., 2019).
Kommunala och statliga myndigheters kontroll har visat sig vara ett effektivt verktyg i det
brottsförebyggande arbetet, men att främja trygghet och förebygga brottslighet är en omöjlig uppgift för
en enskild myndighet. Det kräver samverkan mellan flera samhällsaktörer och myndigheter. Tryggare
Malmö, som nu varit verksamt i drygt tre år, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet
och säkerhet i samhället genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som
medverkar regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd,
Polisen, Skatteverket, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Tullverket och
Kronofogden. Arbetet bygger framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam tillsyn.
Arbetet med Tryggare Malmö bidrar till att uppfylla följande mål inom Agenda 2030:

I Malmö finns många oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer gällande lagstiftning.
Dessa verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga, motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund
konkurrens och kan bidra till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Otillräckliga resurser hos
kontrollmyndigheter gör att det finns risk för att uppsökande tillsyn nedprioriteras vilket ger oseriösa
aktörer en chans att etablera sig på marknaden. Detta kan även på sikt leda till att seriösa aktörer trängs
undan på grund av osund konkurrens.
Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 visar att grövre brottslighet ofta har förgreningar till oseriösa
verksamheter inom restaurangbranschen, detaljhandeln och byggbranschen. När Tryggare Malmö går in
och stör dessa verksamheter, kan det alltså på lång sikt påverka brottsligheten och Malmöbornas trygghet
och säkerhet. Målet är först och främst att överföra dessa verksamheter till ordinarie tillsyn, med de
avgifter och regelbundna inspektioner det innebär. Om verksamheten däremot inte frivilligt följer
lagstiftningen blir resultatet beslut om förbud.
I trygghetsundersökningar och inom kriminologisk forskning kopplas ofta upplevd trygghet till ett antal
indikatorer och faktorer som har med oordning och missförhållanden att göra, så som berusade personer,
vandalisering, nedskräpning och klotter. Trygghet är också ojämlikt fördelad, då den skiljer sig mellan kön,
åldersgrupp, socioekonomisk status, etnisk bakgrund samt boendeform och geografisk plats. Tryggheten
upplevs vara minst i särskilt utsatta områden (BRÅ, 2008). Syftet med Tryggare Malmös arbete är en ökad
trygghet för alla Malmöbor - oavsett vem man är, var man handlar, går i skolan, bor eller arbetar.



Inför 2017 äskade miljöförvaltningen om utökade medel för att kunna prioritera och fokusera sin tillsyn
på oseriösa aktörer i Malmö. Under våren 2017 beslutade kommunstyrelsen att avsätta särskilda medel för
trygghetsskapande åtgärder. Satsningen kom att kallas för Tryggare Malmö och miljöförvaltningen fick en
utökad budget för att prioritera tillsynen av oseriösa och otillåtna verksamheter för en ökad trygghet i
Malmö.
Genom samverkan mellan flera myndigheter som ingår i satsningen, utförs tillsyn på gemensamma
tillsynsobjekt (verksamheter och företag) som koordineras och samordnas tillsammans. Utvalda
tillsynsområden har bland annat varit olovliga boenden, rökcaféer, illegala nattklubbar, livsmedelsfusk och
försäljning av otillåtna läkemedel. Tillsynsområdena förändras över tid och kräver därför stor flexibilitet
hos såväl medarbetare som organisationerna i stort.
Redan efter hösten 2017 kunde det konstateras att satsningen visat stor framgång och effektivitet. I
Malmö stads budget för år 2020 skulle Tryggare Malmö tilldelas resurser för att bli en del av den ordinarie
verksamheten. För miljöförvaltningen innebar detta att en särskild och permanent enhet kunde bildas,
vilket skedde vid halvårsskiftet 2020. Enheten för trygghet och samordnad tillsyn består idag av tio
livsmedels- och miljöinspektörer som enbart arbetar med uppsökande tillsyn, till största del i samverkan
med andra myndigheter. För Tryggare Malmö innebär detta inledningen på en fas av stabilt och långsiktigt
arbete med syfte att ge positiva och hållbara effekter för hela Malmö.

Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö ska öka tryggheten för Malmöborna genom riktad tillsyn av
verksamheter och organisationer som misstänks vara oseriösa eller olagliga. Verksamheter som blir
föremål för tillsyn förväntas gå från illegal till legal status och därmed följa de lagar som råder för att
skydda befolkningen.
Syftet med Tryggare Malmö är att:
• öka tryggheten i Malmö och se till att Malmöborna får tillgång till säkra varor och tjänster
• skapa rättvisa villkor för företagande och rättvis konkurrens i Malmö
• motverka den illegala ekonomin i Malmö samt
• använda och utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn.

Denna rapport syftar till att presentera det genomförda arbetet inom Tryggare Malmö under år 2020.
Rapporten ska kunna användas som ett stöd och underlag för att synliggöra och sprida erfarenheter från
tillsynen. Tryggare Malmös insatser, metoder och utvecklingsmöjligheter ska ständigt utvärderas för att
säkerställa att resurser läggs där de gör som mest nytta och får störst effekt.
Rapporten är författad av miljöförvaltningen i samråd med framförallt Stadsbyggnadskontoret i Malmö
stad och Räddningstjänsten Syd. Vidare är samtliga myndigheter som ingår i Tryggare Malmö inkluderade i
rapporten. Med anledning av att miljöförvaltningens tillsynsområden sträcker sig över ett brett spektrum
och därmed inkluderar samtliga branscher, är rapporten skriven med avstamp utifrån miljöförvaltningen.
Våra tillsynsområden är läkemedel, kemiska och kosmetiska produkter inom detaljhandeln,


livsmedelskontroll, hygieniska behandlingsverksamheter, olovliga boenden, samlingslokaler och
fastighetsövergripande tillsyn.



Arbetssättet för Tryggare Malmö kan beskrivas med följande insatsområden:
• fokus på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och
som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens
• bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar
• föra över verksamheter och branscher som följer lagstiftningen till ordinarie tillsynsverksamhet
• samverka och koordinera insatser från olika myndigheter
• etablera stabila kanaler för samverkan och informationsöverföring mellan myndigheter samt
• kontinuerligt utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter.



De områden som Tryggare Malmös främst arbetar med är de som vi kallar fokusområden. Hur de olika
fokusområdena prioriterats har skett genom en regelbunden dialog med de andra myndigheterna.
Framförallt har polisen haft stort inflytande på de prioriteringar som skett tack vare deras kännedom om
Malmöbornas upplevelse av olika områden. De har även störst kännedom om vilka verksamheter som är
illegala eller har koppling till illegala verksamheter. Avvägningar har även skett till följd av vilken effekt
respektive fokusområde och verksamhet har på människors hälsa och miljö, i vilken utsträckning osund
konkurrens kan påverkas samt vilken samverkanseffekt vi kan nå.

Alla livsmedelsverksamheter är skyldiga enligt lag att registrera sig hos en kontrollmyndighet, så länge de
uppfyller en viss grad av kontinuitet och organisering. Alla livsmedel ska kunna spåras såväl framåt som
bakåt i hela livsmedelskedjan. Det innebär att verksamheter är skyldiga att kontrollera att de företag de
handlar med är registrerade. Kontrollmyndigheten har i sin tur en skyldighet att föra register och utföra
kontroll regelbundet för att se om livsmedelsverksamheten uppfyller lagstiftningen.
Oseriösa företag tar dock inte hänsyn till livsmedelslagstiftningen, än mindre kommun- och landsgränser,
när de gör affärer. Avsaknaden av ett nationellt register, och med det en automatisk
informationsöverföring mellan kontrollmyndigheter, ökar risken för att oseriösa aktörer kommer undan
lagkraven genom att flytta från kommun till kommun.
Företagens egna kontroll brister ofta och det finns därmed en risk att osäkra livsmedel letar sig in i
livsmedelskedjan och över landsgränser. Öresundsbron har underlättat för många, inklusive
livsmedelsverksamheter, att bredda sin verksamhet - vilket är något som Tryggare Malmö ser allt mer av.
För att upptäcka dessa oregistrerade verksamheter sker samverkan främst med kommunala och statliga
myndigheter och den danska specialenheten Rejseholdet på danska livsmedelsverket.
Tack vare tillsynen inom Tryggare Malmö identifieras flera oregistrerade livsmedelsverksamheter som
säljer osäkra livsmedel och därmed kan de stoppas. När det inte kan uppvisas några spårbarhetsdokument
betraktas produkterna som osäkra på marknaden. Det fattas då beslut om saluförbud och i vissa fall
kontaktas även andra myndigheter då det sannolikt finns fler lagstiftningar som berörs.



Stulna livsmedel har under året upptäckts regelbundet vid spårbarhetskontroller och genom tips och
samverkan med andra kontrollmyndigheter. Vid upptäckten kan det misstänkas att delar av partier har
sålts vidare i flera led. Under året har vi arbetat mycket med att försöka stoppa handeln med stulna
livsmedel. Genom erfarenhet har vi god kännedom om vilken grossist eller handlare där produkterna kan
tänkas dyka upp. När verksamheterna konfronteras uppger de ofta att de köpt produkterna från personer
som ”kommit förbi” i en skåpbil och erbjudit billiga partier med livsmedel.

Under ett rutinbesök i en mindre livsmedelsbutik gjorde miljöförvaltningen en spårbarhetskontroll för
flera varor. När fakturorna för en läskedryck granskades såg vi att läsken köpts in från en oregistrerad
livsmedelsgrossist. Vid kontroller i flera andra mindre kvartersbutiker runtom i Malmö påträffades fler
handskrivna följesedlar från samma, oregistrerade grossist. Följesedlarna visade på försäljning av stora
mängder läsk samt kaffe och godis som misstänktes vara stulna. Ett intensivt arbete påbörjades för att
försöka få tag på ägarna till grossistföretaget. Miljöförvaltningen skickade skrivelser till de adresser som
fanns att tillgå, ringde de telefonnummer som stod på följesedlarna och försökte till och med få tag i
personerna på deras hemadresser. Inget av försöken gav något resultat.
Det fattades beslut om förbud på de livsmedelsprodukter som köpts in från det oregistrerade
livsmedelsföretaget. Grossisten fick även beslut om förbud förenat med löpande vite på 50 000 kronor om
att bedriva livsmedelsverksamhet. Utöver detta fick grossistföretaget beslut om sanktionsavgift på 9 000
kronor för att företaget hade bedrivit verksamhet utan att vara registrerade. Efter detta skickade företaget
in en anmälan om registrering till miljöförvaltningen och förvaltningen kunde göra en
registreringskontroll. Under kontrollen förnekade ägaren och hans revisor bestämt att följesedlarna med
bland annat stulet kaffe kom från hans företag. Han menade att det inte var hans handstil på följesedlarna
och att någon annan utnyttjat hans företagsnamn.
Ärendet började med att Rejseholdet frågade om livsmedelsinspektörerna inom Tryggare Malmö hade
kännedom om en lastbil som levererat godis i Danmark. Någon kännedom om lastbilen hade vi inte, men
personen som stod som lastbilägare var känd hos miljöförvaltningen sedan tidigare. Personen hade
förekommit i samband med delgivning av beslut utfärdade mot en livsmedelsgrossist i Malmö.
Lastbilägaren misstänktes dock bara vara målvakt i företaget och alltså inte den verklige huvudmannen.


Miljöförvaltningen hade även information om att lastbilen hade stoppats vid några tillfällen på Lernacken,
på väg in i Sverige via Öresundsbron, och att bilen då har varit lastad med grönsaker. Miljöförvaltningen
misstänkte därför att fordonet användes för transport av godis från Sverige till Danmark för att sedan
transportera grönsaker på vägen tillbaka till Sverige.

I ett möte mellan miljöförvaltningen, lastbilägaren och den verklige huvudmannen för grossistföretaget
fick miljöförvaltningen förklaringen att godisleveransen till Danmark var en engångsföreteelse för att
hjälpa en vän på ett danskt företag. Lastbilsägaren och huvudmannen föreslog att lastbilen skulle länkas till
den svenska grossistverksamheten, vilket inte är förenligt med livsmedelslagstiftningen eftersom de varor
som fanns i lastbilarna inte ingår i grossistens sortiment. För att följa livsmedelslagstiftningen var de
tvungna att registrera lastbilen och dess ägare som ett eget livsmedelsföretag. Miljöförvaltningen förbjöd
ägaren till lastbilen med ett löpande vite på 30 000 kronor att hantera livsmedel om han inte registrerade
sin verksamhet. Lastbilsägaren fick även beslut om sanktionsavgift på 15 000 kronor för att ha bedrivit
livsmedelsverksamhet utan att vara registrerad. Någon anmälan om registrering inkom aldrig och lastbilen
såldes kort därefter till en registrerad grönsaksgrossist.
Vid en rutinkontroll hos en godisgrossist i Malmö upptäcktes fakturor som utfärdats till ett, för
miljöförvaltningen, okänt företag med adress i Malmö. Fakturorna gällde godis som sålts för sammanlagt
cirka 170 000 kronor. När miljöförvaltningen granskade det oregistrerade företaget upptäcktes
personkopplingar till fyra andra oregistrerade livsmedelsföretag varav ett fanns på samma adress som en
guldsmedsbutik. Alla fem företag hade angett samma e-postadress till Bolagsverket.
Miljöförvaltningen försökte kontakta de fem företagen genom att skicka skrivelser till de adresser som
fanns angivna på Bolagsverket, men alla brev kom tillbaka i retur. En av personerna som förekom i flera
av de sammankopplade bolagen var bosatt i Danmark. Vi fick tag på personen med hjälp av det danska
Rejseholdet. Han uppgav att han aldrig hade hört talas om de svenska företagen trots att han hade fått två
brev till sin hemadress med uppmaning om att höra av sig angående sina styrelseuppdrag i företagen.
Rejseholdet kontrollerade även en annan styrelseledamot, som visade sig vara utrest från Danmark och
som Rejseholdet bedömde vara enbart en målvakt.
Till slut fick miljöförvaltningen kontakt med en person, som förekom i flera av företagens styrelser, och
två av företagen registrerades hos miljöförvaltningen. Ett av dessa företag var företaget som hade köpt
godis för 170 000 kronor. När miljöförvaltningen utförde kontroll på det nu registrerade företaget uppgav
mannen att han hade lämnat de andra företagen och att han varken ville ha med dem att göra eller berätta
något om dem.
Miljöförvaltningen har fortfarande inte lyckats komma i kontakt med personerna bakom de övriga
företagen. Beslut om sanktionsavgifter har utfärdats, men de flesta av företagen har gått i konkurs på
grund av betalningsanmärkningar, utmätningar och skuldsaldon.

Konsumenter ska kunna förvänta sig att produkterna de handlar är kontrollerade och säkra innan de
hamnar på marknaden. Hur säkra de är kan tyvärr skilja sig beroende på vilken butik konsumenten väljer.


Tillsynen inom Tryggare Malmö har visat att det finns ett stort antal osäkra, olagliga och farliga produkter
till försäljning i Malmö. Vissa kosmetiska produkter och leksaker kan till exempel innehålla ämnen som är
direkt skadliga för hälsan och elektroniska produkter som kan vara strömförande eller brandfarliga. Tillsyn
av detaljhandeln har därför sedan starten av Tryggare Malmö varit ett prioriterat fokusområde.
Vid inspektioner av butiker och grossister har det under året påträffats importerade produkter så som
olagliga läkemedel, kosmetika, kemiska produkter, pyroteknik, elektronik och e-juicer som inte uppfyller
gällande lagkrav. Tillsynen har visat att det är vanligt med import av kosmetika och elektronik från länder
utanför EU/EES, där lagkraven ser annorlunda ut.
En stor del av tillsynsarbetet inom branschen omfattas av det uppsökande arbetet, det vill säga att leta upp
de verksamheter som inte följer lagen. Ett exempel på detta är e-juicetillverkning i lokaler som inte är
anpassade för ändamålet och kemikalier som inte förvaras eller hanteras på ett säkert sätt. Inom
detaljhandel är det är lätt att fuska till exempel genom privat import, att inte betala skatt eller att använda
sig av illegal arbetskraft. Det breda spektrat av produkter och omfattningen av avvikelser vittnar om att
tillsynen är viktig för att stärka förutsättningarna för ett tryggt och säkert liv för alla Malmöbor.
Under året har vi gjort 80 inspektioner fördelat på butiker, basarer och grossister varav 55 av
inspektionerna varit samordnade med andra myndigheter, främst tillståndsenheten på arbets- och
socialförvaltningen, Skatteverket, Räddningstjänsten Syd och Polisen. Det finns även ett nära samarbete
med Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Läkemedelsverket och
Folkhälsomyndigheten. Under 2020 utfördes till exempel gemensamma inspektioner tillsammans med
Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen, vilka initierades av de statliga
myndigheterna då de hört talas om arbetet inom Tryggare Malmö.

Under året fick miljöförvaltningen kännedom om en verksamhet som tidigare sålde sina otillåtna
produkter på en loppmarknad. Till följd av att loppmarknaden stängde flyttade verksamheten sina
produkter till en affärslokal. Efter omfattande arbete med att eftersöka var lokalen fanns och vad som
såldes där, kunde vi till slut planera in ett tillsynsbesök.
På plats fanns stora mängder kosmetika som misstänktes vara stöldgods och som beslagtogs av polisen.
Där fanns även kosttillskott samt receptfria och olagliga läkemedel, så som Kamagra, en indisk
motsvarighet till Viagra. Polisen omhändertog de olagliga läkemedlen och miljöförvaltningen
omhändertog alla kosttillskott eftersom det inte fanns någon spårbarhet för dem. Försäljningen av
kosttillskott förbjöds då verksamheten inte hade registrerat sig som livsmedelsverksamhet. Inspektionen
kom att visa sig vara viktig av ytterligare en anledning: Under inspektionen påträffade polisen ammunition
och narkotika som i sin tur ledde till husrannsakan i ägarens bostad, där det fanns ännu fler vapen samt
narkotika.



Tryggare Malmö rör sig i en mängd miljöer där människor riskerar att vara utsatta för olika former av
exploatering. Miljöer där till exempel misstankar om människohandel funnits är på massagesalonger,
nagelsalonger, fordonstvättar, fordonsverkstäder, restauranger, byggarbetsplatser och hos
livsmedelsgrossister. Gemensamt för dessa branscher är att det krävs arbete på plats och att arbetstagarna
generellt sett har lägre utbildnings- och arbetslivserfarenhetskrav jämfört med andra branscher. I en
rapport framtagen av Arbetsmiljöverket i samarbete med flera andra statliga myndigheter har det
konstaterats att personer med låg utbildning, brist på arbetslivserfarenhet, bristande kunskaper i svenska
språket och begränsat kontaktnät i Sverige, löper större risk att utsättas för arbetsgivare som fuskar och
utnyttjar i syfte att själva uppnå ekonomiska fördelar (Arbetsmiljöverket 2019).
Inspektörer som rör sig i alla typer av miljöer och kommer i kontakt med individer som kan vara utsatta
för brott har en viktig roll att rapportera sina iakttagelser vidare till rätt instans. Därför har vi tagit fram en
checklista för indikatorer om människohandel som ett hjälpmedel som ska underlätta identifieringen av
människohandel eller människoexploatering på arbetsplatser. Checklistan har tagits fram utifrån ILO:s
(International Labour Organization) checklista över indikatorer på människohandel i samråd med
arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Arbetsmiljöverket i region syd. Polisens
människohandelsgrupp i region Syd samt kammaråklagare vid riksenheten mot internationell och
organiserad brottslighet har varit med och granskat checklistan. Syftet är att de iakttagelser på misstänkt
människohandel som görs vid en inspektion ska dokumenteras och skickas vidare till polisen i region syd.
I samband med att checklistan färdigställdes anordnade Evonhuset på arbetsmarknad- och
socialförvaltningen en workshop med inspektörerna kopplade till Tryggare Malmö för att informera om
och diskutera checklistan.



En forskningsrapport baserad på en fältstudie utförd på thaimassagesalonger i Malmö visar att sexuella
tjänster förekommer i hög utsträckning, och att människohandel och koppleriverksamhet är vanligt
förekommande. Många kvinnor i studien vittnar om att de måste arbeta långa arbetspass flera dagar i
veckan för en minimilön som de sedan skickar till sina familjer i Thailand. Studien visar att kvinnor med
låg utbildning och begränsade språkkunskaper i större grad utnyttjas. Med begränsade kunskaper om
Sverige är kvinnorna inte alltid medvetna om sina rättigheter eller vad som är förbjudet (Noomi, 2019).
Under 2020 har miljöförvaltningen skickat elva tips om människohandel till polisen. I de flesta fall har det
handlat om thaimassagesalonger, men det har även förekommit misstankar gällande två restauranger, en
byggarbetsplats och en bilverkstad.

Tryggare Malmö har sedan 2018 utfört tillsyn på thaimassagesalonger. Med anledning av ovanstående, och
vår erfarenhet från tillsynen, visar flertalet av de besökta verksamheterna brister inom flera
myndighetskrav. Miljöförvaltningen utför tillsyn enligt miljöbalken som ställer krav på lokalens lämplighet,
ventilation samt städ- och hygienrutiner. Majoriteten av tillsynsbesöken leder till att vidare utredning och
beslut om åtgärder upprättas. De vanligaste bristerna är dåligt anpassade lokaler, bristande ventilation,
dålig hygien samt avsaknad av egenkontroll. I ett fåtal fall har olovligt boende även konstaterats och
förbjudits.
Det finns många oseriösa aktörer inom branschen med koppling till otrygga förhållanden så som
arbetskraftsrelaterat fusk och skattefusk. Detta bidrar i hög utsträckning till att försämra och skada
branschens rykte och bidrar till en osund konkurrens, vilket gör det svårt för seriösa aktörer inom
thaimassagebranschen att etablera sig.
Inom Tryggare Malmö samverkar miljöförvaltningen främst med Skatteverket och Räddningstjänsten Syd
när det gäller tillsyn av massagesalonger. Skatteverket utför kontroller av personalliggare och kassaregister i
syfte att se till att den skattemässiga hanteringen av inkomsten sköts på ett korrekt sätt för att motverka
osund konkurrens och skatteundandragande. Räddningstjänsten Syd kontrollerar brandskydd och
utrymningsvägar i lokalen för att motverka olyckor. Sedan 2018 har de förbjudit fyra verksamheter för att
det saknades alternativa utrymningsvägar. Vidare har de förelagt ytterligare två verksamheter om åtgärder.



Projektet Thaiwise(Thai Women in Sweden Empowerment Project) startade 2019 och syftar framförallt
till att stärka thailändska kvinnor inom thaimassagebranschen genom ökad kunskap om det svenska
systemet. Thaiwise är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten och är ett långsiktigt projekt över flera år
vars vision är att skapa permanenta förändringar för målgruppen, både på en individuell och strukturell
nivå. Projektet har upprättat ett samarbete mellan den ideella organisationen Noomi och Malmö stad.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en central roll i projektet och miljöförvaltningen deltar i
arbetsgruppen för att bidra med kompetens som kan främja de seriösa aktörerna.

Under 2020 har 50 nya ärenden startats gällande olovliga boenden. Sedan projektstarten 2017 är totala
siffran uppe i 198 ärenden. Vi bedömer att den finns ett mycket stort antal olovliga och bristfälliga
boenden i Malmö och troligtvis har Tryggare Malmö endast hunnit kontrollera en liten andel.
Diagrammet nedan synliggör tydligt behovet av resurser. Antal beslut om förbud för olovliga boenden har
ökat avsevärt i samband med Tryggare Malmös start, vilket möjliggör att det uppsökande tillsynsarbetet
skalats upp och prioriterats.
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Framgångsfaktorn i arbetet mot olovliga boenden har varit samverkan mellan framförallt
miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret. Med hjälp av våra respektive
lagstiftningar har vi tillsammans kunnat agera för att få bort otrygga och bristfälliga bostadsmiljöer. Tack
vare erfarenhetsutbytet som sker under de gemensamma tillsynsbesöken har vi lärt oss varandras
möjligheter och begränsningar i respektive lagstiftning och därmed kunnat prioritera rätt ärenden för den
myndighetsgemensamma tillsynen.
Det är främst miljöförvaltningen och Räddningstjänsten Syd som tar beslut om förbud mot användningen
av bostäder. Det är dock enkelt att först tömma bostäderna på privata tillhörigheter och sängar för att
efter våra uppföljande besök återställa det som bostad. Stadsbyggnadskontoret kompletterar förbuden
genom att ställa krav på att inredning som möjliggör boende tas bort, för att få en långsiktig effekt.
Fastighetsägarna får information om att de riskerar att få betydande byggsanktionsavgifter om de inte
omedelbart gör rättelse, eftersom det krävs nödvändiga bygglov för att göra om utrymmen till bostäder,
genom att kök, badrum samt lös inredning tas bort blir det svårare att åter börja använda utrymmena som
bostäder. Eftersom de flesta bostäder som kontrolleras inom Tryggare Malmö är olämpliga, är det ofta
inte möjligt att få tillstånd i efterhand. De flesta fastighetsägare brukar därmed försöka undvika avgiften
helt genom att snabbt ta bort inredningen. På så sätt undviks framtida olovliga boenden i de lokalerna.
Under året har stadsbyggnadskontoret dömt ut byggsanktionsavgift i sex ärenden gällande olovliga
bostäder. Tryggare Malmö har under året med hjälp av våra olika lagstiftningar tillsammans lyckats få bort
37 olovliga boenden.
I industriområden brukar olovliga boenden upphöra på grund av att byggnaderna saknar bygglov för
bostäder eller att de är direkt olämpliga sett till brandskyddsaspekterna. I vissa fall, så som ett olovligt
boende år 2019, var bygglovsärendet preskriberat och brandskyddsreglerna uppfyllde lagkraven.
Miljöförvaltningen valde då att fatta beslut om förbud mot boende på grund av den olämpliga placeringen
som var i ett industriområde. Det fanns inga prejudikat för att visa hur boenden i industriområde ska
tolkas enligt miljöbalken. Miljöförvaltningens bedömde att placeringen var olämplig på grund av bland
annat förorenad mark som påverkar byggnaden och därmed de boendes hälsa, industribuller som översteg
riktlinjerna för bostad samt en seveso-anläggning i närheten som innebär en stor risk för liv och hälsa.
Beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen som valde att avslå överklagandet. Detta innebar
att vi fick ett prejudikat i frågan som ändrade hela rättsläget i Sverige gällande bostäder inom
industriområden. Liknande beslut på ytterligare två industrifastigheter har prövats under året och vunnit
laga kraft. Det ändrade rättsläget har haft stor påverkan i vår tillsyn av olovliga boenden under 2020, och
därmed ökat antalet förbud enligt miljöbalken, vilket syns i figuren nedan. Under året har
miljöförvaltningen och räddningstjänsten fattat sammanlagt 30 beslut om förbud mot olovliga boenden.



Inom vår tillsyn stöter vi ofta på hus som är avsedda för ett hushåll, men som byggts om till
flerbostadshus. Det kan till exempel vara villor som byggts om till gruppboende, delats av till flera separata
bostäder och, eller gjorts om till korttidsboende. Uthyrningen kan till exempel ske via företag som riktar
sig till byggnadsarbetare med tillfälliga uppdrag, eller via företag som hyr ut lägenheter dygns- eller
veckovis. Att dela upp ett hus på det sättet ställer betydligt högre krav på brandskydd och utformning av
bostäderna, och det är sällan som nödvändiga anpassningar skett. Om hälsoskyddet uppfyller miljöbalken,
kan miljöförvaltningen få svårt att agera. Däremot kan både stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten
agera och ställa krav på att boendet upphör eller att anpassningar sker. Detta skapar ökad trygghet för de
boende men får framförallt bort de fastighetsägare som bidrar till osund konkurrens.

Källarbostäder är fortfarande vanligt förekommande i Malmö. Bostäderna saknar ofta bygglov och
anpassat brandskydd samt uppfyller sällan miljöbalkens krav på inomhusmiljö. Under år 2020 har
Tryggare Malmö lagt förbud på nio olovliga boenden placerade i källarlokaler. Eftersom de boende
befinner sig i en väldigt utsatt situation, ställer de sällan krav på sitt boende eftersom det skulle kunna
riskera att de förlorar sina hyreskontrakt. Det finns dock undantag. I ett av miljöförvaltningens ärenden
ringde ett ungt par miljöförvaltningen och klagade på mögel och fukt i sin bostad. De hade kontaktat sin
hyresvärd utan framgång, och var nu trötta på att betala 9 000 kronor i månaden för sitt boende som
orsakat astmaliknande besvär och eksem. När vi kom dit kunde vi konstatera förhöjda fuktvärden i
samtliga väggar och undermålig ventilation. Lägenheten saknade dessutom bygglov. Vi fattade förbud mot
bostad och stadsbyggnadskontoret startade en utredning om olovligt byggande.
De höga hyresnivåerna visar att de boende inte alltid är ekonomiskt utsatta utan att det lika väl handlar om
social utsatthet. Utsattheten leder till att de prioriteras bort på bostadsmarknaden och istället utnyttjas på
den illegala bostadsmarknaden med oskattade hyror. Problemet är inte bara förlorade skatteinkomster till
staten utan även att det konkurrerar ut de seriösa hyresvärdarna som lägger stora summor på att bygga fler
lägenheter i Malmö, och som framförallt uppfyller lagkraven. Därav är vår tillsyn väsentlig för att stävja
den illegala/oredovisade ekonomin och otryggheten som uppstår när människor hamnar utanför systemet.



Under året har flera av de olovliga boendena vi hittat legat i direkt anslutning till verksamheter som
massagelokal, butikslokal, livsmedelsverksamhet, bilverkstad och byggarbetsplats. Ett av dessa ärenden
fick stor medial uppmärksamhet då det handlade om människoexploatering på flera krogar i Malmö. Efter
samverkan med polisen som arbetar bland annat med människohandel inom massagebranschen har
miljöförvaltningen börjat tipsa om människoexploatering i de fall olovliga boenden även finns i direkt
anslutning till olika typer av verksamheter. I vissa fall skickas även tips till Arbetsmiljöverket för att se över
arbetsmiljön. Under året har vi skickat tips om människoexploatering i fyra fall där boenden legat i direkt
anslutning till verksamheter.

Under 2020 har Tryggare Malmö utfört 12 myndighetsgemensamma insatser i totalt åtta samlingslokaler
där rökning skett. Syftet med tillsynsbesöken har bland annat varit uppföljning av gällande förbud,
verksamheter som bytt lokal samt inspektion hos helt nya verksamheter. Lokalerna uppfyller sällan
gällande bygglov eller brandskyddsregler och används som samlingspunkt där rökning blir en social
aktivitet. Det är tillåtet att röka i rökrum, vilket gör att en del verksamheter installerar sådana rum, men
dessa uppfyller sällan kraven på rökrum. De ska nämligen vara utformade med ventilation så att rök inte
sprids till övriga delar av lokalen. Dessutom får inte mat eller dryck serveras där, och det får inte ske
någon form av underhållning. Att inte följa lagen om tobak går ofta hand i hand med att inte heller följa
andra myndighetskrav, vilket gör myndighetsgemensamma tillsynsbesök effektiva.
Vid fem tillsynstillfällen har miljöförvaltningen konstaterat att våra beslut om förbud gällande rökfria
miljöer överträtts, och vi har ansökt om utdömande av vite i tre av fallen. I resterande två, har nya beslut
enligt miljöbalken fattats på grund av ändringar i rättsläget eller organisatoriska ändringar inom
verksamheten. På bilderna nedan syns exempel på när överträdelser skett: dels genom att dörren till
rökrummet stått öppen och dels genom att det skett servering av mat och dryck inne i rökrummet.



Efter Tryggare Malmös insatser finns det idag en ökad kunskap hos verksamheterna som vill anpassa sig
till lagen. Allt fler tar dessutom kontakt med myndigheterna för rådgivning innan de startar eller gör
ändringar i sina lokaler. Under året har detta kunnat förhindra minst tre rökcaféer från att öppna. Detta
har sparat stora resurser såväl för myndigheter som för verksamheterna själva, eftersom de undviker att
investera mycket pengar i något som de sedan inte får använda.
De rökcaféer som identifierats på senare tid är ofta bättre anpassade som samlingslokaler utifrån
brandskyddsreglerna. Det är inte lika vanligt förekommande att samlingslokaler återfinns i exempelvis
källare, som det var under 2017. Istället för att elda kol i eldstad inomhus, använder verksamheterna
istället grillar, eller liknande, placerade utomhus. Det finns dock ett fortsatt behov av att följa upp gällande
beslut om förbud och restriktioner med bakgrund av de anpassningar som vissa verksamheter gör för att
undvika att följa lagkrav. Det är även viktigt med omvärldsbevakning för att se vilka trender som finns
inom området. Under året har miljöförvaltningen deltagit i en kommunöverskridande grupp för att utbyta
erfarenheter om tillsyn av samlingslokaler där rökning sker. Syftet är att utveckla och förbättra vår tillsyn
och våra beslut.
Det är inte helt ovanligt att samlingslokaler hyrs ut till privata sällskap för fester så som bröllop, men även
mer offentliga evenemang som konserter eller nattklubbar. Lokalen hyrs då ut utan någon form av
kontroll över hur lokalen används. Det kan vara svårt för myndigheter att kontrollera den här typen av
verksamheter eftersom tillställningarna ofta sker sporadiskt på kvällar och helger. Det finns en stor risk att
denna typ av lokaler för uthyrning dessutom ökat under pandemin av covid-19 under 2020 för att kringgå
restriktionerna för smittspridning samt att servera alkohol utan alkoholtillstånd. Det leder inte bara till
osund konkurrens, utan utgör även en risk för ökad smittspridning. Tryggare Malmö fortsätter bevaka den
här typen av tillställningar med hjälp av polisen och tips från allmänheten.



Fastighetsövergripande tillsyn sker till stor del i centralt belägna områden i Malmö som enligt gällande
detaljplaner bara får användas för industriändamål, så som Södra Sofielunds industriområde (Norra
Grängesbergsgatan) och Emilstorp (Industrigatan), men även i fastigheter där flera myndigheter
identifierat en upplevd otrygghet hos Malmöborna, så som Lindängen centrum.
Det kan handla om att lokaler används för andra verksamheter än vad det finns bygglov för, till exempel
illegala nattklubbar, olovliga boenden, butiker med mera, eller att fastighetsägaren på något sätt brister i sin
kontroll av fastigheten. Tillsynsbesöken sker främst tillsammans med Räddningstjänsten Syd,
stadsbyggnadskontoret samt Polisen och Skatteverket.

Sedan starten av Tryggare Malmö 2017 har tillsyn utförts på en högst problematisk industrifastighet där
det funnits olovliga boenden, illegal klubb och samlingslokaler med rökcafé. Samtliga verksamheter har
stridit mot fastighetens bygglov och brandskyddsregler samt varit olämpliga sett till miljö- och
hälsoskyddslagen. Det har även påträffats olagliga och hälsofarliga produkter i lokalerna. För att hantera
den här typen av ärende krävs samverkan mellan myndigheter genom regelbunden tillsyn och uppföljning.
Under hösten 2020 gjordes en större myndighetsgemensam insats tillsammans med
stadsbyggnadskontoret, polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten Syd och Arbetsmiljöverket för att följa
upp tidigare beslut om förbud gällande olovliga boenden, rökcafé, illegal klubb och andra typer av
samlingslokaler. Vid besöket fanns inga tecken på att användningen av de lokaler som besöktes stred mot
besluten. Däremot upptäcktes ett underjordiskt garage med flera verksamheter som vi tidigare inte haft
någon kännedom om. Flera av verksamheterna var stängda och låsta men vi lyckades få tillträde till fem
utrymmen som visade sig vara bil- och cykelverkstäder. Polisen beslagtog ett stulet fordon och ordinarie
miljötillsyn på miljöförvaltningen kontaktades för tillsyn av bilverkstäderna.
Det är tydligt att våra gemensamma insatser har gjort ett stort påverkansarbete och att våra beslut till stor
del efterlevs. Fastigheten behöver dock fortsatt uppmärksamhet eftersom fastighetsägaren inte i tillräcklig
utsträckning har kontroll över sin fastighet och att det ständigt etableras nya, oseriösa verksamheter.

Tryggare Malmö gjorde redan 2019 tillsynsbesök på en loppmarknad där såväl privatpersoner som mindre
företag sålde både nya och begagnade varor i bås som var mer eller mindre stadigvarande. Det rörde sig
om allt från elektronik och smink till receptfria läkemedel, kosttillskott och kemikalier. Det fanns
dessutom kopplingar till flera andra loppmarknader genom att samma personer stod på flera olika
loppmarknader olika dagar i veckan. Polisen hade vid flera tillfällen hittat stöldgods på dessa platser.



Eftersom flera brister konstaterades redan vid det första gemensamma besöket, fanns behov av att följa
upp bristerna. Tidigare under året gjorde därför miljöförvaltningen, polisen, Skatteverket,
Räddningstjänsten Syd och Kronofogden ett myndighetsgemensamt tillsynsbesök. Även vid detta tillfälle
hittade samtliga myndigheter brister i respektive lagstiftning. Förutom ett antal polisanmälningar,
uppmärksammade Skatteverket en del oklarheter kopplade till kassaregister som utreddes vidare.
Kronofogden gjorde en utmätning av ett värde på cirka 150 000 kronor i guld, kontanter, telefoner och
smycken. Räddningstjänsten Syd upptäckte att utrymningsvägar var låsta, brandceller som inte var intakta
och ett större antal besökare på plats än vad lokalens brandskydd var anpassat för. Miljöförvaltningen
fokuserade tillsynen på kosmetiska och kemiska produkter, läkemedel och kosttillskott. Det fanns
kosmetiska produkter som importerats från länder utanför EU/EES utan innehållsförteckning, vilket är
ett krav enligt lagstiftningen. Brister i märkningen hittades även på elektronik, där flera produkter saknade
den obligatoriska CE-märkningen.

Tryggare Malmö har funnit kosttillskott, vilka räknas till livsmedel, där både korrekt märkning på svenska
och spårbarhet saknats. På bilden nedan redovisas mängden kosttillskott som omhändertogs på grund av
bristande märkning och spårbarhet. Produkterna är i förvar fram till att verksamheterna kan uppvisa
korrekt märkning och spårbarhet. Ett år senare har ingen person redovisat korrekt spårbarhet.
Efter flera beslut och påtryckningar frånolika myndigheter valde verksamheten till slut att stänga.



I årsrapporten 2019 skrev vi om vårt myndighetsgemensamma tillsynsbesök på Lindängen centrum, där
stora brister konstaterades inom flera tillsynsområden. Omfattande krav ställdes på fastighetsägaren
gällande såväl akuta åtgärder som mer förebyggande och långsiktiga åtgärder. Krav ställdes även utifrån
särskilda bestämmelser för gaturenhållning som gällde trevnad, framkomlighet och säkerhet där bland
annat plattläggningen behövde göras om. Under året har regelbundna uppföljningar skett på plats
tillsammans med fastighetsägaren. Eftersom fastighetsägaren bor i Danmark har vissa åtgärder blivit
försenade på grund av rådande pandemi och reserestriktioner.
De förbättringar som skett har varit konkreta så som nylagd asfalt på parkering, renoverat torg och
fungerande belysning, se bilder nedan. Eftersom det är först efter myndighetskrav och regelbundna
uppföljningar som åtgärder har skett, kommer vi även under år 2021 behöva följa upp Lindängen
centrum. Framförallt kvarstår brister inom skadedjurshantering, renhållning och långsiktig lösning för
avfallshantering.





Under året har miljöförvaltningen startat 239 ärenden kopplat till Tryggare Malmö och gjort cirka 200
myndighetsgemensamma tillsynsbesök. I kartan nedan finns alla ärenden inom samtliga fokusområden
som startats under 2020, uppdelat i områden i Malmö. Ju fler ärenden vi har startat inom ett område,
desto mörkare blir färgen.
Även om tillsynen skett utspritt är de mest frekvent besökta områdena koncentrerade till Malmös centrala
delar där hälften består av äldre industriområden såsom Emilstorp, Östra hamnen och Sofielunds
industriområde. Framträdande områden har även varit Gamla staden, Södra Sofielund, Möllevången och
Rådmansvången. Det vi kan konstatera är att vår tillsyn främst koncentreras till Malmös centrala delar och
framförallt i eller i nära anslutning till industriområden. I bilaga 1 finns kartorna uppdelade på
tillsynsområde.

Utan de myndigheter som ingår i Tryggare Malmö hade miljöförvaltningen inte kunnat nå samma siffror.
Det ska dock förtydligas att siffrorna i följande stycken enbart syftar till miljöförvaltningens ärenden, då de
är hämtade ur miljöförvaltningens ärendehanteringssystem.
Under 2020 har vi genomfört cirka 300 kontroller varav 200 var myndighetsgemensamma med en eller
flera andra myndigheter.



Vi har under året följt upp tidigare meddelade förbud mot och kontrollerat nya misstänkta olovliga
boenden tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten Syd. I vissa ärenden har även
Arbetsmiljöverket och polisen varit med. Vi har startat 50 nya ärenden under 2020 på grund av misstankar
om olovliga boenden. I 20 ärenden har miljöförvaltningen skrivit beslut om förbud mot boende. Sedan
projektstart 2017 är antal ärenden som startats på grund av misstänkta olovliga boenden uppe i 199.
Av drygt 100 inventerade thaimassagesalonger i Malmö har totalt 70 fått tillsyn, varav 20 besöktes under
2020. Under året har totalt 17 beslut om åtgärder skickats ut, och ett förbud om att bedriva verksamhet. I
ett av ärendena hann miljöförvaltningen inte fatta beslut om förbud eftersom polisen stängde salongen
eftersom ägarna greps för koppleri och människohandel. Sedan Tryggare Malmös start har totalt 15
salonger, alltså 20 procent av dem som besökts med allvarliga brister, stängt ner eller flyttat till annan lokal
efter att en eller flera myndigheter ställt krav.
Inom den fastighetsövergripande tillsynen har vi gjort uppföljningar av äldre beslut samt åkt ut på nya
ärenden. Det har startats tio ärenden under året och vi har varit på nio myndighetsgemensamma insatser.
Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har vi gjort 129 kontroller. En del
verksamheter har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn. En del
verksamhetsutövare har inte gått att få tag på, vilket resulterat i extra arbete. Totalt har vi skrivit 24
sanktionsbeslut kopplade till förbud mot utsläppande av livsmedel, vitesföreläggande och tillfälliga
stängningar. Under året har vi spårat och stoppat försäljning av 28,6 ton kaffe, choklad, mandel,
hälsokostprodukter och godis på grund av brister i spårbarhet. Hälften av produkterna har bekräftats vara
stöldgods. Sedan projektets start har cirka 129 ton livsmedel, främst godis, stoppats från försäljning.
Vi har genom förebyggande arbete och rådgivning hindrat flera rökcaféer att öppna då det är förbjudet att
röka inomhus och på uteservering. Rökrum är en väldigt kostsam investering som sällan fungerar när
verksamhetens affärsidé är att erbjuda rum för rökning. Under året har vi utfört 12
myndighetsgemensamma besök i sammanlagt åtta samlingslokaler där rökning skett. Vi har skrivit två
förbud mot rökning samt ansökt om utdömande av vite vid tre tillfällen.
Vi har gjort 80 kontroller på läkemedel, tobak, kosmetika och elektronik, varav 50 har varit samordnade
med bland andra Skatteverket, Läkemedelsverket och Tullverket. Vid fem tillfällen har produkter anmälts
till Läkemedelsverket och vid nio tillfällen har vi ansökt om miljösanktionsavgifter.

Sedan starten av Tryggare Malmö har vi förbättrat våra arbetsmetoder och vår samverkan mellan
myndigheterna för att nå en högre effektivitet. Genom erfarenhet och informationsspridning har vi fått
kännedom om varandras arbetssätt, olika verktyg och sanktionsmöjligheter. På så sätt kan vi fördela
arbetsinsatserna rätt, så att vårt arbete blir så effektivt som möjligt.
Under året har Corona och pandemin gjort att flera myndighetsgemensamma insatser ställts in, eller att
vissa myndigheter inte har kunnat följa med på tillsyn. De myndighetspersoner som varit på plats har
kunnat kontrollera åt såväl sin egen, som andra myndigheters tillsyn. Ett exempel kan vara att om
räddningstjänsten har ett användningsförbud på en lokal, och polisen åker förbi och ser att den används,
kan polisen räkna antalet personer i lokalen och delge räddningstjänsten detta. Räddningstjänsten kan då
gå vidare och ansöka om utdömande av vite baserat på polisens uppgifter. Även miljöförvaltningens
ordinarie tillsyn kan i sina regelbundna kontroller tipsa om olovliga boenden eller skattefusk när de gör
kontroll av exempelvis livsmedelsverksamheter. Den gemensamma faktorn för framgång är kunskap om
varandras arbete och samverkan.
Vår tillsyn, framförallt när det gäller livsmedelsverksamheter, resulterar i vissa fall i att vi kan registrera
aktuella företag och verksamheter så att de blir en del av den ordinarie tillsynen. Detta gör att vi får en mer
rättvis konkurrens mellan verksamheterna. Under 2020 har vi upptäckt 35 oregistrerade
livsmedelsverksamheter. Efter våra kontroller inom Tryggare Malmö har de nu fått registrera sig och
omfattas således av årliga kontroller.



I vissa fall leder vår tillsyn till förbud av verksamheter i de fall lagstiftningen överträds och det inte finns
någon möjlighet eller vilja att anpassa verksamheten till lagkraven. Verksamheten kan även stänga ned för
att det inte är ekonomiskt möjligt att exempelvis anpassa lokalen efter verksamheten, eller att det inte blir
lönsamt när all försäljning sker vitt, det vill säga med moms och skatt. Till exempel känner polisen idag
inte till någon återkommande illegal klubb i Malmö. Eftersom de endast är öppna sporadiskt, är det ofta
inte lönsamt att följa lagkraven som kanske kräver kostsamma anpassningar av lokalerna. De strävar
dessutom inte efter legitimitet så som många andra verksamheter gör. Därav finns ofta inget annat val än
att stänga ned.
När vi lyckas få verksamheter att följa lagen, eller få dem att stänga ned då de inte önskar ingå i ordinarie
tillsyn, möjliggör vi för seriösa verksamheter att konkurrera på lika villkor. När vissa verksamheter väljer
att istället lägga ned, förstärks konkurrensläget för legala verksamheter som betalar skatt och uppfyller
lagkrav.

Som tidigare nämnts, är alla livsmedelsföretag skyldiga att registrera sig hos en kontrollmyndighet innan
verksamheten startar. Om detta inte sker tas en sanktionsavgift ut oavsett om överträdelsen skett
uppsåtligt eller av oaktsamhet. Utöver detta är det även företagets ansvar att kontrollera att de aktörer de
gör affärer med också är registrerade. Detta sattes på prov under året när miljöförvaltningen förelade ett
företag i Malmö att inkomma med underlag huruvida ett tyskt företag som de handlade ifrån, var
registrerade i Tyskland hos berörd myndighet. Beslutet överklagades, men lades ned då länsstyrelsen gav
miljöförvaltningen rätt i att ställa de krav som fanns i beslutet. Detta gav ett förtydligande om företagets
skyldighet att verifiera och uppvisa att de handlar från registrerade aktörer.
Miljöförvaltningen har i flera ärenden fått rätt i överinstans om att boende i industriområden är högst
olämpligt med tanke på de kringliggande industrierna samt historiken som ofta visar på förorenad mark.
Detta har hjälpt såväl miljöförvaltningen i Malmö som övriga kommuner i landet att döma ut olovliga
boenden inom industriområden.
Parallellt med miljöbalken görs bedömningar av hygienisk behandlingsverksamhet med hjälp av
socialstyrelsens handböcker. I dessa står kraven endast som ”börkrav” vilket av vissa tolkas som frivilliga
åtgärder. Miljöförvaltningen har tolkat dessa som bindande krav. I överklagande har överinstansen även
förtydligat att de så kallade börkraven kan ses som riktlinjer i tillsynen, och därmed något som
verksamheter ska rätta sig efter i den mån det går och är rimligt. Detta gör att miljöförvaltningen kan
förbjuda verksamheter till följd av olämpliga lokaler som försvårar att upprätthålla god handhygien. Även
överinstanserna ger medhåll att detta är extra viktigt i en tid då det råder en pandemi. Genom att ställa
krav på hygieniska behandlingsverksamheter skapar vi dessutom en mer likvärdig konkurrens, vilket
gynnar de seriösa aktörerna.
Genom arbetet inom Tryggare Malmö har vi på olika sätt stärkt förutsättningarna för ett tryggt och säkert
Malmö och bidrar till att minska riskerna för Malmöbornas hälsa och miljön i Malmö. Detta påverkar även
för de företag som väljer att etablera sig i Malmö och därmed ger ökade arbetstillfällen. Några konkreta
exempel på det är att vi tillsammans fått bort icke-godkända läkemedel, kosmetika och hälsovådliga
livsmedel från butiker och marknader samt fått bort ohälsosamma bostadsmiljöer och brandfarlig
hantering av gasol i flera samlingslokaler.



Under året har intresset för Tryggare Malmö som vanligt varit stort i media och trots pandemin med dess
minskade antal besök har mycket hunnit hända under året.



Sedan starten i juli 2017 har Tryggare Malmö utvecklats och mognat både vad gäller arbetsmetoder och
fokus av arbetsområden. Det är mycket positivt att miljöförvaltningens arbete med Tryggare Malmö har
kunnat permanenteras genom en egen enhet på förvaltningen. Det gör att vi kan planera för längre
tidsperioder och på så sätt förfina vårt arbetssätt. Det ger även möjlighet till stabilitet och långsiktighet i
arbetet som i sin tur kan ge en hållbar effekt för Malmöborna. Kanske är det på grund av denna stabilitet
som vi har kunnat utföra i princip lika mycket som vi gjorde under 2019, även om det under 2020 varit
pandemi med begränsningar i arbetet.
Handel mellan företag sker över kommun, region- och ofta även nationsgränser, men kommunala
kontrollmyndigheters register begränsas till kommunens gränser. Verksamheterna känner till detta och
utnyttjar det i allra högsta grad. Har verksamheten förbjudits i en kommun kan verksamheten enkelt flytta
sina varor till en annan kommun och fortsätta som vanligt tills den andra kommunen eventuellt upptäcker
det. Eftersom det inte är så många fler kommuner som arbetar liknande Malmö, är det svårt för dem att
prioritera uppsökande tillsyn.
Vi ser därför att det finns behov av nationell samordning och att fler kommuner börjar arbeta som Malmö
för att kunna hantera fusk och brottslighet som flyttar mellan kommuner och över landsgränser. Även
samarbete inom Europa behövs, då kontrollen av transporter är väldigt begränsad till det egna landets
gränser. Exempel på lyckade internationella samarbeten är det med Rejseholdet i Danmark när det gäller
livsmedelsfusk. Framgången i att stoppa godisfusket hade aldrig varit möjligt utan detta samarbete.
Verksamhetsområden utvecklas ständigt och med tiden uppnås en punkt då området står inför en mer
omfattande omvandling. På marknaden dyker ständigt nya verksamheter upp, branscher förändras och
därför förändras också behovet och efterfrågan av lokaler och mark. I vissa verksamhetsområden kan då
fastighetsägarna ha svårt att hitta nya hyresgäster till omoderna eller icke ändamålsenliga lokaler. Det finns
då uppenbarligen en risk att fastighetsägarna hyr ut lokalerna till hyresgäster, oaktat vilken verksamhet som
avses bedrivas. Verksamheterna som därmed etableras är många gånger illegala och i strid mot reglerna
inom flera myndigheters tillsynsområden.
Flera av Malmös verksamhetsområden ligger centralt, har låga hyresnivåer och lokaler som skulle kunna
göras lämpliga för kultur- och föreningsverksamheter, som ofta har svårt att hitta lämpliga lokaler för sina
verksamheter. För att kunna bidra till en positiv stadsutveckling är det viktigt att staden arbetar
förebyggande och fångar upp dessa övermogna industriområden, så att de kan få ett nytt fokus och
innehåll innan de når så långt i sin livscykel att de börjar skapa oönskade problem.
Nästan samtliga av de samlingslokaler och bostäder som stadsbyggnadskontoret stängt ner under första
halvan av 2020 är lokaliserade i de östra delarna av Malmö. I vissa fastigheter finns flera ärenden som
utreds parallellt då det i en fastighet kan finnas flera olika verksamheter.
Det handlar inte alltid om att uppsåtligt bryta mot lagen. I vissa ärenden tampas vi istället med okunskap
om lagstiftningar och i vissa fall även bristande kunskaper i svenska språket. Detta gäller särskilt inom
massagetillsynen där kvinnorna som äger salongerna ofta varken talar svenska eller engelska, vilket gör att
det blir svårt att kommunicera. Istället sker ofta kommunikationen med kvinnans man eller den som vi
misstänker är den verklige huvudmannen för salongen.
Även fastighetsägarna brister i sin kunskap om ansvar då de tillhandahåller lokaler eller bostäder som inte
är anpassade efter verksamheten, vilket gör att det kan krävas större ombyggnationer i till exempel
ventilation. Detta innebär i sin tur långdragna ärendeprocesser som kräver mycket handläggningstid och
höga kostnader för fastighetsägaren eller verksamheten. Fastighetsägaren har dessutom ett ansvar att
utföra egenkontroll i sina fastigheter. Om inte lokalerna rutinmässigt kontrolleras och följs finns det en
risk att illegala verksamheter etableras. Vi har exempelvis stött på fall där massagesalonger inrättats i gamla
kontors- eller lagerlokaler och där villor hyrts ut till företag som byggt om villan till ett gruppboende utan
fastighetsägarens vetskap. I vissa fall finns även misstankar om brott. Om fastighetsägaren själv har



kännedom om att illegal verksamhet pågår i fastigheten, till exempel människoexploatering, kan denne
göra sig skyldig till brott genom att upplåta sina lokaler för detta.
Vi ser ett behov av att arbeta förebyggande med informationsspridning såväl till fastighetsägare som till
verksamheter. På så vis stöttar vi de verksamheter som vill göra rätt, och det blir tydligare vilka
verksamheter som bryter mot lagen av oaktsamhet eller uppsåtligt.
Ju mer vi letar, desto mer hittar vi. Detta är anledningen till att Tryggare Malmös arbete startade från
första början. Det finns inte alltid resurser till att prioritera de oseriösa verksamheterna som både är svåra
att hitta och att kontrollera. Det tar tid och det kräver resurser och kompetens för att lyckas. Hittar vi en
oseriös verksamhet inom en bransch har den ofta kopplingar till flera andra verksamheter eller personer
som leder till ytterligare utredningar. Malmö är Sveriges tredje största stad och därmed lockas många
personer hit för att få det bättre - hitta jobb och bostad. Att befinna sig i den situationen kan leda till
utsatthet och personen blir därmed ett enkelt byte för de oseriösa verksamheter som söker personer som
kan arbeta olovligen och hyra bostäder som är olämpliga. Vi ser även att oseriösa företag ofta förlägger
sina verksamheter i utsatta områden där personer med lägre inkomst och kännedom om sina rättigheter
finns. Dessa människor vill såklart ha kvar den inkomst och boende de har och tar därför inte kontakt
med myndigheter för att riskera förlora det.
Slutligen kan vi konstatera att den organiserade brottsligheten inte har intressen i endast en viss bransch.
Intresset finns där pengarna finns och där tillsynen är nedprioriterad.
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