Nämndsbudget 2019
Miljönämnden

Foto: Apelöga

Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................................................................. 4
Nämndens ansvar ........................................................................................................................... 5
Mål.................................................................................................................................................... 8
Förklaring av värden .................................................................................................................................................... 9
Målområde 1 – En ung, global och modern stad .............................................................................................. 9
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och
moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet
står högt på dagordningen. ..................................................................................................................................................... 9

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete .............................................................................................. 9
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges
förutsättningar för självförsörjning. ...................................................................................................................................... 9
Tydliga långsiktiga planeringsstrategier - Tydliga långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och
hållbara transporter gör Malmö till en stad där stora och små företag utvecklas med en växande
arbetsmarknad för Malmöborna. ................................................................................................................................................... 9

Målområde 3 – En stad för barn och unga .........................................................................................................10
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de
behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. .........10
Samarbete kring skolfrågor - God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att
Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av hög kvalitet tillgodoses. .................................................................... 10
Offentlig miljö för barn och unga - Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn
och ungdomar att utveckla sin självständighet. ..................................................................................................................... 11

Målområde 4 – En öppen stad ...............................................................................................................................12
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från
diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. .............12
Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete – Vi bemöter Malmöbor, verksamhetsutövare och
samarbetspartners på ett likvärdigt sätt och gör Malmöborna delaktiga i arbetet med att utveckla en
tillgänglig och trygg stad................................................................................................................................................................ 12

Målområde 5 – En jämlik stad.................................................................................................................................13
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 .......................................................................................................................................................................................13
Tryggt och hållbart boende - Vi bidrar till trygga och hållbara boendemiljöer. ............................................................ 13

Målområde 6 – En trygg stad ..................................................................................................................................14
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som
i stadens offentliga rum. ..........................................................................................................................................................14
Tryggare Malmö - Genom tillsyn och kontroll i Tryggare Malmö samverkar vi med andra berörda
förvaltningar och myndigheter för att motverka oseriösa verksamheter. ...................................................................... 14

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad ............................................................................................................15
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett
meningsfullt fritid- och kulturliv. .........................................................................................................................................15

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad .........................................................................................................16

Nämndsbudget 2019, Miljönämnden

2(31)

Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande
befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad............................................................16
Hållbara företag och verksamheter – Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för hållbara företag och
verksamheter. ..................................................................................................................................................................................... 16
Hållbar stadsmiljö – Vi bidrar till en grön, buller- och giftfri stad, med frisk luft, rent vatten och
fungerande avlopp och kretslopp. .............................................................................................................................................. 17

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är
enkelt att göra hållbara val. ....................................................................................................................................................18
Säker och hållbar konsumtion - Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för säker och hållbar
konsumtion. ........................................................................................................................................................................................ 18
Lärande och engagemang för hållbar utveckling - Vi arbetar för att Malmöborna ska ha möjlighet att
engagera sig för en mer hållbar utveckling och ha kunskap att kunna göra hållbara val. Vi stödjer och
möjliggör att barn och unga blir medskapare i den hållbara utvecklingen. Vi bedriver ett aktivt
samarbete med forskningsinstitutioner och olika kunskapsallianser i hållbarhetsfrågor. Med
utgångspunkt i Agenda 2030 arbetar vi med sambanden mellan lokal handlingskraft och global
utveckling. ........................................................................................................................................................................................... 19
Förnybar energi – Genom dialog och rådgivning till stadens förvaltningar arbetar vi för att öka
andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter. ......................................................................................................... 20
Hållbart byggande - Genom dialog och kunskapsutbyte arbetar vi för ett hållbart byggande. .............................. 21

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor ..................................................................................................22
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög
kompetens och kunskap möta Malmöborna. .................................................................................................................22
Hållbart arbetsliv – Vi har en jämställd och jämlik arbetsplats med god organisatorisk och social
arbetsmiljö som främjar ett tryggt och hållbart arbetsliv..................................................................................................... 22

Plan för verksamheten ................................................................................................................. 23
Ekonomi ......................................................................................................................................... 28
Resultaträkning............................................................................................................................................................29
Investeringsram ...........................................................................................................................................................29
Internbudget per avdelning och enhet ..............................................................................................................30
Budget för lärande för hållbar utveckling. .........................................................................................................31

Bilagor
Bilaga 1: Kommunbidragsbudget 2019
Bilaga 2: Globala mål - nämndsmål 2019
Bilaga 3: Tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2019
Bilaga 4: Tillsynsplanering livsmedelskontroll 2019

Nämndsbudget 2019, Miljönämnden

3(31)

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens nämndsbudget som utgörs av gemensamma
mål. Ledorden är "helhet, tydlighet och delaktighet" vilket ska genomsyra nämndsbudgeten. För 2019 har
nämndsmålen Tryggare Malmö, Förnybar energi samt Hållbart byggande tillkommit. Totalt har miljönämnden 13 mål och förvaltningen 42 åtaganden som ska leda till att målen uppnås.
Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor
jämfört med budget 2018. Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för
löne- och prisökningar med 1,7 samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadspålägg med 0,6 miljoner kronor. Nämnden har också ålagts ett effektiviseringskrav på två procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.
Utöver den ordinarie verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver förvaltningen olika projekt som finansieras med stöd av externa bidrag från bland annat EU och Vinnova. Kostnader och intäkter för projekt beaktas i internbudgeten.
Intäkterna budgeteras till 109,9 miljoner kronor varav 41,5 miljoner kronor utgörs av tillsynsintäkter och
24,4 miljoner kronor av olika projektbidrag från bland annat staten och EU. Övriga intäkter består av 7,5
miljoner kronor för trygghetssatsningen, "Tryggare Malmö" . Resterande intäkter är overhead och intäkter
för bland annat luftmätningstjänster.
Miljöförvaltningens budgeterade totala kostnader uppgår till 177,8 miljoner kronor. Personalbudgeten som
uppgår till 105,5 miljoner kronor innehåller sammanlagt 177,2 helårsresurser fördelade enligt tabell nedan.
Ökningen av antalet resurser beror främst på trygghetssatsningen, "Tryggare Malmö" som utgörs av 12,0
helårsresurser. Nämnden erhöll även 2018 medel för trygghetssatsningen men dessa erhölls efter att
nämndsbudget 2018 beslutats.
Övriga kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader uppgår till 72,3 miljoner kronor varav
kostnader för lokaler uppgår till 6,0 miljoner kronor.
Bedömningen är att budgeten för 2019 kommer att vara i balans. Det finns dock osäkerhet kring det stora
projektet, Malmö innovationsarena (MIA), som påbörjades 2016. Finansieringen av projektet kräver stora
anpassningar av verksamheten för att kunna finansieras inom befintlig ram. En minskad projektvolym beroende på att det är slutet på EU:s programperioder gör att det krävs nya ansökningar för att möta projekt
som avslutas under hösten. Arbetet är dock hela tiden pågående när det gäller anpassningar till de ekonomiska förutsättningarna.
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Nämndens ansvar
Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Miljönämnden har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö.
Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Vi tillvaratar
allmänna intressen för miljö, hälsoskydd och hållbar utveckling i samhällsplaneringen. Vi bedriver en bred
verksamhet med program, processer och projekt för miljö, hälsa och hållbar utveckling i Malmö. Vi har en
rådgivningsverksamhet med konsumentvägledning och energirådgivning.
Miljöförvaltningen har cirka 195 anställda med gemensamt kontor på Bergsgatan 17.
Organisation

Avdelningar
Avdelningen för livsmedelskontroll (ALK)
Avdelningen för livsmedelskontroll utövar riskbaserad, ändamålsenlig och rättssäker kontroll av livsmedelsverksamheter i Malmö för att se till att dessa följer gällande lagstiftning. Detta innebär att vi genomför
planerade kontroller, registrerar och godkänner nya livsmedelsverksamheter, utreder klagomål och misstänkta matförgiftningar samt ger information och rådgivning i samband med registrering och godkännande av nya verksamheter. Tillsammans med Livsmedelsverket och övriga svenska kommuner arbetar vi
för att utveckla en likvärdig livsmedelskontroll i landet.
Det ska vara lätt att göra rätt – därför ligger stort fokus på ett förebyggande, proaktivt arbetssätt i dialog
med verksamhetsutövarna, där information, kommunikation och rådgivning har ett stort utrymme. På
detta sätt skapar vi möjligheter för Malmöborna att göra medvetna och hållbara val över tid. Genom det
förebyggande arbetet samt kontinuerlig kontroll och övervakning av verksamheterna driver vi på utvecklingen för den hållbara staden.
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Avdelningen för miljö- och hälsoskydd (MHS)
Miljönämnden är en självständig myndighet enligt grundlagen, med uppdrag att bedriva tillsyn och kontroll enligt Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken.
Det innebär att vi genom tillsyn ska se till att företag och verksamheter i hela Malmö - även Malmö stads
egna - följer lagen. Syftet är att skydda miljön och människors hälsa och främja en hållbar utveckling, både
nu och i framtiden. Vi bedriver tillsyn av bland annat bostäder, skolor och förskolor, asylboenden, trafik,
industrier och miljöfarlig verksamhet. Tillsynen bedrivs genom förebyggande arbete och inspektioner.
Rådgivning och information underlättar för verksamhetsutövarna att göra rätt från början och för att
kunna följa lagstiftningen. Vi bidrar till att lösa stadens utmaningar, t ex att klara den stora utbyggnaden av
bostäder, förskolor och skolor i Malmö. Behovet av att bygga bostäder, skolor och förskolor till den
ökande befolkningen innebär stora utmaningar. Malmö är en gammal industristad och på mycket av den
mark där vi idag bygger bostäder och skolor har det tidigare funnits industrier eller verksamhet som har
förorenat marken. Här samarbetar vi med andra förvaltningar i staden för att säkerställa giftfria miljöer, t
ex för Malmös skolbarn.
Förtätningen av staden gör att industrier och bostäder kommer närmare varandra. Det kan innebära risk
för markföroreningar, buller och utmaningar som brist på fria ytor och gröna miljöer. Miljöförvaltningens
uppdrag i dessa stora utmaningar är att skydda miljön och människors hälsa. Det är viktigt att öka kunskapen om tillsynsmyndighetens roll, ansvar och uppdrag i arbetet med att lösa stadens utmaningar.
En annan utmaning i Malmö, liksom i många andra större städer, är att bristen på bostäder gör det möjligt
för oseriösa fastighetsägare att hyra ut lokaler och bostäder som inte följer lagstiftningens krav. Här har vi
ett viktigt uppdrag att se till att Malmöborna inte har bostäder som gör dem sjuka. Vi har under de senaste
åren utvecklat tillsynen i denna del genom en bred samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och
fastighetsägare i staden för att motverka oseriösa fastighetsägare och slumförvaltning av bostäder. Vi ser
ett tydligt behov av tillgång till lämpliga tvångsförvaltare i de fall våra tillsynsåtgärder inte räcker till och då
boenden döms ut och förbjuds.
En annan utmaning är de verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Vi har i denna del utvecklat
ett förvaltnings- och myndighetsöverskridande samarbete med fokus på att gemensamt koordinera olika
tillsynsinsatser inom flera olika lagstiftningar samtidigt. Där har vi kunnat intensifiera våra tillsynsinsatser
inom bland annat bostadstillsyn, fordonsbranschen och tobakstillsyn. Vi hoppas på en fortsättning av
denna utökning där vi hittills har sett goda resultat av fokuserat tillsynsarbete och där vi ser fortsatta möjligheter att långsiktigt och uthålligt kunna lösa en del av utmaningarna med oseriösa verksamhetsutövare
inom flera olika branscher.
Miljöstrategiska avdelningen (MSA)
Avdelningen samordnar arbetet med Malmös miljöprogram och dess handlingsplan, samt miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Genom att granska detaljplaner och bygglov förebygger vi hälso- och miljöproblem för både samhälle och individer.
Vi ansvarar för samordning av Malmö stads arbete med miljö, klimat- och naturresurser, konsumentrådgivning, Fairtrade City, Lärande för hållbar utveckling, Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat,
samt Malmö stads medverkan i olika lokala, regionala, nationella och internationella organisationer och
nätverk med koppling till hållbar utveckling och miljö. Vi har ansvar för initiering och genomförande av
utvecklingsprojekt och program som bidrar till god miljö och hållbar utveckling i Malmö, något som vi
genomför i samarbete med många olika aktörer, både i Malmö och i omvärlden. Denna utvecklingsverksamhet har en betydande omfattning och bidrar på många sätt till en hållbar utveckling i Malmö.
Ekonomienheten (EKO)
Enheten stödjer förvaltningsledningen och miljöförvaltningens verksamheter i ekonomi-, lokal- och inköpsfrågor och svarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen på förvaltningen. Ekonomienhetens
uppdrag är också att säkerställa att miljöförvaltningens ekonomiska redovisning är fullt tillförlitlig och sker
enligt god redovisningssed.
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HR-enheten (HR)
HR-enheten ger stöd och service till medarbetare och chefer utifrån Malmö stads beslutade HR-processer;
anställning och lön, arbetsmiljö, rekrytering, omställning, löneöversyn, rehabilitering och kompetensförsörjning.
Kansli och juridik (KOJ)
Enheten har huvudansvar för förvaltningens arkiv, dokument- och ärendehantering, juridik, systematiskt
kvalitetsarbete, nämndsadministration samt förvaltningens gemensamma målprocess.
Medarbetarna arbetar till stor del som ett team med ansvar för att utveckla ärendeprocessen ur ett helhetsperspektiv. Enheten arbetar nära förvaltningens andra stödverksamheter samt med chefer och medarbetare på förvaltningens samtliga avdelningar.
Kommunikationsenheten (KOM)
Kommunikationsenheten arbetar med kommunikation som ett strategiskt och praktiskt verktyg för att
förvaltningens verksamhetsmål ska uppnås snabbare och på ett bättre sätt. Enheten ger kommunikationsstöd till chefer och medarbetare, till exempel genom kommunikationsplanering, extern marknadsföring,
omvärldsbevakning, webb, verksamhetsutveckling, projektprocesser, mediehantering, nyheter, text, bild
och layout.
Arbetssätt
På miljöförvaltningen använder vi i huvudsak tre olika verktyg i vårt arbete: tillsyn, rådgivning och strategiska utvecklingsprojekt. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och livsmedelsfrågor och att
följa lagstiftningen är det baskrav som ställs på både företag och medborgare. Rådgivningen är det centrala
verktyget i vårt förebyggande arbete och de strategiska utvecklingsprojekten är viktiga för att driva utvecklingen framåt.
Uppdrag
Miljöförvaltningen ska leda och samordna Malmö stads miljöarbete ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Miljöförvaltningen ansvarar även för kommunens prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt närliggande områden. I
uppdraget finns också att ansvara för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning
samt arbetet med Fairtrade City.
Jämställdhetsintegrering
Under 2019 fortsätter miljöförvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering, i enlighet med Malmö
stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Målet med arbetet är att jämställdhetsanalyser ska göras
kontinuerligt i det ordinarie arbetet, samt att mätbara mål och åtaganden ska integreras i nämndsbudgeten
och andra styrdokument. Bland de åtgärder som planeras finns bland annat att jämställdhet och mångfald
ska diskuteras på arbetsplatsträffar under året, att förvaltningen medverkar i metodutveckling för antidiskriminering, samt att ett seminarium planeras för förvaltningens medarbetare.
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Mål
Vår vision
Visionen för miljöförvaltningen, Malmö 2025 — den hållbara staden, syftar på en stad där miljöfrågor,
sociala och ekonomiska frågor förstärker varandra. Malmö 2025 är en stad där vi aktivt jobbar med att
synliggöra målkonflikter och stärka positiva samband mellan miljöfrågor och andra viktiga utvecklingsfrågor för staden.
Struktur
Nämndsmål
Inom ramen för de politiskt beslutade styrdokumenten ska de nya nämndsmålen visa prioriteringar och
vara vägledande för förvaltningens arbete. Varje nämndsmål har en ansvarig avdelningschef som tillsammans med förvaltningsdirektören ansvarar för uppföljningen. Uppföljningen för samtliga nämndsmål görs
av avdelningscheferna i ledningsgruppen inför delårsrapport januari - augusti och årsanalysen.
Åtagande
Ett åtagande är förvaltningens löfte om hur nämndsmålet ska nås. Åtaganden tas fram gemensamt på avdelningarna. Huvudansvarig avdelning samordnar åtagandet med de avdelningar som är berörda.
Uppföljning av nämndsmål
Inför delårsrapport januari till och med augusti och årsanalysen anordnas en workshop med avdelningscheferna och förvaltningsdirektören för att göra en gemensam kvalitativ bedömning av måluppfyllelsen
för samtliga nämndsmål. Denna bedömning baseras på förvaltningens samlade åtaganden för respektive
nämndsmål. Denna uppföljningsmetod är viktig eftersom att nämndsmålen i sig är framtagna för att underlätta och skapa bra förutsättningar för effektivt samarbete mellan avdelningarna på miljöförvaltningen.
Det är viktigt att uppföljningen på denna nivå genomförs i samarbete mellan verksamhetsansvariga avdelningschefer och förvaltningsdirektören. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan avdelningscheferna bidrar även till värdefull verksamhetsutveckling för miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen följer Malmö stads målstyrningsmodell och har anpassat denna i miljöförvaltningens
rutin för målstyrning, som är ett lättillgängligt stöd för alla chefer och medarbetare på förvaltningen. Genom att ha en tydlig målstruktur med hög delaktighet från chefer och medarbetare blir målarbetet både
ambitiöst och realistiskt.
Miljönämndens mål bidrar på olika sätt till samtliga kommunfullmäktigemål, men är koncentrerade till de
fem kommunfullmäktigemål som vi bidrar mest till: målområde 4, 5, 6, 8 och 9. Frågor som är särskilt prioriterade i alla nämndsmål är områden i Malmö med låg välfärd, barn och unga, trygghet, innovationer,
antidiskriminering samt arbete och ekonomisk utveckling. En bra dialog med Malmöborna är en viktig
förutsättning i arbetet för en hållbar stad. Detsamma gäller samarbetet inom staden och med företag, verksamheter och organisationer i Malmö och i omvärlden.
Koppling till FN:s 17 globala hållbarhetsmål
I september 2015 anslöt sig Malmö stad som en av de första städerna i världen till FN:s nya globala mål
för hållbar utveckling och har därmed lovat att göra dem till sina egna.
Vid revideringen av miljöförvaltningens nämndsmål den 27 september 2016 gav miljönämnden i uppdrag
att bli först i staden med att koppla samtliga nämndsmål till FN:s globala mål för hållbar utveckling. (Se
bilaga 2 för kopplingar.)
Gemensamma mål med andra tekniska nämnder
GeMål-gruppen (Gemensamma mål) består av representanter från fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Gruppen har i uppdrag att samordna och
föra dialog om mål- och budgetprocessen, utveckla gemensamma mål och hitta förbättringsområden mellan de tekniska förvaltningarna och nämnderna. För att bygga en grund för gemensamma prioriteringar i
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förhållande till kommunfullmäktigemålen har GeMål anordnat workshops med nämnderna och förvaltningarna. Fokus har legat på bland annat målområde 1 - En ung, global och modern stad, målområde 2
- En stad för näringsliv och arbete och målområde 3 - En stad för barn och unga, målkonflikter och samarbetsformer med utgångspunkt i nämndernas respektive roller. Arbetet handlar om att skapa rätt förutsättningar för att klara av stadens gemensamma utmaningar med målet att uppnå högre måluppfyllelse och
tydliga positiva effekter för staden och Malmöborna.
Genom samarbetet har flera gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. Uppföljningen av dessa
nämndsmål är anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen. Under
2018 och början av 2019 har samarbetet bland annat handlat om att synkronisera förslag till mål, målindikatorer och åtaganden. I detta arbete har flera nya möjligheter till gemensamma mål uppmärksammats,
bland annat gällande stadens trygghetsarbete. Under resten av 2019 fokuseras arbetet på att synkronisera
nämnderna inför arbetet i stadens nya målstruktur.

Förklaring av värden
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade målvärden där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala målvärdet.

Målområde 1 – En ung, global och modern stad
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala
och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.
Miljönämnden har inget nämndsmål för detta kommunfullmäktigemål. Det finns dock indirekta kopplingar till nämndsmålen Tryggt och hållbart boende, Hållbara företag och verksamheter, Hållbar stadsmiljö
samt nämndsmålet Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och
ges förutsättningar för självförsörjning.
Nämndsmål/bolagsmål:
Tydliga långsiktiga planeringsstrategier - Tydliga långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark
och hållbara transporter gör Malmö till en stad där stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Under 2019 genomförs flera processer där vi ser över vår samverkan med andra förvaltningar för att på så
sätt ytterligare bidra till tydliga långsiktiga planeringsstrategier. Detta innefattar bland annat vår roll som
remissinstans i planärenden, samordning av handlingsplaner, framtagande av nytt miljöprogram samt vårt
övergripande arbete med hållbar utveckling i Malmö kopplat till Agenda 2030 och de nya globala hållbarhetsmålen.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Vi samverkar genom arbetsgrupper, projekt, remissförfarande, styrgrupper, AC-gruppen, planeringsgruppen, m.m. Under 2019 intensifieras detta arbete.
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Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter kan uppstå när snabb näringslivsutveckling riskerar att påverka miljö och hälsa. Å andra sidan finns stora möjligheter till synergieffekter. För att minimera problemen krävs ett nära samarbete både
inom och utom Malmö stad, förvaltningsövergripande grupperingar samt en gemensam tolkning av målet.
Detta nås genom dialog, ödmjukhet, förståelse och tät samverkan.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Flera processer prioriteras där just samverkan lyfts på alla nivåer, med syftet att skapa större förståelse för
varandras uppdrag och hitta gemensamma vägar framåt. Vi möter näringslivet bland annat via en satsning
på industriell och urban symbios.
Målindikator

Målvärde

Stödunderlag i samarbete med SBK och FGK kring skyddsavstånd industrier vid utbyggnad och förtätning i befintlig stad ska vara framtaget.
En kvalitativ analys av ett antal större fysiska planeringsprocesser där miljöförvaltningen
deltar.

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för att Malmö stads fysiska planeringsstrategier leder till att Malmö blir mer hållbart.
Vi åtar oss att uppmärksamma och samarbeta kring förtätningsfrågor i tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen i syfte
att värna människors hälsa och miljö.
Vi åtar oss att implementera den förvaltningsgemensamma webbkarta som tagits fram inom ramen för projektet
mMap.

Målområde 3 – En stad för barn och unga
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.
Nämndsmål/bolagsmål:
Samarbete kring skolfrågor - God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av hög kvalitet tillgodoses.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Genom ett förbättrat samarbete med stadsbyggnadsnämnden kan vi tillsammans förtydliga och identifiera
de viktigaste myndighetskraven för hälsa och miljön för att dessa ska komma in tidigt i både detaljplanebygglovs- och anmälningsprocess vid nyetableringar av skolor och förskolor. Resultatet blir en bättre lokalisering med miljöbalkens krav på hälsa och miljön medtagna tidigt i stadsutvecklingsprocessen. Dessutom
skapas förutsättningar för en bättre ekonomisk styrning då kostnader för myndighetskrav är kända i ett
tidigare skede av stadsutvecklingsprocessen.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
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Samarbetet kommer att fortsätta utvecklas med stadsbyggnadsnämndens enhet för skola i dessa frågor,
som sedan förankras med andra berörda intressenter och nämnder exempelvis förskolenämnden. Även
samarbete med Fastighetskontoret sker i markfrågor med deras markmiljöspecialister.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikt kan uppstå i de fall miljönämnden fattar myndighetsbeslut i samband med anmälningsprocess
av skola/förskola i de fall lokalisering bedöms vara olämplig exempelvis att föroreningar ej är avhjälpta.
Detta kan försena byggandet av nya förskolor och skolor, samtidigt som vi ska förtäta staden och få fram
skolorna snabbt för att möta den växande befolkningen.
Målkonflikten hanteras genom fortsatt dialog och samarbetsmöten med berörda förvaltningar kring de
myndighetskrav och åtgärder som behöver uppfyllas. Dessa samarbetsmöten har pågått sedan tidigare och
har fokuserat på bland annat en tydligare tillsynsprocess och ökad förståelse och ansvarsfullt förhållningssätt för våra respektive uppdrag och kompetens mellan förvaltningarna.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden har fortsatt redan pågående samarbetsmöten med förskoleförvaltningen, stadsfastigheter
och grundskoleförvaltningen med fokus på en tydligare tillsyns- och anmälningsprocess för berörda, där
myndighetskraven finns medtagna tidigare i processerna. Här har även fokus legat på kommunikation och
dialog i tidiga skeden med berörda förvaltningar.
Målindikator

Målvärde

Andel anmälningar av undervisningsverksamhet som har hanterats parallellt med bygglovet (hantering i tidigt skede).

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för ett förbättrat samarbete med berörda förvaltningar för att få effektiva processer med fokus på
barns behov vid nyetablering av förskolor och skolor.

Nämndsmål/bolagsmål:
Offentlig miljö för barn och unga - Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn
och ungdomar att utveckla sin självständighet.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Vårt tillsynsuppdrag är att i detta fall skydda barnens hälsa och miljön genom tillsyn enligt miljöbalken.
Genom vår tillsyn på förskolor, skolor och pedagogisk omsorg ser vi till att den offentliga miljön är säker
och hälsosam.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samarbetsinsatserna kommer att fortsätta genom återkommande möte med berörda förvaltningar i samband med tillsynsinsatser samt i samband med anmälningsprocess av nya förskolor och skolor.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
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Målkonflikter kan uppstå exempelvis i yttrande kring bygglov och i tillsynen när vi bedömer att det finns
risk för olägenhet för barnens hälsa eller miljö inom olika tillsynsområde. Målkonflikterna hanteras i upparbetade samarbeten vi har med berörda förvaltningar med fokus på tidig dialog och kommunikation kring
beslut. Även här är det viktigt att skapa förståelse och ett ansvarsfullt förhållningssätt för våra olika roller,
ansvar och uppdrag för att ett smidigt samarbete ska kunna ske.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Sedan 2016 har anmälnings- och tillsynsprocessen för förskolor och skolor effektiviserats med större fokus på dialog och kommunikation med berörda förvaltningar i tidiga skeden. En kemikalieplan har tagits
fram inom ramen för bland annat miljöprogrammets handlingsplan med särskilt fokus på att minska exponering av farliga kemikalier för barn och unga samt för att höja kunskapsnivån hos förskolor och skolor
om kemikaliers skadliga inverkan på hälsa och miljön.
Målindikator

Målvärde

Andelen genomförda tillsynsbesök i förhållande till planerad tillsyn av förskolor och skolor.

minst 100%

Andelen förskolor och skolor som fått förbättrade vistelsemiljöer efter vår tillsyn ska
minst uppgå till nivån 2018.

minst 92%

Andelen förskolor och skolor som fått förbättrade vistelsemiljöer efter vår tillsyn ska
minst uppgå till nivån 2018.

minst 65%

Antal utbildade i kemikaliefrågan av de målgrupper som arbetar med och för barn och
unga.

minst 200

Åtagande
Vi åtar oss att genom granskning, samarbete och tillsyn bidra till att barn och ungas vistelsemiljöer är hälsosamma,
miljövänliga och fria från skadliga kemikalier både inom- och utomhus.

Målområde 4 – En öppen stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri
från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en
tillgång.
Nämndsmål/bolagsmål:
Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete – Vi bemöter Malmöbor, verksamhetsutövare och
samarbetspartners på ett likvärdigt sätt och gör Malmöborna delaktiga i arbetet med att utveckla
en tillgänglig och trygg stad.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden har valt att arbeta med detta nämndsmål då förvaltningen arbetar med Malmöbor, verksamhetsutövare och samarbetspartners genom rådgivning, kontroll, tillsyn och projekt. Att ha ett gott och
professionellt bemötande och en princip om likabehandling är ytterst viktigt för att bibehålla hög kvalitet
och ett högt förtroende i vårt arbete oavsett uppdrag.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
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Vi har bjudit in Malmöbor och organisationer att vara delaktiga i utvecklingen av en tillgänglig, trygg och
hållbar stad genom dialogprocesser och inkluderande arbete. Miljönämnden samverkar även med tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden för att samköra utbildningar och workshopar kring dessa frågor.
Här kan olika förvaltningar i framtiden bjuda in representanter från den idéburna sektorn för kunskapsallianser.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Miljöförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsgrupp har de senaste två åren tagit fram statistik och underlag som visar hur arbetet med jämställdhetsintegrering går. Under 2018 analyserades materialet så att
förvaltningen kunde ta strategiska beslut i det fortsatta arbetet med jämställdhet på förvaltningen. Uppföljnings- och utbildningsinsatser i bland annat klarspråk har lett till att våra handlingar och mallar är enklare
formulerade och lättare att förstå. Beslutsmallar, rutiner och webbsidor har också förbättrats vad gäller
språk-, innehåll-, bemötande- och mångfaldsperspektiv.
Målindikator

Målvärde

En kvalitativ analys av arbetet med samsynsfrågor inom miljö- och hälsoskyddstillsynen
och livsmedelskontrollen.

Åtagande
Vi åtar oss att kommunicera med ett enkelt och tydligt språk i vårt möte med Malmöbor, företagare och verksamhetsutövare.
Vi åtar oss att fortsätta möta människor med en likvärdig, respektfull och tydlig kommunikation i vår tillsyn.
Vi åtar oss att inkludera Malmöbor och andra aktörer i arbetet för en hållbar stad.

Målområde 5 – En jämlik stad
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/bolagsmål:
Tryggt och hållbart boende - Vi bidrar till trygga och hållbara boendemiljöer.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Inom ramen för vårt tillsynsuppdrag att skydda människors hälsa och miljön säkerställer vi att alla Malmöbor med behov av stöd och hjälp har tillgång till hälsosamma och trygga boendemiljöer. Vi utför både egeninitierad tillsyn av fastigheterna i områden med lägre välfärd, utför tillsyn på asylboenden, samarbetar
med andra myndigheter och förvaltningar i den operativa boendegruppen inom staden för att motverka
slumförvaltning och andra olägenheter för hälsa som kan uppstå på grund av ett ohälsosamt boende.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt etablerade samarbete inom den operativa boendegruppen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, Fastighets- och gatukontorets lägenhetsenhet, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med flera för att motverka dessa ohälsosamma boenden och öka
kunskapen om vilka krav som ställs för att en hälsosam boendemiljö ska uppnås. Även inom den myndig-
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hetssamverkande tillsynen inom Tryggare Malmö fortsätter samarbetet med andra berörda förvaltningar/nämnder.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter kan uppstå när exempelvis bostäder snabbt behöver ordnas för både hemlösa och nyanlända och där vi upptäcker olovliga boenden i industri- och källarlokaler, som staden i vissa fall hyr för att
lösa boendefrågan. I de fall vi dömer ut bostäderna blir de som hyr dessa bostäder hemlösa.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Sedan 2016 har vi fortsatt samverka inom staden för att motverka slumförvaltning och ohälsosamma boendemiljöer genom den operativa boendegruppen samt genom den myndighetssamverkande tillsynen
inom Tryggare Malmö. Samarbete har även inletts med individ- och familjeomsorgen samt hemtjänst i
stadsområden med lägre välfärd för att förhindra att staden hyr ohälsosamma bostäder.
Målindikator

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.
Antal registrerade bostadsrättsföreningar i Energiporten ska vara fler än tidigare år.

minst 50

Antal genomförda målgruppsanpassade energirådgivningar med fokus på bostadsrättsföreningar och villaägare ska minst uppgå till nivån 2018.

minst 191

Åtagande
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 – En trygg stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet
som i stadens offentliga rum.
Nämndsmål/bolagsmål:
Tryggare Malmö - Genom tillsyn och kontroll i Tryggare Malmö samverkar vi med andra berörda
förvaltningar och myndigheter för att motverka oseriösa verksamheter.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
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Miljönämnden har tidigare år inte haft något nämndsmål kopplat till målområde 6. Arbetet som bedrivs
inom Tryggare Malmö har intensifierats och är ett viktigt område för hela Malmö stad.
I Malmökommissionens rapport beskrivs det dolda Malmö och vikten av att mota bort verksamheter som
är oregistrerade och illegala för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunala och
statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Genom
ett organiserat kunskapsutbyte mellan olika tillsynsfunktioner, kommunala och statliga, samt med ett gemensamt fokus på tillsyn riktad mot bland annat svartklubbar, oseriösa fastighetsägare, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk och alkohol- och tobaksförsäljning, har tydliga och samlade insatser genomförts sedan hösten 2017. Det har gjort att kontrollen av oseriösa aktörer har ökat.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Miljöförvaltningen arbetar nära stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter för att motverka verksamheter som leder till ökad upplevd otrygghet
och som kan vara en del i brottslighet.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter kan uppstå när exempelvis bostäder snabbt behöver ordnas för både hemlösa och nyanlända och där vi upptäcker olovliga boenden i industri- och källarlokaler, som staden i vissa fall hyr för att
lösa boendefrågan.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet är nytt from 2019. Miljönämnden har tidigare år inte haft något nämndsmål kopplat till
detta kommunfullmäktigemål. Att nämndsmålet om Tryggare Malmö har lagts till ökar möjligheten att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.
Målindikator

Målvärde

En kvalitativ analys av arbetet som bedrivs inom ramen för Tryggare Malmö.
Antal miljöfarliga verksamheter inom Fordonsbranschen som upptäcks och registreras i
den uppsökande tillsynen.
Antal miljöfarliga verksamheter inom Avfallsbranschen som upptäckts och registrerats i
den uppsökande tillsynen.

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för att motverka verksamheter som bidrar till otrygghet och osund konkurrens.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.
Miljönämnden har inget nämndsmål till detta kommunfullmäktigemål. Däremot finns indirekta kopplingar
till nämndsmålen Hållbara företag och verksamheter samt Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete.
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Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbara företag och verksamheter – Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för hållbara företag
och verksamheter.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Vi arbetar med detta mål för att det är en del av vår kärnverksamhet och att delar av detta mål sammanfaller med det tillsynsansvar som förvaltningen har. Nämndsmålet bidrar till målområde 8 genom att vi
bidrar till hälsosamma skolor, förskolor och vistelseplatser för barn och unga. Vi möjliggör och ställer krav
på att företag och verksamheter ska vara ansvarsfulla och följa lagstiftningen. Vi skapar förutsättningar för
företag och verksamheter att vara miljömedvetna, energieffektiva och använda förnybar energi. Vi driver
på arbetet med att Malmö stad ska arbeta systematiskt med hållbar utveckling. Vi arbetar för säkra och
korrekt märkta livsmedel.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
För att uppnå målet samverkar vi bland annat med externa aktörer inom de områden där vi har tillsynsansvar.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Vi ser inte att det finns målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av detta kommunfullmäktigemål.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Avdelningarna samarbetar inom de åtagande och aktiviteter, kopplade till nämndsmålet, där det finnas naturliga samarbetspunkter. Bland annat samarbetar våra två tillsynsavdelningar för att bidra till ett tryggare
Malmö.
Målindikator

Målvärde

Andelen genomförda tillsynsbesök i förhållande till planerad tillsyn.

minst 100%

En redogörelse av hur incidentrapporteringen för skolor och förskolor fungerar.
Antal aktörer som har fått förbättrade möjligheter att minska sin resurs- och energianvändning ska minst uppgå till nivån 2018.

minst 10

Åtagande
Vi åtar oss att verka för cirkulär ekonomi med förnybar och effektiv resurs- och energianvändning.
Vi åtar oss att genom tillsyn bidra till att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft med särskilt fokus
på otillåten verksamhet enligt miljöbalken.
Vi åtar oss att informera om hälsorisker vid olika former av skönhetsbehandlingar.
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Åtagande
Vi åtar oss att genom god service, information och professionell kontroll underlätta för verksamheterna att följa livsmedelslagstiftningen
Vi åtar oss att genom kontroll och information arbeta för att säker specialkost serveras på förskolor och skolor.

Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbar stadsmiljö – Vi bidrar till en grön, buller- och giftfri stad, med frisk luft, rent vatten och fungerande avlopp och kretslopp.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Detta nämndsmål är avgörande för att uppnå målen i Malmö stads miljöprogram och handlingsplan samt
kommunfullmäktiges mål om en ekologiskt hållbar stad.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan med andra nämnder och bolag är nyckeln till att nå detta mål. Vi samverkar genom arbetsgrupper, projekt, remissförfarande, styrgrupper, AC-gruppen, planeringsgruppen, m.m. Vi arbetar brett med
förankring och dialog av Malmö stads miljö- och klimatmål. Vi erbjuder andra förvaltningar stöd i att implementera handlingsplaner och aktiviteter.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Det finns målkonflikter t ex mellan snabb utbyggnad och rimlig hänsyn till miljö- och hälsoskyddsaspekter. Återigen är nyckeln ett nära samarbete genom dialog, ödmjukhet, förståelse och fokus på möjligheter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Ett internt utvecklingsarbete pågår med fokus på intern och extern samverkan. Ett förslag på revidering av
miljöprogrammets handlingsplan har tagits fram. Remissförfarandet i planärenden ses över. Underlag för
prioriteringar inom projektverksamheten tas fram.
Målindikator

Målvärde

Tidstäckning för kontinuerliga mätningar av NO2, O3, PM10 och PM2,5 ska vara minst
85 % för den parametern med lägst tidstäckning.

minst 85%

Minst 50 företag ska få transportrådgivning.

minst 50

Antal deltagare vid föreläsningar om solenergi för villaägare och bostadsrättsföreningar
ska vara minst 100.

minst 100

Antal tester som påbörjats inom projektet "Testbädd för grönblå urbana lösningar" (Blue
Green City Lab).
Antal publicerade rapporter över genomförd miljöövervakning i havsmiljö under året.

minst 2

Åtagande
Vi åtar oss att genom miljöövervakning, rådgivning och granskning verka för en buller- och giftfri stad med frisk luft,
rent vatten och slutna kretslopp.

Nämndsbudget 2019, Miljönämnden

17(31)

Åtagande
Vi åtar oss att driva på arbetet för ett hållbart transportsystem.
Vi åtar oss att bidra till en klimatanpassad stad med hög biodiversitet och välfungerande ekosystemtjänster.
Vi åtar oss att leda, samordna och följa upp Malmö stads miljöprogram och handlingsplan.
Vi åtar oss att arbeta tillsammans med företag, akademi och ideella verksamheter för att deras utvecklings- och innovationskraft ska bidra till ett hållbart Malmö.
Vi åtar oss att driva på arbetet för en hållbar utveckling av Malmös havsmiljöer, bland annat badvattenkvalitet.
Vi åtar oss att samverka med övriga förvaltningar i arbetet med Malmö som framtidens kuststad.
Vi åtar oss att delta i arbetet med ny resepolicy.
Vi åtar oss att driva utvecklingen av naturbaserade lösningar i stadsutvecklingen.

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det
är enkelt att göra hållbara val.
Nämndsmål/bolagsmål:
Säker och hållbar konsumtion - Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för säker och hållbar konsumtion.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Vi arbetar med detta mål för att det är en del av vår kärnverksamhet och att delar av detta mål sammanfaller med det tillsynsansvar som förvaltningen har. Nämndsmålet bidrar till målområde 8 genom att vi
förmedlar kunskap och engagemang för hållbar utveckling i vår egen organisation och till de som bor och
verkar i Malmö. Vi erbjuder konsumentvägledning och arbetar för säkra och korrekt märkta livsmedel. Vi
främjar rättvis handel, etiska och miljöbra val. Vi utvecklar arbetet med hållbar mat och hållbar upphandling i Malmö stad.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
För att uppnå målet samverkar vi bland annat med externa aktörer inom de områden där vi har tillsynsansvar.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Vi ser inte att det finns målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av detta kommunfullmäktigemålet.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inför 2019 har vi fortsatt fokus på kvalitén och effektiviteten i vårt tillsynsarbete samt fokus på avdelningarnas naturliga samarbeten inom åtaganden och aktiviteter som är kopplade till nämndsmålet.
Målindikator

Målvärde

Andelen genomförda kontroller i enlighet med kontrollplanen (livsmedelskontrollen).

minst 100%

Andel utredningar av klagomål, misstänkta matförgiftningar och RASFF som påbörjas
inom utsatt tid (livsmedelskontrollen).

minst 98%
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Målindikator

Målvärde

Andelen extra livsmedelskontroller samt sanktionsbeslut jämfört med totala antalet utförda kontroller samt en analys av resultatet.

högst 12%

Andel genomförda tillsynsbesök inom storstadssamarbetet, med inriktning på PFAS-ämnen, i förhållande till planerad tillsyn.

minst 100%

Antal genomförda seminarier och aktiviteter om delningsekonomi.

minst 2

Andel etiskt och miljömärkta artiklar i nya upphandlingar.

minst 80%

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för att alla Malmöbor, främst barn och unga, erbjuds korrekt märkta, hållbara, säkra och giftfria
produkter.
Vi åtar oss att arbeta med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar matkonsumtion.
Vi åtar oss att stärka förutsättningarna för att underlätta hållbara konsumtionsmönster och delningsekonomi.
Vi åtar oss att arbeta för hållbar upphandling och hållbara inköp inom Malmö stad.
Vi åtar oss att främja rättvis handel, etiska och miljöbra val.
Vi åtar oss att arbeta för hållbar konsumtion och att det ska vara lätt att få rådgivning och information i konsumentrelaterade frågor.
Vi åtar oss att arbeta för att alla i staden ska erbjudas hållbara och säkra livsmedel.

Nämndsmål/bolagsmål:
Lärande och engagemang för hållbar utveckling - Vi arbetar för att Malmöborna ska ha möjlighet
att engagera sig för en mer hållbar utveckling och ha kunskap att kunna göra hållbara val. Vi stödjer och möjliggör att barn och unga blir medskapare i den hållbara utvecklingen. Vi bedriver ett aktivt samarbete med forskningsinstitutioner och olika kunskapsallianser i hållbarhetsfrågor. Med utgångspunkt i Agenda 2030 arbetar vi med sambanden mellan lokal handlingskraft och global utveckling.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden har sedan länge varit en viktig del i Malmö stads samlade arbete för en hållbar utveckling
bland annat genom uppdraget att samordna stadens fairtradearbete samt lärande och rådgivning för hållbar utveckling. Om staden ska nå sina mål krävs att hela staden engagerar sig, både offentlig, privat och
idéburen sektor. Vi måste alla bidra, vilket vi främjar genom lärande och informationsspridning
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Vi arbetar i nära samverkan med andra förvaltningar i staden men också med organisationer, företag, universitet och enskilda medborgare. Vi samverkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för hållbar
utveckling.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Erfarenheter visar att genom att tänka globalt och handla lokalt kan hållbar utveckling bli till verklighet,
målkonflikter undvikas och målsynergier synliggöras och utvecklas. Dialog, ödmjukhet och perspektivmedvetenhet behöver genomsyra vår samverkan med andra aktörer.
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Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Under 2019 förväntas detta arbete utvecklas och integreras i ett större gemensamt arbete i Malmö med
lokal implementering av Agenda 2030 och FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Ett särskilt fokus
finns kring klimat- och havsmiljöfrågor i och med stadens satsning på framtidens kuststad.
Målindikator

Målvärde

Antal aktiviteter där barn och unga är medskapare av hållbar utveckling.

minst 5

Antal aktiva samarbeten med skolor och förskolor för en hållbar utveckling.

minst 3

Antal lärandeseminarier för forskare och tjänstepersoner inom ramen för ISU som rör
hållbar stadsutveckling.

minst 2

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för kunskap, engagemang och handlingskompetens för hållbar utveckling.
Vi åtar oss att arbeta vidare med de globala hållbarhetsmålen.
Vi åtar oss att samarbeta med universitet samt andra forsknings- och lärandeorganisationer i hållbarhetsfrågor.

Nämndsmål/bolagsmål:
Förnybar energi – Genom dialog och rådgivning till stadens förvaltningar arbetar vi för att öka andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Detta nämndsmål är avgörande för att uppnå målen i Malmö stads miljöprogram och handlingsplan samt
kommunfullmäktiges mål om en ekologiskt hållbar stad. I antaget miljöprogram för Malmö stad finns mål
om att andelen förnybar energi ska vara 100 procent i Malmö stads verksamheter år 2020. Miljönämnden
har en viktig roll genom dialog och rådgivning till stadens förvaltningar i arbetet för att öka andelen förnybar energi.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan med andra nämnder och bolag är nyckeln till att nå detta mål. Vi samverkar genom arbetsgrupper, projekt, remissförfarande, styrgrupper med mera. Vi erbjuder energirådgivning. Vi arbetar brett med
förankring och dialog av Malmö stads miljö- och klimatmål. Vi erbjuder andra förvaltningar stöd i att implementera handlingsplaner och aktiviteter.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Det finns målkonflikter t ex mellan snabb utbyggnad och rimliga kostnader. Återigen är nyckeln ett nära
samarbete genom dialog, ödmjukhet, förståelse och fokus på möjligheter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet är nytt from 2019 och med fokus på denna fråga förbättras nämndens möjlighet att bidra
till att uppfylla kommunfullmäktigemålet.
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Målindikator

Målvärde

En redogörelse av arbetet med förnybar energi.

Åtagande
Vi åtar oss att stödja stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram en energiplan.
Vi åtar oss att driva på arbetet för en ökad andel förnybar energi i energisystemet.
Vi åtar oss att arbeta för hållbara energilösningar.

Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbart byggande - Genom dialog och kunskapsutbyte arbetar vi för ett hållbart byggande.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Detta nämndsmål är avgörande för att uppnå målen i Malmö stads miljöprogram och handlingsplan samt
kommunfullmäktiges mål om en ekologiskt hållbar stad. Byggsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, varför det är viktigt att arbeta med ett hållbart byggande.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan med andra nämnder och bolag är nyckeln till att nå detta mål. Ett internt utvecklingsarbete pågår med fokus på intern och extern samverkan. Ett förslag på revidering av miljöprogrammets handlingsplan har tagits fram.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Det finns målkonflikter t ex mellan snabb utbyggnad och rimlig hänsyn till miljö- och hälsoskyddsaspekter. Återigen är nyckeln ett nära samarbete genom dialog, ödmjukhet, förståelse och fokus på möjligheter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet är nytt from 2019 och med fokus på denna fråga förbättras nämndens möjlighet att bidra
till att uppfylla kommunfullmäktigemålet.
Målindikator

Målvärde

En redogörelse av arbetet med hållbart byggande.

Åtagande
Vi åtar oss att tillsammans med stadsbyggnadskontoret ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
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Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med
hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.
Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbart arbetsliv – Vi har en jämställd och jämlik arbetsplats med god organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar ett tryggt och hållbart arbetsliv.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att vara en jämställd och jämlik arbetsplats med
god organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar ett tryggt och hållbart arbetsliv.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden samverkar med andra nämnder som t ex nätverksträffar med de tekniska förvaltningarna,
där vi delar med oss av varandras arbete och erfarenhet, vilket leder till förbättringar.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolag i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nej
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden har omformulerat målet 2019 vilket lett till ett tydligare fokus på att miljöförvaltningen ska
vara en arbetsplats som främjar ett tryggt och hållbart arbetsliv. Ledningsgruppen och arbetsmiljögruppen
har uppdaterat åtagande och aktiviteter.
Målindikator

Målvärde

HME, hållbart medarbetareengagemang, ska vara minst 75.

minst 75%

Sjukfrånvaron ska understiga genomsnittet i Malmö stad.

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö som innefattar inflytande och delaktighet, samarbete, goda anställningsvillkor, gott ledarskap och att vara en lärande organisation.
Vi åtar oss att skapa förutsättningar för att öka den ekonomiska medvetenheten på miljöförvaltningen.
Vi åtar oss att skapa förutsättningar för en klok kommunikation.
Vi åtar oss att ge juridisk rådgivning, samt skapa förutsättningar för att öka den juridiska kunskapen på förvaltningen.
Vi åtar oss att skapa förutsättningar för en fungerande och kvalitetssäker ärendeprocess.
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Plan för verksamheten
I detta avsnitt beskrivs övergripande den planering som förvaltningen har för 2019.
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Staden står inför stora utmaningar i samband med att vi närmar oss en befolkningsökning som når en halv
miljon Malmöbor. Vi ska även bygga ett stort antal bostäder inom ramen för storstadspaketet och de infrastruktursatsningar som följer. Detta ställer stora krav på oss att bygga och planera staden på ett miljömässigt- och hälsosamt hållbart sätt samt på att fortsätta kunna erbjuda hög kommunal service till alla
Malmöbor. Avdelningen är därför en fortsatt viktig instans och samarbetspartner i utbyggnaden och förtätningen av staden, då våra beslut även påverkar övriga förvaltningars arbete. De utmaningar som följer
av befolkningsökning och storstadspaketet har vi delat in i olika områden med särskilt riktade strategier.
Förtätning och utbyggnad
En direkt följd av att staden förtätas är att behoven av vår tillsyn ökar successivt för varje år främst när det
gäller förorenad mark, bostäder samt skolor och förskolor. När nya bostadsområden byggs i nära anslutning till industrierna påverkar detta de tillståndspliktiga verksamheternas möjligheter att bedriva sina verksamheter. Vi ser stora utmaningar i att upprätthålla rimliga skyddsavstånd till industrier i de områden som
förtätas. Vi ser ett stort behov av ökad kompetens hos andra förvaltningar och projektörer kring risker
med byggande nära industrier. Förtätning och utbyggnad kommer till stor del öka genom omvandling av
industrimark till bostadsbebyggelse. Detta är områden med stor risk för föroreningar i mark. Vi ser också
ett behov av att öka medvetenheten för vilka krav som är befogade att ställa i utredningar inför bebyggelse. Avdelningen kommer därför att fortsätta utveckla samarbetet med andra berörda förvaltningar
främst stadsbyggnadskontoret i detaljplaneprocessen. Samarbetet kommer att fokusera på att hitta pragmatiska lösningar för att kunna förebygga och identifiera viktiga myndighetskrav så tidigt som möjligt i
planprocessen kring förorenad mark, buller, luft, vatten, skyddsavstånd med mera. Samarbetet kring lämpliga skyddsavstånd till industrier vid förtätning kommer att fortsätta inom ramen för avdelningschefsgruppen mellan de tekniska förvaltningarna (AC-gruppen). När det gäller buller finns det idag ca 30 kraftigt
trafikbullerutsatta förskole- och skolgårdar i Malmö. Eftersom det är många gårdar som behöver åtgärdas
krävs en långsiktig tidsplan. I den nya täta staden blir det också viktigt att planera efter de nya bullerriktvärdena som ställer ännu högre krav än tidigare. Vi ser en stor utmaning i att hitta lokaliseringar i staden
som uppfyller barn och ungas behov utan buller som överskrider gällande riktvärden. Här kommer vi att
fortsätta samarbeta med främst fastighets- och gatukontoret kring åtgärdsprogrammet för buller. I samband med anmälan om nya förskolor och skolor kommer vi att fortsätta samköra vår anmälningsprocess
med stadsbyggnadskontorets bygglovsprocess för att hantera myndighetskrav tidigare i dessa processer.
Vi kommer att fortsätta bedriva regelbunden tillsyn på industrier för att kontrollera att de tar sitt ansvar
och följer villkor och försiktighetsmått i sina tillstånd. Vi ser utmaningar hos en del bolag att klara av sina
villkor och att kunskaperna om miljöbalkens krav varierar. Vi kommer därför fortsätta miljötillsynen på de
tillståndspliktiga verksamheterna med fokus på energi, avfall och kemikaliehantering.
Uppsökande bostadstillsyn
I samband med att staden kommer att fortsätta bygga ut och förtäta inom de kommande åren kommer
även tillsynsbehovet av bostäder att öka. Tillsynsbehovet är idag redan stort och avdelningen har utvecklat
arbetssätt för att kunna bedriva tillsyn där behovet också är som störst. Vi har sedan ett par år tillbaka haft
fokus på områden med lägre välfärd med utgångspunkt från Malmökommissionens rapport om ojämlikhet
i hälsa, där boendet är en viktig faktor. Vi har identifierat 21 områden i staden med ca 521 fastigheter belägna i områden med lägre välfärd enligt kommissionens rapport. Vår erfarenhet visar att många nya
svenska medborgare är rädda för att ställa krav på fastighetsägaren då de tror att de kan förlora sitt hyreskontrakt. Här behöver vi prioritera vår uppsökande tillsyn av hyresfastigheter för att lägga våra resurser på
de boenden som behöver vår tillsyn mest. Fokus i tillsynen blir fortsättningsvis inom ventilation, fukt, mögel och buller inom bostadsinnergårdar. Även radon är ett tillsynsområde som vi kommer att börja arbeta
med utifrån strålsäkerhetsmyndighetens nya framtagna handlingsplan.
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Otrygghet
Den upplevda otryggheten är en fortsatt utmaning att hantera. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
räddningstjänsten och tillståndsenheten (tobaks- och alkoholtillståndsgivare) har sedan år 2017 arbetat
nära Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter för att motverka verksamheter som
leder till ökad upplevd otrygghet och som kan vara en del i mer omfattande brottslighet. Detta har skett
inom ramen för Tryggare Malmö. Bland annat visar resultatet av tillsynen inom exempelvis Norra Grängesbergsgatan att flera fordonsverksamheter har låg kunskap om miljölagstiftningen och bidrar därmed till
negativ påverkan av miljön i kombination med att de dessutom sällan följer annan lagstiftning. Detta
skapar en otrygg miljö och vår samverkande myndighetstillsyn kan motverka dessa oseriösa verksamheter.
Vi kommer fortsätta att ha fokus på fordonsbranschen, olovliga boenden, massagesalonger, svartklubbar
med mera. Det är önskvärt med ett mer långsiktigt beslut om finansiering för projektet för att skapa långsiktiga resultat och bidra till varaktiga tryggare anställningsformer för de som arbetar inom projektet.
Vi kommer även att öka uppsökande tillsyn inom skönhetsbranschen, då vi har sett en ökande trend med
skönhetsingrepp. Därmed ser vi även en ökning av oseriösa skönhetsbehandlare då branschen till stor del
är oreglerad. Vi har haft ett antal fall där personer fått bestående men efter skönhetsingrepp. Vi fortsätter
även med informationsinsatser till Malmöbor och samverkan med branschorganisationer.
Utfasning av mikroplaster
Vi kommer att fortsätta samarbetet med VA Syd, skolförvaltningarna, stadsfastigheter och fastighets- och
gatukontoret efter kommunfullmäktiges beslut att vi ska fasa ut mikroplatser. Detta arbete kan komma att
påverka tillsynens inriktning framöver.
Avdelningen för livsmedelskontroll
Arbetet med en riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och effektiv livsmedelskontroll bedrivs utifrån de
prioriteringar och mål som finns i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. Vi fortsätter därför att integrera målen i Sveriges nationella kontrollplan i den löpande kontrollverksamheten, ett arbete
som påbörjades redan 2014. Avdelningen planerar sin verksamhet i en treårig kontrollplan. Planen är en
beskrivning av hur vi uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven
finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll.
Under perioden 2019–2021 kommer vi att kontrollera att samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i
staden följer gällande lagstiftning. Kontrollen kommer att ha särskilt fokus på säker livsmedelshantering,
säker specialkost, spårbarhet, säkra kosttillskott, korrekt information och redlighet samt fullständig och
korrekt allergimärkning. Totalt planerar avdelningen att göra ca 2800 kontroller varje år under treårsperioden.
Under 2019 fortsätter vi vårt arbete med att motverka all slags livsmedelsfusk genom egna kontrollprojekt
samt genom att delta i relevanta kontrollprojekt i Livsmedelsverkets och EU:s regi. Samarbetet med Livsmedelsverket i syfte att fånga misstänkt fusk och missförhållanden i livsmedelsbranscher fortsätter. Vårt
starkaste och Sverigeunika vapen i arbetet att motverka livsmedelsfusk är den tvåmannastyrka som sedan
hösten 2017 finansieras genom tillfälliga projektmedel riktade mot trygghetsskapande åtgärder. Vi är den
enda kommun i Sverige som på allvar letar efter och utreder livsmedelsfusk på det resurs- och kunskapskrävande sätt som sker i ett flertal av EU:s medlemsländer. Arbetet är mycket framgångsrikt och har fått
både nationell och internationell uppmärksamhet. Svårigheten med denna satsning är att vi, genom vald
finansieringsform, endast kan planera och bemanna årsvis. En fast finansiering skulle ge en kontinuitet
och ännu större effekt och medföra att livsmedelsfuskarna väljer att inte bedriva sin kriminella verksamhet
i Malmö.
Ett viktigt strategiskt område är att bidra i arbetet för en effektiv och likvärdig kontroll i hela landet. Vi
deltar därför i nationella kontrollprojekt samt är aktiva i nätverk och benchmarking med andra kommuner.
Fler kontrollprojekt kan bli aktuella att delta i efterhand som Livsmedelsverket tar fram nya prioriteringar.
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Vi arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensutveckling för att säkerställa en hög kompetens inom
alla specialistområden kopplade till en komplex och omfattande lagstiftning som kontinuerligt uppdateras.
Att upprätthålla och utveckla en hög kompetens inom säkerhet, kommunikation och pedagogik är också
en förutsättning för en väl fungerande kontrollverksamhet.
Arbetet fortsätter med utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Även den förebyggande
och rådgivande kontrollen i samband med det löpande kontrollarbetet av befintliga verksamheter fortsätter. Avdelningen har sedan länge bidragit till att upplysa Malmöbor och livsmedelsföretagare om resultatet
av vårt arbete, livsmedelslagstiftningens krav, råd och stöd i samband med start av livsmedelsverksamhet,
diverse informationsinsatser till livsmedelsinriktade utbildningar och olika branscher.
En utmaning som vi kontinuerligt hanterar är de förändrade riktlinjer och förutsättningar som årligen
kommer från Livsmedelsverket. En annan utmaning är att en fjärdedel av Malmös livsmedelsverksamheter
årligen byter ägare. Ökningen av antalet livsmedelsverksamheter påverkar livsmedelskontrollens ekonomi
både med ökade intäkter samt behov av utökat kommunbidrag i de delar som inte kan finansieras via avgifter från företagen, exempelvis utredning av misstänkt fusk, oregistrerade verksamheter, obefogade klagomål/anmälningar, kontroller föranledda av larm, förebyggande rådgivning och andra servicerelaterade
arbetsuppgifter.
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöstrategiska avdelningen arbetar strategiskt för att skapa en hållbar livsmiljö för människor och natur i
Malmö. Detta kräver att vi är modiga, målmedvetna och arbetar tillsammans.
Miljönämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna genomförandet av Miljöprogram för Malmö
stad 2009–2020. Övergripande visar de flesta nyckeltal en positiv utveckling men det räcker inte för att
uppsatta miljömål ska nås i tid. Under 2019 kommer resurser avsättas för att förbereda för ett nytt miljöprogram efter 2020. I detta ingår även ett omfattande analysarbete som underlag till Malmös långsiktiga
klimat- och miljömål.
Övervakning av luftkvalitet, vatten, buller, natur och stadsmiljön i Malmö fortsätter under 2019. Miljöövervakningen ligger till grund för miljöarbetet i Malmö. Bland annat kommer luftkvalitén vid Stockholmsvägen samt vid Djäknegatan att kartläggas, och samordnad luftkvalitetskontroll kommer utföras på
uppdrag av Skånes luftvårdsförbund. Ett förslag till åtgärdsprogram (2019–2023) mot buller är framtaget
och kommer behandlas politiskt samt införas under 2019.
Under 2019 ska också de prioriterade åtgärderna enligt kemikalieplanen för Malmö stad med fokus på
barn och ungas miljöer genomföras. Ett förslag till handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020–2030 är framtaget och ska behandlas politiskt under 2019.
Arbetet med att gynna biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster fortsätter med konkreta testbäddar. Under 2019 kommer miljöförvaltningen att satsa på kompetenshöjning inom planarbetet rörande ekosystemtjänster för att bevaka stadens biologiska mångfald i tidiga skeden enligt balanseringsprincipen. Miljöförvaltningen har också fortsatt uppdraget att samordna skyfallsplanen och dess handlingsplan som
sträcker sig till 2022.
I Malmö finns ett starkt fokus på arbetet med havsmiljöfrågor och miljöförvaltningen har en roll i budgetuppdraget Malmö som framtidens kuststad. Förslag på aktiviteter 2019 har översänts till stadskontoret,
innefattande bl.a. Malmös roll som Ocean Action Hub, samarbete med World Maritime University samt att
utreda förutsättningarna för att utveckla Öresund till ett s.k. Biosfärsområde.
Miljöförvaltningen granskar och bedömer bygglov och detaljplaner för att säkerställa en hållbar stadsutveckling och förebygga miljö- och hälsoproblem. Den ökande byggtakten innebär att det under 2019 kommer krävas ett samordnings- och prioriteringsarbete tillsammans med framför allt stadsbyggnadskontoret.
Genom bland annat projektet Malmö Innovationsarena (MIA) pågår ett innovativt arbete med hållbarhetsfrågor inom stadsutvecklingsprocesserna i Södra Kirseberg och Östervärn, Amiralsstaden, Sege park
samt Nyhamnen. MIA avslutas under 2019 och ett intensivt arbete pågår för att finna externa medel så att
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hållbarhetsarbetet kan fortsätta. Dessutom förväntas ett arbete med att införliva innovationsarenorna i
M21-plattformen, vilken är under utveckling.
År 2020 ska målen i Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling och mat” vara uppnådda. Avdelningen
kommer fortsatt att arbeta med implementeringen av policyn samt formera det fortsatta arbetet för ett
hållbart matsystem i Malmö som helhet. Flera projektansökningar är på gång med syfte att stärka detta arbete i samarbete med andra aktörer nationellt och internationellt.
Frågor kring hållbar konsumtion och livsstil samt etisk och rättvis handel ligger högt på agendan i Malmö
och världen, inte minst på grund av globalisering, urbanisering, klimatförändringar samt en ökad individuell och kollektiv medvetenhet. Miljöförvaltningen kommer fortsatt att vara drivande vad gäller dessa frågor
i Malmö stad. Förvaltningen kommer också att lägga kraft på att involvera och skapa förutsättningar för
delaktighet och lärande hos barn och unga, samt på olika sätt fortsätta arbeta för ett utvecklat organisatoriskt lärande, samarbete och samspel mellan staden, akademin och andra aktörer för ett hållbart Malmö.
Insatserna på klimatområdet behöver öka och accelerera. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse, utveckling av framtidens energisystem, samarbete inom industriell symbios, hållbara mobilitetslösningar
samt energi- och klimatrådgivning är därför centrala planerade insatser under 2019. Under 2019 kommer
även ett arbete med att ta fram en fortsättning på Klimatkontrakt för Hyllie att genomföras.
Malmös mål är att hela staden år 2030 ska försörjas till 100 % av förnybar energi. Malmös energisystem
står inför många utmaningar, både gällande påverkan på miljön och tillgången på energi. Tre projektansökningar med koppling till tillgångsproblematiken har lämnats in och svar väntas under våren 2019. Samtidigt måste vi bygga upp smarta samarbeten där vi på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara
allt ifrån spillvärme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen. Intresset från olika aktörer
växer och arbetet med konceptet industriell och urban symbios kommer fortsätta under 2019 genom tre
externfinansierade projekt.
Under 2019 är fokus på kombinerad mobilitet i staden för att underlätta och skapa smarta sätt att resa i
vardagen, och därmed minska de onödiga bilresorna. Under 2019 genomförs två externfinansierade projekt med koppling till mobilitet. Miljöförvaltningen samverkar också med fastighets- och gatukontoret i
frågor om Miljöbilsstrategin och Strategin för publik laddinfrastruktur samt har fått uppdraget att delta i framtagandet av en ny resepolicy. Det är även en prioriterad fråga att stärkta samverkan med företag, och här
deltar förvaltningen i Region Skånes projekt Elbilslandet. Det mycket lyckade projektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne avslutades vid årsskiftet och därför pågår ett arbete med att utveckla ett fortsättningsprojekt. Ansökan om finansiering ska vara inlämnad den 28 februari.
Jämställdhet och antidiskriminering
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med hela Malmö stad för att ta tillvara de positiva värden som våra
olika erfarenheter skapar. Arbetet med jämställdhet och antidiskriminering är högt prioriterat och en del
av vår verksamhet. Det stora antalet människor som de senaste åren har flytt norrut genom Europa präglar i dag Malmös vardag och sätter den europeiska solidariteten på prov. Vårt arbete för mångfald och mot
diskriminering är kanske viktigare än någonsin. De flesta flyr från krig, men förändrat klimat och knapphet
på naturresurser försvårar också för många. Miljöarbetet går därför hand i hand med detta. De tre
aspekterna på hållbar utveckling – miljö, samt sociala och ekonomiska frågor - behöver alla tacklas långsiktigt.
Vårt arbete med jämställdhet och antidiskriminering består i huvudsak av tre delar; verksamhetsperspektiv,
samhällsperspektiv och arbetsgivarperspektiv och utgår från Malmö stads övergripande styrdokument som
berör jämställdhet och antidiskriminering. Till styrdokumenten hör utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering,
strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa, strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö
stad samt plan för jämställd personalpolitik.
2007 beslutade kommunfullmäktige i Malmö stad att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har Malmö stad förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter. Syftet med jämställdhetsintegrering i
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Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och att kvalitetssäkra våra arbetsplatser så att de blir jämställda och icke diskriminerande.
Miljöförvaltningens arbete med jämställdhet och antidiskriminering utgår från diskrimineringslagen och
våra styrdokument och är en kunskapsfråga. Därför arbetar vi på olika sätt med att kontinuerligt höja allas
kunskapsnivå om jämställdhet och antidiskriminering. Vi gör det genom föreläsningar och utbildningar
samt genom att vi arbetar med att ta fram könsuppdelad statistik. På så sätt lär vi oss mer om hur vi faktiskt jobbar, eller inte jobbar med jämställdhet och antidiskriminering i verksamhetens alla delar. Genom
analyser av vår statistik kan vi ta fram åtgärder som ger meningsfulla effekter och lätt följa upp hur arbetet
utvecklas.
Vår ambition är en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter. Varje avdelning arbetar med att integrera jämställdhet och antidiskriminering i det ordinarie arbetet
så att dessa frågor blir en naturlig del i allt dagligt arbete.
Mål och åtaganden kopplade till jämställdhet och antidiskriminering är inkluderade i våra nämndsmål,
främst i målen likvärdigt bemötande och inkluderande arbete och hållbart arbetsliv.
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Ekonomi
Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor
jämfört med budget 2018. Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för
löne- och prisökningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadstillägg med 0,6 miljoner kronor. Nämnden har också ålagts ett effektiviseringskrav på två
procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.
Kommunbidragets periodisering (fördelning per månad) beslutas i särskild ordning i början av 2019. Utöver den ordinarie verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver förvaltningen olika projekt som finansieras med stöd av externa bidrag från bland annat EU och Vinnova. Kostnader och intäkter för projekt beaktas i internbudgeten.
Intäkter
Intäkterna budgeteras till 109,9 miljoner kronor varav 41,5 miljoner kronor utgörs av tillsynsintäkter och
24,4 miljoner kronor av olika projektbidrag från bland annat staten och EU. Övriga intäkter består av 7,5
miljoner kronor för trygghetssatsningen, "Tryggare Malmö". Resterande intäkter är overhead och intäkter
för bland annat mättjänster.
Kostnader
Miljöförvaltningens budgeterade totala kostnader uppgår till 177,8 miljoner kronor.
Personalbudgeten som uppgår till 105,5 miljoner kronor innehåller sammanlagt 177,2 helårsresurser fördelade enligt tabell nedan. Ökningen av antalet resurser beror främst på trygghetssatsningen, "Tryggare
Malmö" som utgörs av 12,0 helårsresurser. Nämnden erhöll även 2018 medel för trygghetssatsningen men
dessa erhölls efter att nämndsbudget 2018 beslutats.
Övriga kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader uppgår till 72,3 miljoner kronor varav
kostnader för lokaler uppgår till 6,0 miljoner kronor.
Antal helårsresurser
Kostnadsställe

Budget 2019

Budget 2018

Förvaltningsledning

2,0

1,0

Ekonomienheten

9,3

9,5

KOJ-enheten (kansli och juridik)

7,5

7,1

HR-enheten

3,0

3,0

Kommunikationsenheten

8,0

8,0

Avdelningen för livsmedelskontroll

26,6

22,7

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

58,1

46,8

Miljöstrategiska avdelningen

62,7

59,8

177,2

157,9

Totalt för miljöförvaltningen

Investeringar
Miljönämnden har i budget 2019 beviljats en investeringsram om 0,7 Mkr som kommer att användas till
inköp av mät- och luftövervakningsutrustning samt kontors- och IT-utrustning.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall 2018

Budget 2019

Förändring

Bidrag

23 773

24 372

599

Övriga intäkter

86 381

86 024

-357

Totala intäkter

110 154

110 396

242

Lönekostnader

-70 721

-75 400

-4 679

PO-Pålägg

-27 725

-29 861

-2 136

-384

-200

184

-98 830

-105 461

-6 631

-5 949

-5 986

-37

-71 198

-65 942

5 256

-258

-300

-42

Totala övriga kostnader

-77 405

-72 228

5 177

Nettokostnad exkl. finansnetto

-66 081

-67 293

-1 212

68 084

67 343

-741

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

401

Finansiella kostnader

-45

-50

-5

2 359

0

-2 359

-65 725

-67 343

-1 618

Resultat
Nettokostnad

-401

Investeringsram
Typ av investering
Mätutrustning
Kontorsutrustning
Summa
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Utfall 2018

Budget 2019

Förändring

170

350

180

0

350

350

170

700

530
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Internbudget per avdelning och enhet
Nedan redovisas internbudgeten för avdelningarna och enheterna på miljöförvaltningen:
Kostnadsställe

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Kommunbidrag

Miljönämnden

1 033

-907

-126

0

Förvaltningsledning

3 067

-2 616

-451

0

Gemensam förbrukning

13 534

-13 534

0

HR-enheten

3 614

-2 196

-1 418

0

Ekonomienheten

4 201

-5 659

1 458

0

KOJ-enheten (kansli
och juridik)

5 358

-5 040

-318

0

Kommunikationsenheten

3 813

-4 996

1 183

0

Avdelningen för livsmedelskontroll

18 399

-16 010

-6 637

4 248

Avdelningen för
miljö- och hälsoskydd

30 105

-33 421

-15 473

19 089

Miljöstrategiska avdelningen

26 772

-34 316

-36 462

44 006

109 896

-105 161

-71 778

67 343

Summa
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Budget för lärande för hållbar utveckling.
Sedan 2008 genomför Malmö stad en särskild satsning på lärande för hållbar utveckling, som koordineras
av miljöförvaltningen. Anslaget för 2019 är 4,2 miljoner kronor. Under 2019 planeras fortsatt satsning på
klimat- och energipedagogik, dels genom projektet Smart City Accelerator, dels i samarbete med pedagogerna på Malmö Museer. Under 2019 genomförs också samarbete med ett antal grundskolor för att stödja
dem i en mer hållbar riktning. Marinpedagogik står i fokus detta år när Naturum Öresund öppnar i
Malmö. Metoder för att pröva olika sätt att införa Agenda 2030 testas, liksom insatserna för att stärka
ungas inflytande i stadens klimatarbete.
Aktivitet

Budget

Staden som klassrum/utomhuspedagogik

600 000

Pedagogiskt material, kopplat till Naturum Öresund

200 000

Urbanpedagogiska lärandeplattformar

100 000

Havsambassadörer

200 000

Vattenvetarna, Malmö Museer

100 000

Metoder för implementering av Agenda 2030

550 000

Samarbete med lokala nätverk i Malmö

150 000

Lärandeinsatser för Agenda 2030

150 000

Delaktighetsinitiativ i Sofielund/NAP

250 000

Barn och unga som medskapare

1 300 000

Wisdome på Malmö Museer

200 000

Modellskola gymnasiet

150 000

Hållbara förskolor, fokus pedagoger

150 000

Hållbarhetscertifiering, grundskolor

450 000

InnoCarnival

100 000

Ungas delaktighet i miljö- och klimatarbete

250 000

Klimat- och energipedagogik

1 150 000

Samordning Öresundsklassrummet/SCA

500 000

Klimat- och energipedagogik, Malmö Museer

500 000

Citizen science/medborgarforskning

100 000

Climathon

50 000

Lärande, RCE och GAP

600 000

Samordning och strategi lärande

300 000

RCE Skåne, GAP och Learning cities (Unesco)

150 000

Stöd till interna pedagogiska satsningar

75 000

Lärandeinsatser, Malmö stads kulturstrategi

50 000

Samarbete med akademin

25 000
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Bilaga 1
Malmö stad
Miljöförvaltningen

BUDGET 2019
Nämnd

Internbudget 2018 (miljönämnden 180123)

0

Tkr

Kommunbidragsfördelning
Gemensam
förbrukning

0

HR-enheten

0

Ombudgetering PO-pålägg KS180404

Förvaltningsledning

0

Ekonomienheten

0

Kansli- och
juridikenheten

0

Kommunikations- Avdelningen för Avdelningen för Avdelningen för
miljöstrategi
enheten
Livsmedelsmiljö- och
kontroll
hälsoskydd
0

4 216

17 692

600

Återföring utökat kommunbidrag 2018

-500

Utökat kommunbidrag: HR-resurs
Utökat kommunbidrag: Hyresökning på grund av
renovering
Utökat kommunbidrag: Medlemsavgift Miljösamverkan
Skåne

-500

-120

-380

-2 000

500

500
120

120
880

Utökat kommunbidrag: Kemikalieplanen
Utökat kommunbidrag: Skyfallsplanen
327

74

73

92

89

91

Effektivisering extern finansiering
Effektivisering gemensamma inköp

-3 500
500

500

24

66 484
600

Utökat kommunbidrag: Förorenad mark

Indexuppräkning

44 576

Total

880
1 000

1 000

500

500

26

153

727

1 676

-26

-153

-727

-906

-268

-268

Effektivisering projektverksamheten

-200

-200

Justering av effekter PO-pålägg interna köp

3

3

Teknisk justering solidarisk finansiering IT

9

9

-55

-55

Omfördelning televäxel till kontaktcenter
Miljöanslaget
Återföring overhead 2018
Ny overhead 2019

0
1 009

13 518

3 068

2 398

3 788

3 683

3 746

-5 271

-11 385

-14 554

0

-1 033

-13 534

-3 142

-3 071

-3 880

-3 772

-3 837

5 303

12 282

14 684

0

0

0

0

0

0

0

0

4 248

19 089

44 006

67 343

Bilaga 2

Tydliga planeringsstrategier
gemensamt mål med
de tekniska förvaltningarna

Pil visar FN-mål som i hög utsträckning har koppling till nämndsmålet.

Samarbete kring skolfrågor
gemensamt mål med
de tekniska förvaltningarna

Bilaga 2

Offentlig miljö för barn och unga
gemensamt mål med
de tekniska förvaltningarna

Bilaga 2

Likvärdigt bemötande och
inkluderande arbete

Tryggt och hållbart boende

Tryggare Malmö

Hållbara företag och verksamheter

Hållbar stadsmiljö

Bilaga 2

Förnybar energi

Bilaga 2

Hållbart byggande

Bilaga 2

Säker och hållbar konsumtion

Lärande och engagemang för
hållbar utveckling

Bilaga 2

Hållbart arbetsliv

Bilaga 3
Tillsynsplan 2019
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet upprätta en tillsynsplan för varje verksamhetsår. Planen ska grundas på en behovsutredning av tillsynen samt ett
register över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Myndigheten ska bedriva
tillsynsarbetet effektivt samt utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor. Tillsynsverksamheten ska årligen följas upp och utvärderas. Miljöförvaltningens behovsutredning och tillsynsplan
beslutas av miljönämnden.

PRÖVNINGSNIVÅ OCH
TILLSYNSFREKVENS

16

Planerad tillsynstid
2019 (h)

1/1

Tillsynsfrekvens

6

Antal objekt

1/1

U
Tillsynsfrekvens

1

Antal objekt

Tillsynsfrekvens

1.10 - 1.30 Jordbruk m.m.
15.10 Livsmedel och foder
15.340
22.10 Fotografisk eller grafisk produktion
22.4005
Kemiska produkter – tillverkning av
24.10 läkemedel, färg eller kosmetiska
24.150
produkter
25.10 Gummi- och plastvaror
25.50
26.10 Icke-metalliska mineraliska produkter
26.160
27.10 Stål och metall
27.140
28.10 Ytbehandling av metall eller plast
28.90
m.m.
34.10 Metallbearbetning m.m.
35.20
Förbrukning av organiska
39.10 lösningsmedel - ex kemtvättar,
39.50.1
tryckerier och lackerare
Förbrukning av organiska
39.60 lösningsmedel - lagring av bränslen
39.90
och kemiska produkter m.m.
40.10 Gasformiga bränslen, el, värme och
40.20
kyla
40.40 Gasformiga bränslen, el, värme och
40.70
kyla – förbränning

C

Antal objekt

BRANSCH

B
Tillsynsfrekvens

A
Antal objekt

Attributkod

Tillsyn enligt miljöbalken

8

1/3

90

1/2,
10 1/3 480
1/3

0
2

1

1/1

1/1

4

1/1

6

1/1

615

9

1/3

49

5

1/1

1

1/3

10
150

5

1/3

61

2

1/1

6

1/1,
1/2

1

1/1

8

1/1

22

1/3 241

3

1/1

18

1/1,
41
1/3

1/3 475

5

1/1

3

1/1

291

1

1/1

21

3

1/1

273

Bilaga 3

50.10 50.1002
50.20 50.2002
50.2004
60.10 63.20
63.200163.2002
85.10 85.13.20
90.10 90.20
90.30 90.450
90.390
92.10 92.30
93.10 93.1001
93.20
S1

Gasformiga bränslen, el, värme och
kyla – vindkraft
Gasformiga bränslen, el, värme och
kyla – värmepumpar och
kylanläggningar m.m.
Fordonsservice och
drivmedelshantering –
fordonstvättar
Fordonsservice och
drivmedelshantering –
drivmedelsstationer
Fordonsservice och
drivmedelshantering –
fordonsverkstäder

1/1

36

3

1/1

33

53 1/1

2

2/1

1

Rening av avloppsvatten

2
1

1/1

1/1

518

186 1/1

1 159

1/1

461

8

1/1

140

1/1 139 1/4

259

3/1

218

13 1/1 42 1/3

Avfall - återvinning av lösningsmedel

4

Skjutfält, motorbanor m.m.

10 1/1

Textiltvätterier
Begravningsverksamhet
PCB
Totalt

9

1/2

2 759
1

4

43

1/1
230

1/3

40
78

5
1

2 218

4

Infrastruktur – småbåtshamn
Hälso- och sjukvård, tandläkare

Planerad tillsynstid
2019 (h)

2

43 1/1 177 1/1

Infrastruktur

Avfall

Tillsynsfrekvens

U
Antal objekt

Tillsynsfrekvens

Antal objekt

Tillsynsfrekvens

C
Tillsynsfrekvens

40.110 40.120

BRANSCH

B
Antal objekt

40.90 40.100

A
Antal objekt

Attributkod

PRÖVNINGSNIVÅ OCH
TILLSYNSFREKVENS

192
806

1/2,
1/3

25
16
500
11 216

Bilaga 3

Enskilda avlopp
Dagvattennätet
Miljöfarlig verksamhet - övrig tillsyn
Bassängbad inom- och utomhus
Bubbelpooler/tankar/plaskdammar m.fl.
Strandbad

4.3.C.5.

Hygieniska verksamheter

218

4.3.C.6.
4.3.C.6.

Förskola ≥ 50 elever
Förskola < 50 elever
Pedagogisk omsorg, öppen förskola
Grundskola ≥ 50 elever
Grundskola < 50 elever
Gymnasieskola ≥ 50 elever
Gymnasieskola < 50 elever
Fritidslokaler, offentliga miljöer

193
107
71
95
10
37
0
0

4.3.D.1

Hästhållning, växtodling

95

4.3.D.1

Golfbanor
Lokaler för boende eller annat omhändertagande,
barn och unga
Lokaler för vård eller annat omhändertagande, LSSverksamheter, vuxna
Köldmedia
Avfall och producentansvar
Totalt

5

B
1/1
B
1/2
1/2
1/2
1/3,
B
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
B
1/2,
1/3
1/3

48

1/3

223

B

1 500
1
5 132

1/1
B

4.3.C.6.
4.3.C.6.
4.3.C.6.
4.3.C.6.

4.3.D.2
4.3.D.2
4.5.C.1
4.6

2 500
2
15
6
6

Attributkod

Ansvarsområde

4.1.A-B

Enskilda avlopp, landsbygd

4.1.A-B
4.1.A-B
4.3.A

Enskilda avlopp, koloniområde
Berg-/grundvattenvärmepump
Tillstånd till djurhållning

Anmälningar/
ansökningar (h)

Händelsestyrt arbete

200
20
100

Utredning av
olägenhet, övrig tid
(h)

4.1.C.
4.1.C
4.1
4.3.C.1-2
4.3.C.3.
4.3.C.4.

145
50
0
25

Planerad
tillsynstid (h)

Ansvarsområde

Attributkod

Tillsynsfrekvens

Antal objekt

Övrig tillsyn enligt miljöbalken

125
216
120
132
30
36
378
2 025
1 227
187
432
34
145
160
170
25
880
0
3 000
168
9 490

Bilaga 3

Ansvarsområde

Utredning av
olägenhet, övrig tid
(h)

Attributkod

Anmälningar/
ansökningar (h)

Händelsestyrt arbete

4.3.B.1

Bassängbad som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor

0

20

4.3.B.1

Strandbad som är upplåtna för allmänheten eller som annars
utnyttjas av många människor

0

15

4.3.B.1

Akupunktur och ansiktsbehandling

15

23

4.3.B.1

Fotvård och öronhåltagning

33

38

4.3.B.1

Piercing, tatuering och skönhetsbehandling som innebär
silikoninjektioner

255

150

4.3.B.1

Förskola, grundskola, gymnasieskola, specialskola,
förskoleklass, grundsärskola, gymnasiesärskola eller
internationell skola

583

515

4.3.B.2-3

Anlägga gödselstad inom detaljplanelagt område enligt 37
och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Spridning av gödsel.

4.3.D.

Bostad - inkommande klagomål

5 200

4.3.D.

Bostad - förebyggande

2 600

4.3.D.

Bostad - alkohol- och bygglovsremisser

2 100

4.3.D.1

Tillsyn - hälsoskydd

4.4

Förorenade områden och allvarliga miljöskador - EBH

4.5.A

Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 § Förordning (2014:425)
om bekämpningsmedel.

4.5.B.3

Anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel.

4.5.B.1

Installation av anordning för förvaring av mer än en
kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i
eller ovan mark.

200

4.5.C.2

Återkommande kontroll (8 kap 8 § och 10 kap 8 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor).
Avgiften avser efter granskning av besiktningsprotokoll.

-

4.5.C.3

Tillsyn i övrigt av verksamheter med hantering av kemiska
produkter, och biotekniska organismer och varor som inte
anges i avdelning 1 i denna taxebilaga på annan plats i
taxans bilagor.

5

118
3 850
160

65
1 571

14 914

Bilaga 3

Projekt
Diverse projektarbeten

Antal objekt
200

Anmälningar/
ansökningar (h)

Övrig timdebitering (h)

Projekt (h)

Anmälningar/
ansökningar
(h)

Övrig tid (h)

Projekt (h)

B

0

5

30

-

IPL/laser

-

B

0

-

5

-

Radon/strålning

-

B

0

-

25

-

151

1/2

Planerad tillsynstid
(h)

38

Handel med receptfria
läkemedel

Tillsynsfrekvens

Solarier

Ansvarsområde

Antal objekt

Planerad
tillsynstid (h)

Tillsyn enligt lag om försäljning receptfria läkemedel

300

Antal objekt

Ansvarsområde

Tillsynsfrekven

Tillsyn enligt strålskyddslagen

Projekt (h)

Övrig tid (h)

Anmälningar/
ansökningar (h)

Planerad
tillsynstid (h)

Antal objekt

Ansvarsområde

Tillsynsfrekven

Tillsyn enligt lag om internationella hot mot människors
säkerhet

IHR - fartygstillsyn

-

-

-

40

20

-

IHR - beredskapsarbete,
smittskydd

-

-

-

0

80

-

Ansvarsområde

Sprängämnesprekursore
r
-

Projekt (h)

0

Övrig tid (h)

Anmälningar/
ansökningar
(h)

Planerad
tillsynstid (h)

Tillsynsfrekven

Antal objekt

Bilaga 3

Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

0
-

Bilaga 4
Tillsynsplanering livsmedelskontroll 2019
Fördelning av
livsmedelsanläggningar per
bransch

Antal objekt

Antal
kontrolltimmar

Antal planerade
kontroller

Restaurang
Skola och omsorg
Butiker
Partihandel, matmäklare,
huvudkontor verksamheter
Tillverkningsanläggningar
industri
Bageri
Kosttillskott och hälsokost

1191
515
395
221

5712
2278
933
462

1703
607
251
136

34

167

42

72
90

256
166

75
50

Ambulerande verksamheter
Sommaröppna verksamheter
Torghandel
Dricksvattenanläggningar
Totalt

55
24
28
6
2 631

143
53
33
29
10 234

46
17
28
5
2 960

Avgiftsfinansierad kontroll och
avgiftsfinansierat kontrollrelaterat
arbete

Planerade kontroller
Registreringskontroll, registrering av nya
verksamheter (inklusive upphörande
ärende)
Befogade klagomål/matförgiftningar,
extra kontroller

13 000

Administrativ tid kontrollrelaterat/ Tid
som ingår i timavgifter

Kompetensutveckling, restid till och från
kontrollobjekt, samverkan mellan
kommuner, gemensamma projekt,
saminspektioner, enskild och gemensam
verksamhets- och kontrollplanering,
interna och externa revision,
avgiftsbeslut, riskklassning,
kvalitetsrutiner, mallar, interna möte,
rapportering till Livsmedelsverket,
fakturering etc.
Obefogade klagomål/matförgiftningar,
RASFF ärende, beredskap
Remisser, åtal, överklagande, yttranden
Samordning/rapportering, uppdrag från
miljönämnd, KF.
Förebyggande arbete; servicetelefon,
information/rådgivning, e-postfrågor,
föreläsningar, informationsmaterial, web,
fackligt arbete, m.m.

13 000

Anslagsfinansierat arbete

Totalt timmar*
Årsarbetskraft/inspektörer samt
administratörer

*Timmar

beräknat på ca 1555 timmar arbetstid per arbetskraft/år

6 500

32 500
20,9/25

