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Sammanfattning
Miljönämnden redovisar ett resultat på minus 1,4 miljoner kronor för årets två första tertial. Bedömningen
är att underskottet hämtas in under resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för
2019. Av nämndens 13 nämndsmål bedöms elva kunna uppnås och två bedöms delvis kunna uppnås.
Malmö står inför en rad utmaningar med förtätning och byggande av ca 26 000 nya bostäder inom Storstadspaketet. Malmö beräknas växa till 500 000 invånare till 2050, något som ställer stora krav på förvaltningens arbete i stadsutvecklingsprocessen. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete med översyn
av arbetet inom planprocessen, där ett av målen är en ändamålsenlig stadsutvecklingsprocess där målkonflikter hanteras i tidiga skeden. Bland annat kommer bedömningsgrunder och ambitionsnivåer inom
skyddsavstånd industrier, buller och förorenade områden ses över. Ett utredningsarbete har redan genomförts kring skyddsavstånd industrier och ett preliminärt utkast för riktlinjer inom industribuller, luftemissioner och industriolycksrisker har tagits fram under våren. Förvaltningen har även utökat samarbetet med
de andra storstäderna kring dessa gemensamma utmaningar för att bland annat skapa samsyn kring ambitionsnivåer, bedömningsgrunder och arbetssätt för att förebygga de miljö- och hälsoskyddsrisker som bedöms öka när staden ska förtätas i första hand. Anmälningar till miljöförvaltningen och bygglov till stadsbyggnadskontoret ska handläggas parallellt för en mer effektiv process. Tryggare Malmö har genomfört
myndighetssamverkande tillsyn inom flertalet branscher och drivs numera i projektform med medel från
Tillväxtverket. Stadskontoret ansvarar för projektet i sin helhet.
Livsmedelskontrollen strävar efter att alla som vistas i Malmö ska kunna konsumera säkra livsmedel utan
att bli lurade eller vilseledda. Vid kontrollerna är fokus på att upptäcka brister som kan orsaka hälsofara
eller bristande redlighet vid hantering av livsmedel samt att få verksamheterna att rätta till dessa brister
inom rimlig tid. Vi följer systematiskt upp varje enskild avvikelse tills att den är åtgärdad. I Malmö har vi
knappt 2700 registrerade livsmedelsverksamheter och av dessa är 300 nya för i år. Vi har hittills genomfört
ca 1700 planerade kontroller av de drygt 2800 som är planerade för i år. Resultatet av kontrollerna har varit bra. Vid 151 av kontrollerna konstaterades avvikelser som måste följas upp genom extrakontroll. Trenden är att verksamheterna åtgärder sina brister på ett tidigt stadium, vilket ökat förutsättningarna för en
säker livsmedelshantering. Totalt har det under perioden fattats 103 sanktionsbeslut. Hittills i år har vi tagit emot och hanterat 358 anmälningar om klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar. Vi
har tagit emot och utrett 56 RASFF–anmälningar (EUs larmsystem för otjänliga livsmedel) under året.
Projektet Malmö Innovationsarena (MIA) har avslutats. Malmö Innovationsarena har varit en del i Malmö
stads arbete för att etablera fler snabbare på bostads- såväl som arbetsmarknaden. Projektet har bidragit till
att möjliggöra, utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder för att snabbt, hållbart och
kostnadseffektivt öka antalet bostäder. Rapportering och resultatspridning pågår fram till och med den 31
december 2019. Projektet har nått majoriteten av sina mål och projektet har särskilt bidragit till stadsutvecklingsprocesserna i områdena Järnvägsverkstäderna, Sege Park och Amiralsstaden genom fysisk närvaro och tillförsel av resurser och medel. Kunskapsallianser, tillvaratagande av barnperspektivet samt
byggaktörsdialoger kring delning och hållbarhet är exempel på vad som uppnåtts.
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Mål
Inför 2019 har tre nämndsmål tillkommit inom områdena Tryggare Malmö, Förnybar energi samt Hållbart
byggande. Totalt har miljönämnden 13 nämndsmål och 42 åtaganden som ska leda till att kommunfullmäktigemålen uppnås. Miljönämndens 13 mål bidrar på olika sätt till samtliga kommunfullmäktigemål,
men är framför allt koncentrerade till fem av kommunfullmäktiges målområden som vi bedömt att vi bidrar mest till: målområde 4, 5, 6, 8 och 9.
Nytt i år är att målindikatorn ”En gemensam kvalitativ och samlad bedömning från alla avdelningschefer
baserad på uppföljningen av samtliga åtaganden genomförs som en workshop” är borttagen och har istället ersatts med både kvantitativa och kvalitativa målindikatorer. På en del av målindikatorerna har nämnden beslutat om målvärden som bidrar till att svara på frågan om nämndsmålet är uppfyllt eller ej. Workshop i ledningsgruppen, där en gemensam och samlad bedömning av måluppfyllelsen görs, finns kvar som
metod och genomförs i samband med delårs- och årsrapportering. Detta för att skapa samsyn kring bedömningen av måluppfyllelse.
Gemensamt arbete i de tekniska nämnderna
GeMål-gruppen (Gemensamma mål) består av representanter från miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Gruppen har i uppdrag att samordna och
föra dialog om mål- och budgetprocessen, utveckla förslag till gemensamma mål och hitta förbättringsområden mellan de tekniska förvaltningarna och nämnderna. Förvaltningarna har sedan 2015 anordnat
workshops för nämnderna och direktörerna för att hitta gemensamma prioriteringar. Under 2019 har samarbetet bland annat handlat om att synkronisera förslag till mål och åtaganden. I detta arbete har flera nya
möjligheter till gemensamma mål uppmärksammats, bland annat gällande stadens trygghetsarbete. Under
2019 har gruppen även fokuserat på arbetet med att synkronisera nämnderna inför arbetet i stadens förändrade process för ledning, styrning och utveckling med mål som kommer implementeras i samband
med kommunfullmäktiges antagande av Budget 2020.

Förklaring av bedömning och värden
Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått eller kommer att uppnås
under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått eller kommer att
delvis uppnås under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte kommer att uppnås under året
Uppföljningen kan ännu inte göras, på grund av att det inte finns tillgänglig data.
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Översikt nämndsmål
Målområde

Nämndsmål/bolagsmål

Målområde 1 – En ung, global och modern stad

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
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Målområde

Målområde 3 – En stad för barn och unga

Nämndsmål/bolagsmål
Samarbete kring skolfrågor - God framförhållning och
samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av hög kvalitet tillgodoses.
Offentlig miljö för barn och unga - Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin självständighet.

Målområde 4 – En öppen stad

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.

Målområde 5 – En jämlik stad

Tryggt och hållbart boende - Vi bidrar till trygga och
hållbara boendemiljöer.

Målområde 6 – En trygg stad

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

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
Hållbara företag och verksamheter – Vi bidrar till
samt skapar förutsättningar för hållbara företag och verksamheter.
Hållbar stadsmiljö – Vi bidrar till en grön, buller- och
giftfri stad, med frisk luft, rent vatten och fungerande avlopp och kretslopp.
Förnybar energi – Genom dialog och rådgivning till
stadens förvaltningar arbetar vi för att öka andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter.
Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

Hållbart byggande - Genom dialog och kunskapsutbyte arbetar vi för ett hållbart byggande.
Säker och hållbar konsumtion - Vi bidrar till samt
skapar förutsättningar för säker och hållbar konsumtion.
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.

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor
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Översikt åtagande
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 stadsbyggnadsprocessen i syfte att värna
om människors hälsa och miljö.
Vi åtar oss att implementera den förvaltningsgemensamma webbkarta som tagits fram inom ramen för projektet
mMap.
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.
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.
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.
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.
Vi åtar oss att arbeta för att motverka verksamheter som bidrar till otrygghet och osund konkurrens.
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.
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.
Vi åtar oss att genom miljöövervakning, rådgivning och granskning verka för en buller- och giftfri stad med frisk
luft, rent vatten och slutna kretslopp.
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.
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.
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Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för hållbara energilösningar.
Vi åtar oss att tillsammans med stadsbyggnadskontoret ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
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.
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.
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.

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.

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.
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Hur gick det?
Samtliga fyra målindikatorer visar att målet delvis kommer uppnås. Flera förvaltningsövergripande processer kring planeringstrategier pågår men även om arbetet är prioriterat kommer det sannolikt inte hinna
slutföras helt innan årsskiftet. Det är komplexa frågor som kräver ordentlig utredning följt av framtagande
av nya arbetssätt, riktlinjer och strategier som i sin tur kräver förankring. Parallellt pågår ordinarie verksamhet där miljöförvaltningen deltar i arbetet med ÖP, planprogram, FÖP, detaljplaner, etc. med fokus på
miljö, hälsa och hållbarhet.
Varför blev det så?
Det utvecklingsarbete som pågår behöver utföras utöver ordinarie verksamhet, och är samtidigt resurskrävande då det förutsätter ett noggrant analysarbete samt arbete över förvaltningsgränserna. Detta arbete tar
tid, men flera processer och projekt är igång eller på väg att avslutas, bland annat "Stadsutvecklingszoner",
"Förtätningens effekter", m.m. Syftet är att få in miljö- och hälsofrågorna i så tidiga skeden som möjligt.
Vi har också implementerat den förvaltningsgemensamma webbkarta som tagits fram inom ramen för
projektet mMap.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med att se över miljöförvaltningens roll och bedömningsgrunder i stadsutvecklingen pågår och
kommer sannolikt innebära en del förändringar av arbetssätt, vilket behöver förankras med kollegor på
stadsbyggnadskontoret. Redan nu flyttas resurser från arbetet med detaljplane- och bygglovsremisser till
mer långsiktigt arbete i tidiga skeden, såsom planprogram, FÖP, m.m. i olika stadsutvecklingsprojekt.
Målindikator

Utfall

Stödunderlag i samarbete med SBK och FGK kring skyddsavstånd industrier vid utbyggnad och förtätning i befintlig stad ska
vara framtaget.

Delvis uppnådd

Målvärde

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen har ingått i en samarbetsgrupp med stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret där
syftet har varit att diskutera hälsorisker i industrinära lägen och vilken påverkan det kan få på ny bostadsbebyggelse.
Inom projektet ska riktlinjer tas fram för hur Malmö stad tillsammans arbetar med frågan och så långt möjligt undviker
att målkonflikter uppkommer i sena skeden av stadsplaneringsprocesser. Ett förhållandevis tidskrävande utredningsarbete har genomförts och ett preliminärt utkast för riktlinjer inom industribuller, luftemissioner och industriolycksrisker har tagits fram under våren. Internremittering har skett under sommaren med berörda handläggare på miljöförvaltningen. Riktlinjerna kommer att sammanställas under september månad.
En kvalitativ analys av ett antal större fysiska planeringsprocesser där miljöförvaltningen deltar.

Delvis uppnådd

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Under 2019 har plan- och stadsutvecklingsgruppen (PSU) på enheten för stadsutveckling på miljöförvaltningen deltagit i bland annat ett antal större stadsutvecklingsprocesser, som Nyhamnen/Smörkajen, Amiralsstaden, Fortuna-Hemgården och Elinelund.
När Malmö byggs tätare blir utmaningarna tydligare. Det gäller inte minst när bostäder och annan känslig bebyggelse
planeras allt närmare industrier och andra störande verksamheter. PSU har deltagit i ett förvaltningsövergripande arbete, Förtätningens effekter, som genomförs tillsammans med stadsbyggnadskontoret på uppdrag av avdelningschefsgruppen. Syftet är att underlätta planarbetet i industrinära lägen och tydliggöra planeringsriktlinjerna. PSU har
även deltagit i stadsbyggnadskontorets projekt Stadsutvecklingszoner. Här genomförs förvaltningsövergripande
workshops kring utmaningar och lösningar inom tematiska områden som skyddsavstånd till industrier, buller, luftföroreningar och kulturverksamheters plats i staden. Inom Amiralsstaden har PSU under vården deltagit i genomförandet
av en riskbedömning av de miljöfarliga verksamheterna i Elinelunds industriområde, med syfte att utifrån resultatet
kunna bedöma vilken typ av byggnation som kan placeras på vilket avstånd från verksamheterna.
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Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för att Malmö stads fysiska planeringsstrategier leder till att Malmö blir mer hållbart.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöstrategiska avdelningen deltar i ett antal stadsutvecklingsprocesser, dels inom ramen för externfinansierade projekt och dels inom linjeverksamheten på framför allt planerings- och stadsutvecklingsgruppen (PSU). Områden som
berörs är Nyhamnen, Amiralsstaden, Sege Park, Östervärn/Kirseberg, Fortuna/Hemgården, Elinelund, Lorensborg/Bellevuegården. Här sker förvaltningsövergripande samarbete för att utveckla områdena i en hållbar riktning, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Genom detta blir miljöfrågorna en strategisk aspekt i stadsutvecklingsarbetet och bidrar till
stadens ekonomiska utveckling.
PSU hade även planerat en uppföljning av arbetsgruppens detaljplaneyttranden för åren 2015-2018, samt identifiera
uppföljningsparametrar
Vi åtar oss att uppmärksamma och samarbeta kring förtätningsfrågor i stadsbyggnadsprocessen i syfte att
värna om människors hälsa och miljö.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Förvaltningen har ingått i en samarbetsgrupp med stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret där syftet
har varit att diskutera hälsorisker i industrinära lägen och vilken påverkan det kan få på ny bostadsbebyggelse. Inom
projektet ska riktlinjer tas fram för hur Malmö stad tillsammans arbetar med frågan och så långt möjligt undviker att
målkonflikter uppkommer i sena skeden av stadsplaneringsprocesser. Ett förhållandevis tidskrävande utredningsarbete har genomförts och ett preliminärt utkast för riktlinjer inom industribuller, luftemissioner och industriolycksrisker
har tagits fram under våren. Internremittering har skett under sommaren med berörda handläggare på miljöförvaltningen. Riktlinjerna kommer att sammanställas under september månad.
Avdelningen har under året representerat miljöförvaltningen i ett stadsutvecklingsprojekt kallat ”stadsutvecklingszoner”. Vår roll har varit att lyfta fram miljötillsynsperspektiv för olika målkonflikter som kan uppstå när staden behöver
förtätas. Teman som har varit aktuella under våren berör markföroreningar, allmän platsmark och dagvattenhantering
samt buller från krogar, idrottsverksamhet och annan form av nöjesverksamhet.
Kemi- och industrienheten har under våren deltagit i de stadsutvecklingsprocesser som pågår i industriområdena Sorgenfri och Sofielund. I områdena finns ett antal miljöfarliga industriverksamheter som begränsar stadsutveckling och
nya detaljplaner i olika grad. Genom att samverka med stadsbyggnadskontoret i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen i dessa områden kan planeringsförutsättningarna tydliggöras och målkonflikter kan undvikas i detaljplaneskedet. Enheten har i detta arbete även i stor utsträckning varit en stödjande resurs till SBK, FGK och räddningstjänsten för
att säkerställa att rätt utredningar och slutsatser ligger till grund för fortsatt stadsutveckling intill industriverksamheterna. Detta har lett till att gruppen konstaterat behov av kompetens likvärdig Räddningstjänstens (eller annan med
motsvarande kunskap) för bedömning av riskanalyser i stadsutveckling. Miljöförvaltningen har så långt vi har kunnat
stötta upp med de delar under våren.
Under våren har flertal påbörjade detaljplaner i dessa områden varit föremål för målkonflikter vilket medfört utökat
samarbete och kommunikation i frågorna internt inom miljöförvaltningen men även mellan förvaltningarna. Enheten
kommer under hösten att fortsätta bidra med att utveckla och förbättra samverkan mellan förvaltningarna i de tidiga
skeden av stadsutvecklingsprocesserna.
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen deltar i förvaltningsövergripande förtätningsprocesser i Amiralsstaden och Sege Park/Östervärn.
Det är ett pågående arbete och en slutlig bedömning för året görs vid årsskiftet. Under våren har förvaltningen deltagit i planprogrammet för Amiralsstaden samt tillsammans med miljö- och hälsoskyddsavdelningen bidragit till arbetet
med riskavståndsutredningen för Sofielunds industriområde som genomförts våren och sommaren 2019. Förvaltningen har även lett ett antal kunskapsallianser i Amiralsstaden för att få in malmöbors och externa aktörers ståndpunkter i stadsutvecklingsarbetet. I Sege Park har arbetet fokuserat på samarbetet med byggherrarna in om områden
som mobilitet, digitalisering, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och hållbart byggande. I Lokstallarna har förvaltningen samarbetat med fastighetsägaren Jernhusen, lokala verksamheter och boende för att ta vara på områdets drivkrafter och stärka dess sociala, kulturella och miljömässiga värden för malmöborna. Förvaltningen har även deltagit i
arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Kirseberg, som har antagits av kommunfullmäktige, samt en detaljplan för området söder om Östervärns station som nu varit på samråd.
Förvaltningen har deltagit i ett antal processer rörande förtätning vid industriområden och miljöfarliga verksamheter:
Avdelningschefsgruppens uppdrag Förtätningens effekter, projektet Stadsutvecklingszoner samt riskutredningen för
Sofielunds industriområde med bäring på Amiralsstaden. Detta arbete har under 2019 gått enligt plan och fortsätter
under hösten 2019.
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Åtagande
Förvaltningen planerade att ta fram en förvaltningsövergripande vägledning för omgivningsbuller. Denna är inte påbörjad utan inväntar resultatet av processen kring vårt utvecklingsarbete inom stadsutveckling. Ett förvaltningsövergripande arbete lär inte påbörjas under 2019.
Förvaltningen planerade även att ta fram ett internt förhållningssätt kring hållbar förtätning med fokus på ekosystemtjänster. Här görs mycket i projektform, i tillsyns och i planprocessen. Men ett internt gemensamt förhållningssätt är
inte etablerat än, men ingår som en del av den strategiska gruppens arbete inom utvecklingsarbetet inom stadsutveckling.
Vi åtar oss att implementera den förvaltningsgemensamma webbkarta som tagits fram inom ramen för
projektet mMap.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Samarbetsorganet mMap förvaltningarna arbetar med geografiska data och IT-system på ett konsekvent och strukturerat sätt.
Under våren har samarbetet resulterat i lansering av fler förvaltningsanpassade webbkartor. Utöver serviceförvaltningen har nu även miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighet- och gatukontoret anpassade webbkartor för sin verksamhet.
Under våren har den gemensamma tekniken, dvs servrar och databaser, uppdaterats till säkermiljö för att undvika
överbelastning av de servrar som publicerar webbkartorna.
Respektive förvaltning har anordnat ett möte med förvaltningens medarbetare för att presentera den nya webbkartan. På miljöförvaltningen anordnades dessutom en verkstad där medarbetarna fick använda kartan och ställa frågor
till förvaltningens kartadministratörer.

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.
Under året har vi haft ett fortsatt fokus på att samordna och effektivisera förvaltningens anmälningsprocess för nya förskolor och skolor med stadsbyggnadskontorets bygglovsprocess. Syftet har varit att vår anmälningsprocess hanteras parallellt med bygglovsprocessen för att hantera myndighetskrav och målkonflikter i tidiga skeden innan bygglov beviljas. Hittills har ett ärende hanterats parallellt, varför det kommer
krävas fortsatta dialoger med de berörda skolförvaltningarna och Stadsfastigheter för att processerna ska
kunna samköras och hanteras parallellt. Vi har även deltagit i den interna förskolegruppen som har samordnats av miljöstrategiska avdelningen, där syftet har varit att träffas regelbundet inför startblocket för att
ge input till de detaljplaner som innehåller förskolor och skolor för att myndighetskrav ska kunna beaktas i
de tidiga skedena av detaljplanearbetet.
Sammantaget bedöms målet uppfyllas under året

Målindikator

Utfall

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

10%

Målvärde

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under 2019 har miljöförvaltningen mottagit en anmälan av förskola/skola som hanterats parallellt med bygglovet.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

Totalt har det inkommit tio anmälningar.
Enheten hälsa och omgivning har under 2019 samordnat två samordningsmöten med skolförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och stadsfastigheter. Målet med mötena är att göra det enklare så att anmälan enligt miljöbalken och
bygglov enligt plan och bygglagen kan handläggas parallellt.
Det har efter dessa mötena skapats en ny arbetsgrupp med minst en person från de berörda förvaltningarna. Gruppen
har i uppdrag att ta fram material och frågeställningar som ska underlätta processen. Målet med gruppen är att skapa
förutsättningar så att fler anmälningar och bygglov hanteras parallellt.

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.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under 2019 har enheten hälsa och omgivning samordnat två samordningsmöten med skolförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och stadsfastigheter. Målet med mötena är att göra det enklare så att anmälan enligt miljöbalken och
bygglov enligt plan och bygglagen kan handläggas parallellt.
Det har skapats en ny arbetsgrupp med minst en person från de berörda förvaltningarna. Gruppen har i uppdrag att ta
fram material och frågeställningar som ska underlätta processen. Målet med gruppen är att skapa förutsättningar så
att fler anmälningar och bygglov hanteras parallellt.
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen har en intern förskolegrupp som samordnas av planerings- och stadsutvecklingsgruppen (PSU) vid
miljöstrategiska avdelningen. Den har träffats regelbundet inför startblocket för att ge input till de detaljplaner som
innehåller förskolor/skolor. Detta har fungerat bra.
Miljöförvaltningen följer upp barnens uteytor (mängd uteyta/barn) vid bygglovsremisser för förskolor. Själva uppföljningsmodellen ska revideras inför 2020 då det finns osäkerheter kring kvaliteten i materialet på grund av få ärenden
samt att uppföljningen ibland hänvisas till anmälningsskedet. Under våren har två av fyra bygglov uppfyllt kraven på
uteyta.

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.
Den planerade tillsynen av förskolor och skolor är genomförd till 61% under delåret. Vi har lagt något
mindre tid på tillsyn av förskolor än planerat under våren men bedömningen på helårsbasis är att all planerad tillsyn av förskolor och skolor kommer att genomföras som planerat. Hittills har 91 av 142 förskolor
fått tillsyn. Under hösten kommer mer tillsyn att utföras på dessa verksamheter. Hittills har 135 förskolor
och skolor fått en förbättrad vistelsemiljö efter att tillsyn har utförts. Av dessa ligger 59 förskolor inom
områden med lägre välfärd. Vanliga brister är brister i egenkontrollprogram med otydlig ansvarsfördelning
mellan städpersonal och pedagoger, samt brister i städning och städbarhet.
Under 2019 har 121 förskolor, en grundskola och sex gymnasieskolor, totalt 128 ärenden avslutats efter att
de genomfört åtgärder inom egenkontroll, städning, kemikalier och ventilation/buller. Samarbetet med
stadsfastigheter kring åtgärder och utredningar har bidragit till att dialog och arbete med tillsynsavvikelser
underlättas och flyter på smidigare.
Genomförande av kemikalieplanen med fokus på barn och unga 2017-2019 pågår. Framtagna mikroplastfilmer har lanserats internt inom Malmö stad och på Skånetrafikens bussar och tåg. Föreläsningar om kemikaliesmart vardag har genomförts på förskolor och på barnavårdscentraler. Återkoppling från miljöförvaltningens tillsyn visar att förskolor arbetar utifrån framtagen vägledning om en kemikaliesmart vardag.
Kemikaliekriterier för nybyggnation av lokaler och utemiljöer för barn är framtagna och politiskbehandling pågår. Arbetet med uppföljning av ramavtal för lekmaterial, skapandematerial samt idrottsmaterial är
slutfört och kommunikation av resultatet, både internt och nationellt, pågår. Uppföljning av ramavtal för
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kökstillbehör kommer påbörjas inom kort. Arbetet med framtagande av en ny kemikalieplan som ska gälla
från 2020 pågår. Handlingsplanen är just nu på remiss.
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och
konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter är framtagen och beslutad i majoriteten av berörda
nämnder.
Sammantaget bedöms målet kunna uppnås.
Målindikator

Utfall

Målvärde

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

61%

minst 61%

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Enheten hälsa och omgivning har besökt 91 av 142 förskolor, samt 14 av totalt 30 pedagogiskt omsorgsverksamheter.
Vi bedömer att vi kommer följa planen och besöka det planerade antalet förskolor under året.
minst 92%

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

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under 2019 har 128 förskolor avslutats efter att ha åtgärdat avvikelser. 18 stycken av dessa förskolor var uppföljningsärende. Av dessa har 70 förskolor varit ärenden som startats detta året medan 58 förskolor, 1 grundskola och 6 gymnasieskolor är ärenden från föregående år. I andelen som anges i målindikatorn finns enbart de förskolor som besökts
under 2019 med. Det innebär att det finns ett stort antal förskolor och skolor som besökts under 2018 och som har fått
förbättrad vistelsemiljö, men som inte finns med i utfallet.
Andelen förskolor och skolor i områden med lägre välfärd som
fått förbättrade vistelsemiljöer efter vår tillsyn ska minst uppgå till
nivån 2018.

79%

minst 65%

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under 2019 har 59 förskolor avslutats efter att ha åtgärdat avvikelser. Åtta stycken av dessa var uppföljningsärende.
Detta ger effekten att 59 förskolor och skolor i områden med lägre välfärd har fått förbättrade vistelsemiljöer. I andelen som anges i målindikatorn finns enbart de förskolor som besökt under 2019 med. Det innebär att 24 förskolor som
besökts 2018 har fått förbättrad vistelsemiljö, men som inte finns med i utfallet.
Antal utbildade i kemikaliefrågan av de målgrupper som arbetar med och för barn och unga.

80

minst 80

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Hittills har 80 personer som arbetar med barn och unga i Malmö fått en utbildning i kemikaliefrågan. Under hösten är
ett antal utbildningar inbokade. Bland annat för privata förskolor, privata öppna förskolor och stadens bibliotek. Även
om inte delmålet om 133 personer är uppnått är det stor sannolikhet att målet för året uppnås.

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.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under 2019 har 121 förskolor, en grundskola och sex gymnasieskolor, totalt 128 ärenden avslutats efter att de genomfört åtgärder inom egenkontroll, städning, kemikalier och ventilation/buller. De förskolor som vi har besökt under året
har varit inom områdena egenkontroll, städning och kemikalier. Inom områden med lägre välfärd har vi gjort en lite

Delårsrapport 2019, Miljönämnden

14(55)

Åtagande
mer omfattande inspektion och även tittat på ventilation och buller.
Totalt har vi nu 116 st. tillsynsärenden på förskolor och skolor igång.
Jämfört med förra året har vi i redan vid andra tertialet nästan lika många förskolor och skolor fått förbättrad vistelsemiljö. Detta beror till stor del på att tillsynstemat vi startade med 2018 ger kortare ärenden och vi kan hantera fler förskolor och skolor. Under 2018 hade vi fortfarande kvar en hel del äldre ärenden där tillsynstemat ventilation och buller
skapade längre ärenden. Det kan också bero på vår rutin med uppföljningsärenden som vi nu arbetat in och som innebär att vi är mer konsekventa med att skicka beslut och debitera de ärenden som drar ut på tiden. Samarbetet med
stadsfastigheter kring åtgärder och utredningar har bidragit till att dialog och arbete med tillsynsavvikelser underlättas och flyter på smidigare.
Miljöstrategiska avdelningen
Genomförande av kemikalieplanen med fokus på barn och unga 2017-2019 pågår. Framtagna mikroplastfilmer har
lanserats internt inom Malmö stad och på Skånetrafikens bussar och tåg. Föreläsningar om kemikaliesmart vardag har
genomförts på förskolor och på barnavårdscentraler. Återkoppling från miljöförvaltningens tillsyn visar att förskolor
arbetar utifrån framtagen vägledning om en kemikaliesmart vardag.
Kemikaliekriterier för nybyggnation av lokaler och utemiljöer för barn är framtagna och politiskbehandling pågår. Arbetet med uppföljning av ramavtal för lekmaterial, skapandematerial samt idrottsmaterial är slutfört och kommunikation av resultatet, både internt och nationellt, pågår. Uppföljning av ramavtal för kökstillbehör kommer påbörjas inom
kort. Arbetet med framtagande av en ny kemikalieplan som ska gälla från 2020 pågår. Handlingsplanen är just nu på
remiss.
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs
utan granulat i Malmö stads verksamheter är framtagen och beslutad i majoriteten av berörda nämnder.

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.
Hur gick det?
Bedömningen från våra avdelningar pekar på att våra åtagande och därmed målet kommer uppnås. Arbetet inom nämndsmålet fokuserar på olika involveringsprocesser, särskilt i lokala stadsutvecklingsområden
som Lokstallarna/Kirseberg och Amiralstaden samt på arbetet med att uppnå samsyn i bedömningsfrågor,
kommunikation och bemötande i vår tillsyn.
Varför blev det så?
Projektet MIA har kunnat finansiera en processledare som arbetat med lokal förankring ibland annat Amiralsstaden och Lokstallarna/Kirseberg. Under perioden har vi i Amiralsstaden fortsatt vidareutveckla arbetsmetoden och kunskapsallianser samt tillsammans med förskoleförvaltningen och Förskolan Vildrosen
arbetat med barns involvering i sin närmiljö. Under 2019 har vi tagit fram rutiner för detaljplaner och
bygglov med syfte att använda ett enkelt och tydligt språk.
I vår livsmedelskontroll har vi under perioden haft regelbundna samsynsövningar samt diskuterat bedömningsfrågor. Under två tillfällen har vi tillsammans med Stockholm, Göteborg och Uppsala låtit våra inspektörer svara på bedömningsfrågor utifrån gemensamma case. Resultaten från samsynsövningar har utvärderats och analyserats i samarbete med de övriga städerna. Vi diskuterar löpande bedömningsfrågor
både på avdelnings-, enhets- och gruppmöten. När inspektörerna gått ut två och två har de gett varandra
feedback på bedömning av avvikelser. Varje inspektör har fått feedback från sin enhetschef vid minst en
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kontroll under året. Feedbacken har fokuserat på professionaliteten i bemötandet och kommunikation under inspektionen samt inspektörernas förmåga att hitta avvikelser i förhållande till lagstiftningen. Utifrån
gjorda iakttagelser vid dessa samsynsinspektioner har en riktlinje vad gäller bedömningsfrågor och kommunikation tagits fram och förankrats.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
I och med att projektet MIA avslutas är finansieringen av det lokala förankringsarbetet osäkert. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret har miljöförvaltningen lämnat in en ERUF-ansökan om externa medel
för att driva arbetet vidare. För att nå målsättningen med säkra livsmedel till alla i Malmö är arbetet med
samsyn i bedömningsfrågor, kommunikation och bemötande väldigt viktigt och vi kommer därför att fortsatt ha ett stort fokus här.
Vi bedömer att våra åtaganden kommer att kunna fullföljas under året.

Målindikator

Utfall

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

Uppnådd

Målvärde

Kommentar
Redovisas i årsanalysen

Åtagande
Vi åtar oss att kommunicera med ett enkelt och tydligt språk i vårt möte med Malmöbor, företagare och
verksamhetsutövare.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Planerings- och stadsutvecklingsgruppen (PSU) på miljöstrategiska avdelningen har främst arbetat med åtagandet
genom att kvalitetssäkra remissyttranden. Under 2019 har rutiner tagits fram för detaljplaner och bygglov, samt en
manual för hantering av internremisser i Vision som tagits fram i samarbete med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Rutiner och mallar kopplat till Vision har uppdaterats. Detta blir en input till processen kring vårt utvecklingsarbete
inom stadsutveckling som ska genomföras under hösten 2019. Resultatet av den processen får sedan påverka det fortsatta kvalitetssäkringsarbetet som rör åtagandet.
Vi åtar oss att fortsätta möta människor med en likvärdig, respektfull och tydlig kommunikation i vår tillsyn.

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Under perioden har vi haft regelbundna samsynsövningar samt diskuterat bedömningsfrågor utifrån olika case. Under
två tillfällen har vi tillsammans med Stockholm, Göteborg och Uppsala låtit våra inspektörer svara på bedömningsfrågor utifrån gemensamma fall. Resultaten från samsynsövningar har utvärderats och analyserats i samarbete med de
övriga städerna. Vi diskuterar löpande bedömningsfrågor både på avdelnings-, enhets- och gruppmöten.
När inspektörerna gått ut två och två har de gett varandra feedback på bedömning av avvikelser. Varje inspektör har
fått feedback från sin enhetschef vid minst en kontroll under året. Feedbacken har fokuserat på professionaliteten i
bemötandet och kommunikation under inspektionen samt inspektörernas förmåga att hitta avvikelser i förhållande till
lagstiftningen. Utifrån gjorda iakttagelser vid dessa samsynsinspektioner haren riktlinje vad gäller bedömningsfrågor
och kommunikation tagits fram och förankrats.
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Vi åtar oss att inkludera Malmöbor och andra aktörer i arbetet för en hållbar stad.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Tillsammans med fastighetsägaren Jernhusen utvecklas metoden Stadslivskontrakt. Metoden är under utveckling för
att möjliggöra mellananvändning av och tillgång till fysiska platser i utvecklingsområden genom en alternativ upplåtelseform som konkretiserar och kommer överens om värdeskapande aktiviteter som alternativ till en hyresavgift.
"Malmö växer" avslutade mars 2019 och resulterade till skapandet av en paraplyförening med odlingsföreningar. Det
betyder att kommunen nu kan nå ut till odlingsföreningar i Malmö via en enda kanal. Fastighets- och gatukontoret
kommer fortsätta lyfta profilen av stadsodling och stödja lokala insatser.
Amiralsstaden har tillsammans med förskoleförvaltningen och Förskolan Vildrosen arbetat med barns involvering i sin
närmiljö och skapat beröringsytor för barn och unga som får möjlighet att påverka sin närmiljö. Således har samverkan
mellan olika aktörer, som inte vanligtvis har en plats i stadsutvecklingsprocesserna, skapat nya lösningar och formulerat behov. Under perioden har Amiralstaden fortsatt vidareutveckla arbetsmetoden kunskapsalliansen. Det har bidragit till att synergier har skapats mellan deltagande parter som påverkat stadsutvecklingens resultat effektivt.

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.
Resultatet av bostadstillsynens arbete under året visar på et fortsatt stort behov av uppsökande tillsyn. Hittills finns sex fastigheter som bedöms vara fortsatt slumförvaltade, då underhåll och drift är eftersatt sedan
en längre tid tillbaka. Möjligtvis kan en av dessa fastigheter bli föremål för tvångsförvaltning framöver. All
planerad tid för uppsökande bostadstillsyn har inte kunnat genomföras som planerat, då den lagstyrda tillsynen med utredning av anmälningar och utredning av olägenhetsärenden orsakade av boendemiljön har
blivit mer omfattande än planerat. Det är svårt att med exakthet kunna planera den uppsökande tillsynen,
då detta utfall beror på hur stor omfattning av ärende som kommer till oss i den händelse/lagstyrda tillsynen. Effekten av det uppsökande tillsynsarbetet har visat att malmöbor i 230 lägenheter har fått förbättrade boendemiljöer efter genomförd tillsyn.
Den myndighetssamverkande tillsynen inom Tryggare Malmö har varit fortsatt effektivt, där 19 olovliga
boende hittills har upptäckts under året. Vi har även stärkt samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen där vi har stöttat upp med att tydliggöra vid upphandlingar av dygnsboende så att de boende
som hyrs av Malmö stad uppfyller miljöbalkens krav på hälsosamma boendemiljöer.
Vi har genomfört kostnadsfria oberoende energirådgivningar som planerat hos bostadsrättsföreningar och
har hjälpt dem i arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter.
Sammantaget bedöms målet delvis kunna uppnås.

Målindikator
Antal fastigheter årligen som är slumförvaltade.

Utfall

Målvärde

6

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
De fem fastigheter som var slumförvaltade under förra året bedömer vi fortfarande är slumförvaltade. Gemensamt för
fastigheterna är att underhåll och drift är eftersatt, vi har riktat föreläggande mot fastighetsägarna och vi ser risker i
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Målindikator

Utfall

Målvärde

boendemiljöerna för de boendes hälsa. Under detta delåret har vi även bedömt ytterligare en fastighet som slumförvaltad.
I ett av ärendena är fastigheten såld och vitesföreläggande ligger krav så att den nya ägaren vidtar åtgärder. I ett annat
fall bor det inte några hyresgäster i fastigheten just nu då åtgärder pågår. Under delåret har ingen av de sex slumförvaltade fastigheterna blivit tvångsförvaltad, det vill säga att en seriös fastighetsägare tillfälligt gå in och förvaltningar
en fastighet, men en av fastigheterna kan bli föremål för det framöver.

Antal upptäckta olovliga boenden årligen.

19

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Det etablerade samarbetet med Räddningstjänsten syd, polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret inom projektet Tryggare Malmö har varit fortsatt effektivt. Vi har fått tips från polisen för
att hitta en del olovliga boende. Ett samarbete som utvecklats mer och mer under delåret är samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi har fått listor från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på boenden som de
hyr och vi har inventerat och genomfört tillsyn. Vi har återrapporterat vad vi sett och det har hjälpt dem att utforma
krav vid upphandlingar av dygnsboenden så att Malmö stad endast hyr boenden som uppfyller miljöbalkens krav. Genom detta samarbete har vi bidragit till bättre boendemiljöer för en del malmöbor och förbättrat kvaliteten på Malmö
stads leverantörer av dygnsboenden. I 17 fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga, det har saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd och då har vi samarbetande myndigheter förbjudit boendena.
Antal registrerade bostadsrättsföreningar i Energiporten ska
vara fler än tidigare år.

16

minst 17

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

162

minst 150

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Vi har besökt 12 bostadsrättföreningar och hjälp dem komma vidare i sin energieffektivisering. Vi har också vid tre tillfällen haft pop-up-rådgivning på stadsbiblioteket. Därutöver har vi gjort 30 rådgivningar via e-post och telefon. Utöver
detta har tre träffar för bostadsrättföreningar genomförts. Vid dessa träffar har vi föreläst och haft diskussioner kring
solceller och laddstolpar.
Andelen genomförd uppsökande tillsynstid i förhållande till planerad

1 050

minst 1 310

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Vi har haft ett mål att lägga 2600 timmar på uppsökande tillsyn under 2019, det vill säga cirka 1700 timmar under delåret. Vi har kommit upp i drygt 1000 timmar vilket är ungefär 60 procent av vad vi planerat.
Anledningarna till att vi inte uppnått målet är till stor del att vi satt upp höga ambitioner då det finns en stor drivkraft
på enheten att få jobba med denna typ av ärenden som gör skillnad för många malmöbor, men där andra lagstyrda
och samtidigt händelsestyrda arbetsuppgifter tagit mer tid än vi planerat. Detta är en trend som vi ser flera år tillbaka i
tiden. Under delåret har vi därför börjat genomföra åtgärder för att effektivisera dessa lagstyrda uppgifter, så som rådgivning till malmöbor och ärendeutredningar vid misstänkta olägenheter i boendemiljöer. Vi har exempelvis tagit
fram ett nytt rådgivningsstöd som ska bidra till effektivare och mer kvalitativ rådgivning, effektiviserat ärendeutredningarna genom att ta fram skrivelsemallar, tagit fram ett ärendestöd och skapat en mall för störningslogg som ska
göra att vi få in bättre underlag från klagande. Detta arbete kommer fortgå året ut.
Som ett led i utvecklingsarbetet för bostadstillsynen har vi vidareutvecklat tidsredovisningen och lagt tid på att skapa
nya underlag för planering och uppföljning i förhoppning att vi lättare och effektivare ska kunna planera och följa upp
vårt arbete.
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Antal lägenheter årligen som uppfyller miljöbalken efter krav
på åtgärder

232

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Under delåret har malmöbor i 230 lägenheter fått förbättrade boendemiljöer genom enhetens uppsökande bostadstillsyn. Den uppsökande bostadstillsynen har bidragit till att ventilationen i 160 lägenheter nu uppnår miljöbalkens
krav, ohälsosamt låg inomhustemperatur har höjts i över 70 lägenheter och fuktskador nu uppnår kraven för en hälsosam boendemiljö i nästan 30 lägenheter. Handläggningstiden per åtgärdad olägenhet har i snitt varit mellan en till två
timmar, vilket visar på ett effektivt arbetssätt som ger stora hälsovinster för många malmöbor.
Den uppsökande bostadstillsynen har sedan den startade 2008 utgått i från områden med lägre välfärd och under senare år även utökats till de fastigheter runt om i Malmö som vi genom inventering identifierat som riskobjekt. Under
delåret har framför allt fastigheter på Nydala och Möllevången fått förbättrade boendemiljöer.
Andel fastigheter årligen med pågående åtgärder efter tillsyn

52

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
I slutet av delåret har vi 52 pågående ärenden där fastighetsägaren jobbar med pågående åtgärder efter tillsyn. Bristerna har framför allt handlat om ventilation som inte uppfyller miljöbalkens krav och fukt- och mögelproblem som
ger en ohälsosam boendemiljö. De flesta fastigheter som vi startat uppsökande bostadsärenden på har vi varit ute och
inventerat, sedan har Vi haft tillsyn genom stickprovskontroller och då sett att bristerna varit omfattande. I hälften av
ärendena har vi behövt vitesförelägga om åtgärder då fastighetsägaren inte gjort åtgärder på frivillig väg.

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.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
I den uppsökande tillsynen har malmöbor i över 230 lägenheter, i framför allt i områdena Nydala och Möllevången,
fått boendemiljöer som nu uppnår miljöbalkens krav. Tillsynen har bidragit till förbättrad ventilation, ohälsosamt låg
inomhustemperatur har höjts och fuktskador har åtgärdats. Handläggningstiden per åtgärdad olägenhet har i snitt
varit mellan en till två timmar, vilket visar på ett effektivt arbetssätt som ger stora hälsovinster för många malmöbor.
Vi har vid delårets slut 52 pågående uppsökande bostadstillsynsärenden igång. Det är svårt för oss att i förväg planera
hur många uppsökande ärenden vi kan ha igång samtidigt, eftersom det beror på hur mycket händelsestyrt arbete vi
får in. Vi kommer starta upp nya ärenden under nästa delår då vi under sommaren inventerat områdena Värnhem,
Slussen och Rörsjöstaden.
Vi har lagt ner drygt 1000 timmar under delåret på den uppsökande bostadstillsyn vilket är cirka 60 procent av vad vi
planerat. Den händelsestyrda bostadstillsynen, det vill säga rådgivning och ärendeutredning när malmöbor hör av sig
och önskar vår hjälp, har tagit stor del av vår tid. Vi önskar lägga mer tid på den uppsökande tillsynen och har därför
under delåret fokuserat på att effektivisera och öka kvaliteten på vårt händelsestyrda arbete till malmöborna.
Inom projektet Tryggare Malmö har 19 olovliga boende upptäckts under delåret. Ett utökat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen har lett till att flera boenden som kommunen hyr och som inte uppfyllt miljöbalken
har stängts och upphandlingskraven för dygnsboende har utökats med ett krav att boendet måste uppfylla miljöbalken. Detta är ett gott exempel på när samarbete mellan förvaltningar leder till både hälsomässiga och ekonomiska
vinster för malmöborna.
Miljöstrategiska avdelningen
Efterfrågan på miljöförvaltningens oberoende och kostnadsfria energirådgivning har ökat vilket har lett till fler besök
hos bostadsrättsföreningar, företag och rådgivning via telefon. En förklaring till detta är att miljöförvaltningen marknadsfört den rådgivande tjänsten samt att det finns ett intresse och en medvetenhet kring energieffektivisering.
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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.
Det etablerade samarbetet med Räddningstjänsten syd, polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret inom projektet Tryggare Malmö har varit fortsatt effektivt. Vi har
fått tips från polisen och har hittat ett flertal olovliga boende. Vi har även utvecklat samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att säkerställa hälsosamma boendemiljöer när de har hyrt boende för sin verksamhet. En del av samarbetet har inneburit konkret hjälp från oss i samband med utformning av krav vid upphandlingar av dygnsboenden så att Malmö stad endast hyr boenden som uppfylller miljöbalkens krav. Genom detta samarbete har vi bidragit till bättre boendemiljöer för en del malmöbor och förbättrat kvaliteten på Malmö stads leverantörer av dygnsboenden. I 17 fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga, det har saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd och då har vi
samarbetande myndigheter förbjudit boendena genom olika myndighetsbeslut.
Under delåret har malmöbor i 230 lägenheter fått förbättrade boendemiljöer genom enhetens uppsökande
bostadstillsyn. Den uppsökande bostadstillsynen har bidragit till att ventilationen i 160 lägenheter nu
uppnår miljöbalkens krav, ohälsosamt låg inomhustemperatur har höjts i över 70 lägenheter och fuktskador nu uppnår kraven för en hälsosam boendemiljö i nästan 30 lägenheter. Handläggningstiden per åtgärdad olägenhet har i snitt varit mellan en till två timmar, vilket visar på ett effektivt arbetssätt som ger stora
hälsovinster för många malmöbor.
Den uppsökande bostadstillsynen har sedan den startade 2008 utgått i från områden med lägre välfärd och
under senare år även utökats till de fastigheter runt om i Malmö som vi genom inventering identifierat
som riskobjekt. Under delåret har framför allt fastigheter på Nydala och Möllevången fått förbättrade boendemiljöer.
Det arbete som har bedrivits inom nämndsmålet kommer därför att fortsätta. Sammantaget bedöms
nämndsmålet uppfyllas under året.

Målindikator

Utfall

Målvärde

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

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Resultatet kommer att redovisas i årsanalysen.
Antal upptäckta olovliga boenden årligen.

19

Kommentar
Det etablerade samarbetet med Räddningstjänsten syd, polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret inom projektet Tryggare Malmö har varit fortsatt effektivt. Vi har fått tips från polisen för
att hitta en del olovliga boende. Ett samarbete som utvecklats mer och mer under delåret är samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi har fått listor från arbetsmarknads- och socialförvaltningen på boenden som de
hyr och vi har inventerat och genomfört tillsyn. Vi har återrapporterat vad vi sett och det har hjälpt dem att utforma
krav vid upphandlingar av dygnsboenden så att Malmö stad endast hyr boenden som uppfyller miljöbalkens krav. Genom detta samarbete har vi bidragit till bättre boendemiljöer för en del malmöbor och förbättrat kvaliteten på Malmö
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Målindikator

Utfall

Målvärde

stads leverantörer av dygnsboenden. I 17 fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga, det har saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd och då har vi samarbetande myndigheter förbjudit boendena.

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

Kommentar
Inom satsningen Tryggare Malmö har vi genomfört uppsökande myndighetsgemensam tillsyn av illegala och oregistrerade verksamheter tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden. Under de två år som Tryggare Malmö funnits har arbetssätt och metoder för den myndighetsövergripande tillsynen utvecklats, såsom gemensamma mallar och rutiner, checklistor och dokumentation.
Dessutom har stabila kanaler för informationsutbyte mellan de medverkande myndigheterna etablerats. Miljöförvaltningens samordningsroll i projektet innebär att vi kallar till möten, håller i gemensamma insatser och sammanställer
vilka verktyg de olika myndigheterna har, och hur vi på ett smart sätt kan utnyttja dessa för att uppnå optimal effekt
på tillsynen av oseriösa verksamheter.
En stor del av arbetet består av att kartlägga och leta efter illegala verksamheter samt att spåra produkter och verksamhetsutövare. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter utöver de nämnda. Vi kan till exempel uppmärksamma statliga myndigheter på vilka verksamheter som bedriver oseriös verksamhet inom deras tillsynsområden
och överlämna tillsynen till dem.
Arbetet inom Tryggare Malmö följs med stort intresse från politiker och media, bland annat hölls en presentation för
inrikesminister Mikael Damberg samt en särskild insats under Almedalsveckan med fokus på livsmedelsfusk. Störst
uppmärksamhet i media har de insatser som gjorts mot fusk med godis och loppmarknader fått. Vi ger regelbundet ut
ett nyhetsbrev.
Här sammanfattas vad som gjorts inom aktuella branscher under perioden januari till augusti 2019.
•

Arbetet med massagesalongerna har mynnat ut i att en extern arbetsgrupp bildats med syfte att arbeta
fram effektiva sätt att motverka de illegala verksamheterna inom thaimassageindustrin. Under hösten kommer miljöförvaltningen att fortsätta med den uppsökande tillsynen på massagesalonger samt följa upp redan existerande ärenden.

•

Ett större samordnat tillslag har gjorts mot en loppmarknad i Hindby av miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, tillståndsenheten, Skatteverket och Polisen. Det resulterade i ett tiotal ärenden
på miljöförvaltningen som gällde otillåten försäljning av läkemedel, kosttillskott och livsmedel, felmärkt kosmetika samt ytterligare ärenden hos de andra myndigheterna.

•

Under delåret har tio nagelsalonger besökts tillsammans med Skatteverket. Samtliga salonger hade bristande hygienrutiner samt brister i hantering av kosmetiska och/eller kemiska produkter, vilka nu följs upp.

•

Vi har följt upp tidigare meddelade förbud mot olovliga boenden och kontrollerat nya misstänkta olovliga
boenden tillsammans med stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten. I 17 fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga; det har saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd, vilket gjort att vi
förbjudit boendena. Ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen har utvecklats under delåret. Utifrån deras listor på boenden som de hyr har vi inventerat och genomfört tillsyn samt återrapporterat
vad vi sett, vilket hjälpt dem att utforma krav vid upphandlingar av dygnsboenden så att Malmö stad endast
hyr boenden som uppfyller miljöbalkens krav.

•

Vi har gjort tillsyn av ett nyöppnat rökcafé som fick stängas efter myndighetsbeslut. Övriga rökcaféer har
följts upp under delåret. Tillsammans med Polis, Skatteverket, räddningstjänsten och tillståndsenheten har vi
besökt en tillfällig illegal klubb.

•

Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har vi upptäckt 63 samt kontrollerat 48 av dessa. En del har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn. En del verksamhetsutövare går inte att få tag på, vilket resulterar i extra arbete.

•

Vid flera av livsmedelskontrollerna har allvarliga brister konstaterats och totalt har 24 sanktionsbeslut fattats om förbud mot utsläppande av livsmedel, vitesförelägganden och tillfälliga stängningar. Sedan projektets start har ungefär 100 ton livsmedel, främst godis, men även färgade majrovor stoppats från försäljning.

•

Vi har deltagit i gränshandelskontroll av livsmedelsfordon på Lernacken samt följt upp ett tiotal ärenden
som initierats av gränspolisen som gällt köttransporter.

•

Tillsammans med tillståndsenheten, Skatteverket och Tullverket har vi gjort kontroll av läkemedel, tobak
och pant i cirka 20 butiker.

•

Genom tillsyn i butiker har många produkter som inte följer EU-förordningen om kosmetiska produkter
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Åtagande
hittats. Vissa kosmetiska produkter kan innehålla skadliga och allergiframkallande ämnen, särskilt för barn.
Även om vissa av dessa ämnen är förbjudna förekommer de fortfarande, särskilt vid import av kosmetika från
icke EU-/EES-länder där motsvarande lagstiftning inte finns. Tillsynen sker i nära samarbete med Läkemedelsverket som fattat flera förbud baserat på miljöförvaltningens kontroller.

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 för detta kommunfullmäktigemål.

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.
Hur gick det?
Målindikatorerna och aktiviteterna i våra åtaganden pekar på att målet kommer uppnås. Arbetet inom
nämndsmålet fokuserar på cirkulär ekonomi med förnybar och effektiv resurs- och energianvändning samt
en professionell livsmedelskontroll som underlättar för livsmedelsverksamheter att leverera säkra livsmedel. Tillsynsarbetet med den uppsökande tillsynen inom avfalls- och fordonsbranschen har genomförts
under delåret. Det primära målet med tillsynen är att höja branschernas medvetenhet så att verksamheterna kan minska sin miljöpåverkan.
Varför blev det så?
I vårt arbete med textilåtervinning och textilavfall har vi fått vår ansökan om en anläggning för sortering
av textil godkänd. I samarbete med Eon driver vi flera projekt kring smarta nät, lågtempererad fjärrvärme,
med mera. En samarbetsgrupp (symbiosgruppen) med representanter från flera förvaltningar samarbetar
nu för att utveckla konceptet industriell och urban symbios ute i staden. Vi har ett pågående samarbete
med upphandlingsenheten på stadskontoret för att utveckla cirkulära affärsmodeller samt delningsekonomi. Energi- och klimatcoacherna har hunnit med ca 50 energironderingar på små och medelstora företag. Koldioxidutsläppen från den kommunala verksamheten har kartlagts med hjälp av projektet Fossilbränslefria kommuner och under 2018 minskade utsläppen en del.
Vi utför en professionell livsmedelskontroll och har en hög servicenivå till Malmöbor och livsmedelsföretagare. Vi utför ett kontinuerligt förebyggande och rådgivande arbete som sker på ett tidigt stadium i samband med registreringen av livsmedelsanläggningar och under ordinarie kontroll. Servicetelefonen har bemannats kontorstid mellan klockan nio och tolv av en livsmedelsinspektör. För att underlätta för företag
att göra rätt från början har vi utfört lokalkontroller inför registrering samt gett rådgivning via telefon, epost och besök på förvaltningen. Under perioden har vi fått 280 anmälningar om registrering av livsmedelsföretag och utfört 220 inspektioner på de nya etablerade livsmedelsföretag. Vi arbetar ständigt med
uppdatering av vårt informationsmaterial samt uppdaterar vår hemsida med aktuella nyheter. Vi har hittills
kontrollerat ca 300 skolor och förskolor och då haft ett särskilt fokus på verksamhetens hantering av specialkost. De privata och kommunala förskolor och skolor har fått information om sin rapporteringsskyldighet under planerad kontroll. Incidentrapporteringen från Malmö skolrestauranger fungerar bra. Vi har
sett en ökning av antalet inrapporterade fall från både förskolor och från privata skolor. Dessa fall har utretts och bidragit till säkrare specialkosthantering i stadens skolkök. Generellt är det låg kunskapsnivå om
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miljö- och hållbarhetsfrågor inom avfalls- och fordonsbranschen där huvuddelen av verksamheterna saknar kännedom om gällande miljölagstiftning. Den uppsökande verksamheten är ett löpande arbete för att
nå alla i branschen. Detta är viktigt eftersom verksamheter inom en bransch ska bedrivas på lika villkor
och ha samma krav.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Vi kommer fortsatta fokusera på energisystemet - särskilt med tanke på effektbristen - urban symbios för
att effektivisera resursanvändandet inom olika verksamheter, samarbete med upphandlingsenheten och
rådgivning. Vi kommer att fortsätta vår strävan att förbättra vår kompetens och våra arbetsmetoder inom
livsmedelskontrollen, i en allt mer komplex lagstiftning och bransch, för att lyckas med vår strävan att alla
som vistas i Malmö ska kunna konsumera säkra livsmedel. Tillsynsbehovet inom avfalls- och fordonsbranschen bedöms vara fortsatt stort och arbetet kommer att fortsätta.
Vi bedömer att våra åtaganden kommer att kunna fullföljas under året.
Målindikator

Utfall

Antal miljöfarliga verksamheter inom Fordonsbranschen
som upptäcks och registreras i den uppsökande tillsynen.

8

Antal miljöfarliga verksamheter inom Avfallsbranschen som
upptäckts och registrerats i den uppsökande tillsynen.

0

Målvärde

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Inga verksamheter har upptäckts inom avfallsbranschen.
minst 67%

Andelen genomförda tillsynsbesök i förhållande till planerad
tillsyn.
En redogörelse av hur incidentrapporteringen för skolor och
förskolor fungerar.

Uppnådd

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Incidentrapporteringen från Malmö skolrestauranger fungerar bra. Vi har sett en ökning av antalet inrapporterade fall
från både förskolor och från privata skolor. Dessa fall har utretts och bidragit till säkrare specialkosthantering på dessa
verksamheter. Vid kontroller av nyregistrerade förskolor och skolor kontrolleras specialkosthanteringen och rapporteringsskyldigheten kommuniceras.
Antal aktörer som har fått förbättrade möjligheter att minska
sin resurs- och energianvändning ska minst uppgå till nivån 2018.

6

minst 6

Åtagande
Vi åtar oss att verka för cirkulär ekonomi med förnybar och effektiv resurs- och energianvändning.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Att verka för cirkulär ekonomi med förnybar och effektiv resurs- och energianvändning är ett omfattande åtagande
med många olika aspekter.
Arbetet med textilåtervinning och textilavfall har fått sin ansökan om en anläggning för sortering av textil godkänd i
april 2019. Sysav kommer av driva anläggningen och miljöförvaltningens roll är att kommunicera nyttan med hållbar
textilanvändning samt samla aktörer som vill använda återvunnen textil.
Smarta nät-arbetet har pågått i flera år nu och har stärkts genom att metoder och verktyg har blivit vanligare i fler fastigheter och områden i staden. Klimatkontrakt Hyllie kommer i sitt fortsatta arbete fokusera hållbara ellösningar på
grund av kapacitets- och effektbristen i elnätet i södra Sverige. Lågtempererad fjärrvärme kommer vara på plats i Hyllie så snart en nödvändig pumpstation är på plats, dock kommer Sege Park inte få detsamma då det inte passar på
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Åtagande
grund av områdets placering i fjärrvärmenätet. En ansökan om att utveckla till parkeringshus till energihubbar (placeras i Sege Park) med smarta lösningar är godkänd sedan i våras.
Arbetet för att främja industriell och urban symbios mellan verksamheter genom att utveckla en symbiosfunktion mellan de olika tekniska förvaltningarna fortgår. En samarbetsgrupp (symbiosgruppen) med representanter från flera förvaltningar samarbetar nu för att utveckla detta ut i stadens förvaltningar samt i samarbete med viktiga systemoperatörer. Stadens planeringsgrupp är beställare av arbetet och det har förankrats ytterligare i avdelningschefsgruppen under våren. Arbetet har också kopplats ihop med det näringslivstrategiska nätverkets "uppdrag verksamhets(industri)områden", slutrapporten har angivit industriell och urban symbios som ett verktyg att uppnå målsättningarna med
verksamhetsområdenas framtida utveckling. Likaså sker mycket arbete i samarbete med bland annat miljötillsynen
och stadens digitaliseringsarbete. Genom att göra företags årsrapporter digitala (lanserades i mars 2019), kan en databas skapas för att synliggöra restresursflöden och ev möjliga symbioser. Under våran har arbetet med att skapa en interaktiv karta för att samla möjligheterna med symbios kommit igång ordentligt.
En annan del av den cirkulära ekonomin, utöver symbios, är att det pågår ett samarbete med upphandlingsenheten på
stadskontoret för att utveckla cirkulära affärsmodeller samt delningsekonomi. Miljöförvaltningen och centrala upphandlingsenheten har genomfört en seminarieserie om cirkulär ekonomi, för hela Malmö stad. Under våren 2019 anordnades två träffar för beställare inom kommunen. Samverkan sker också med ytterligare sex skånska kommuner och
nätverket Cirkulära Skåne.
Energi- och klimatcoacherna har hunnit med ca 50 energironderingar på små och medelstora företag. Dock har samverkan mellan energi- och klimatrådgivningens energitillsyn tillsammans med miljötillsynen (enheten för kemi och
industri) pausats under våren. Nya diskussioner tas upp under hösten 2019.
Koldioxidutsläppen från den kommunala verksamheten har kartlagts med hjälp av projektet Fossilbränslefria kommuner och under 2018 mi9nskade utsläppen en del. Dock har staden stora möjligheter att minska utsläppen betydligt
genom att upphandla biogas till uppvärmning samt minska på tjänsteresorna med flyg, särskilt dem som sker med
flyg till Stockholm.

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.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljötillsyn handlar om att skydda och förbättra den miljö vi lever och verkar i. Miljön kan påverkas av en mängd olika
verksamheter och åtgärder, som förorenade utsläpp till mark, vatten och luft. Själva miljöskyddsarbetet utförs bland
annat genom tillsyn och då kontrolleras verksamheter och dess åtgärder som kan vara miljöstörande. Det primära målet med tillsynen är att höja branschernas medvetenhet så att verksamheterna kan minska sin miljöpåverkan. Generellt
är det låg kunskapsnivå om miljö- och hållbarhetsfrågor och huvuddelen av verksamheterna inom branscherna har
inte kännedom om gällande miljölagstiftning. Den uppsökande verksamheten är ett löpande arbete för att nå alla i
branschen, detta är viktigt eftersom verksamheter inom en bransch ska bedrivas på lika villkor och ha samma krav.
Eftersom stora delar av branschen inte är anmälningspliktig krävs uppsökande tillsyn för att hitta verksamheterna.
Den uppsökande tillsynen har under året finansierats av den gemensamma branschens intäkter.
Vi åtar oss att informera om hälsorisker vid olika former av skönhetsbehandlingar.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Enheten hälsa och omgivning har diskuterat att kommande informationskampanj kan riktas mot injektionsverksamheter där det ofta förekommer brister, med fokus på information för unga. Möjligheten att använda andra kanaler än
Facebook, beroende på målgruppen, ska ses över.
Vi planerar också att göra en kartläggning av vilka skönhetsutbildningar som finns i staden, för att därefter planera
vilka skolor som ska prioriteras för ett informationsmöte.

Vi åtar oss att genom god service, information och professionell kontroll underlätta för verksamheterna att
följa livsmedelslagstiftningen

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Åtagandet bedöms kunna fullföljas under året.
Miljöförvaltningens livsmedelskontroll har en hög servicenivå till Malmöbor och livsmedelsföretagare och utför en
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Åtagande
professionell livsmedelskontroll som underlättar för livsmedelsverksamheter att göra rätt från början. Vi utför ett kontinuerligt förebyggande och rådgivande arbete som sker på ett tidigt stadium i samband med registreringen av livsmedelsanläggningar och under ordinarie kontroll. Servicetelefonen har bemannats kontorstid mellan klockan nio och
tolv av en livsmedelsinspektör. För att underlätta företag att göra rätt från början har vi utfört lokalkontroller inför registrering samt gett rådgivning via telefon, e-post och besök på förvaltningen. Under perioden har vi fått 280 anmälningar om registrering av livsmedelsföretag och utfört 220 inspektioner på de nya etablerade livsmedelsföretag.
Vi arbetar ständigt med uppdatering av vårt informationsmaterial samt uppdaterar vår hemsida med aktuella nyheter.
Vi åtar oss att genom kontroll och information arbeta för att säker specialkost serveras på förskolor och
skolor.

Kommentar
Under kontrollerna av förskolor och privata skolor har informationsmaterial lämnats ut som gäller skyldigheten att rapportera specialkostincidenter till livsmedelskontrollen. Vi har sett en ökning av antalet inrapporterade fall från både
förskolor och från privata skolor. Vi har utrett fallen och på så sätt bidragit till säkrare specialkosthantering på dessa
verksamheter. Vid kontroller av nyregistrerade förskolor och skolor har vi kontrollerat specialkosthanteringen och upplyst om deras rapporteringsskyldighet. I våra baskontroller ingår säker specialkost som en kontrollpunkt.

Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbar stadsmiljö – Vi bidrar till en grön, buller- och giftfri stad, med frisk luft, rent vatten och fungerande avlopp och kretslopp.
Hur gick det?
Alla målindikatorer visar att målet har uppnåtts eller kommer uppnås under året. Bedömningen är därför
att målet med största sannolikhet kommer uppnås. Samtliga åtaganden bidrar till målets uppfyllnad; vi har
kartlagt plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten samt föreslagit åtgärder för att minska
dessa föroreningar, övervakat luftkvaliteten och beräknats hälsoeffekter, samordnat handlingsplanen för
Malmö stads strategiska kemikaliearbete, arbetar med uppdateringen av resepolicyn, deltagit i uppdaterandet av policys avseende miljöbilar och publik laddinfrastruktur, samordnat Malmö stads ansökningar om
medel för naturvårdsåtgärder och våtmarksåtgärder inom de statliga programmen LONA och LOVA, arbetat med stadsodling och ekosystemtjänster, bistått andra förvaltningar med deras miljömålsarbete, deltagit i stadsutvecklingsprocesserna i Lokstallarna, Nyhamnen, Amiralsstaden och Sege Park, samordning av
Malmö som framtidens kuststad, beviljats medel för strandstädning, m.m.
Varför blev det så?
Avgörande är det engagemang, den kompetens och den innovationsförmåga som medarbetarna på miljöförvaltningen uppvisar, samt deras förmåga att processleda och samordna förvaltningsövergripande målstyrd utveckling.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Detta är ett arbete som aldrig är färdigt, och det kommer därför fortgå året ut. På grund av förväntade
ekonomiska åtstramningar kommer en del åtaganden och aktiviteter att prioriteras bort framöver.
Målindikator

Utfall

Målvärde

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

95%

minst 85%

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Instrumentet för PM10 på Rådhuset har haft mest problem, men tack vare att ett reservinstrument var i drift kunde
tidstäckningskravet hållas med god marginal.
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Minst 50 företag ska få transportrådgivning.

40

minst 34

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Genom projekten Malmö Works och Elbilslandet arbetar vi mot att minska företagens ohållbara resor. I Malmö Works
deltar just nu nio företag men det finns ett stort intresse och flera företag kommer att släppas in under hösten. I Elbilslandet deltar 20 företag i arbetspaket 1, där vägledning, energideklaration och möjlighet att provköra el och gasbilar
erbjuds. Dock är inte alla dessa hemmahörande i Malmö utan rör sig i hela Skåne (räknar med att ca 8 är i Malmö). Ytterligare 23 företag/fastighetsägare deltog vid seminariedagen för "fixa laddplats" och ungefär lika många förväntas
delta på höstens nätverksträffar.
Antal deltagare vid föreläsningar om solenergi för villaägare
och bostadsrättsföreningar ska vara minst 100.

163

minst 67

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Vi har genomfört totalt 6 föreläsningar och workshops till allmänheten om solenergi och laddplatser under året haft
277st besökare. Föreläsningar har skett för allmänheten på biblioteken vilket vi har sett till att få en ordentlig spridning
på över hela Malmö för att öka tillgängligheten till informationen. Vi har även haft föreläsningar och workshops för
bostadsrättsföreningar på stadshuset. Utöver detta har vi besökt ett antal bostadsrättsföreningar och pratat om solceller och laddstolpar på deras föreningsstämmor.
Utöver dessa har vi ytterligare två föreläsningar utförda med fokus på hållbart resande för allmänheten. dessa hade
ca 20 besökare totalt.
Antal tester som påbörjats inom projektet "Testbädd för grönblå urbana lösningar" (Blue Green City Lab).

1

minst 1

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Ett test har påbörjats inom projektet "Testbädd för grönblå urbana lösningar". Testet består av gröna väggar som
monterats på p-hus. De gröna väggarnas bidrag till olika ekosystemtjänster ska utvärderas.
Antal publicerade rapporter över genomförd miljöövervakning i
havsmiljö under året.

2

minst 1

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
1. Utredning av förekomsten av läkemedelsrester i Malmö stad
2. Kartläggning av makroplast i Malmös vatten

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.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljönämnden och tekniska nämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2018 uppdraget att genomföra en kartläggning av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten samt föreslå åtgärder för att minska dessa föroreningar. En rapport med åtgärdsförslag redovisades för nämnderna under våren 2019.
Rapporten "Luften i Malmö 2018" som redovisar Malmös luftkvalitetsmätningar levererades till miljönämnden i maj.
Inga miljökvalitetsnormer för vilka Malmö stad ansvarar överskreds under 2018 men de nationella miljökvalitetsmålen
uppfylldes inte för till exempel luftburna partiklar PM2,5. Det är inte troligt att de nationella målen kommer att kunna
uppfyllas inom överskådlig tid om inte beslut om nya kraftfulla och riktade insatser fattas. I Malmö exponeras idag
3 000 individer för en halt över miljömålet för kvävedioxid 1996 exponerades 195 000 malmöbor för samma halt.
En arbetsgrupp med tjänstemän från fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen har
under våren reviderat ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller (giltigt 2019-2023) inför framläggande av förslaget för politisk behandling.
Förankringen av handlingsplanen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 har lyfts i miljönämnden

Delårsrapport 2019, Miljönämnden

26(55)

Åtagande
och är nu ute på nämnds remiss.
Tjänstepersoner på miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret drev under 2018 fram initiativet ”Malmö bygger
hållbart – en process för att påskynda omställningen till ett klimatneutralt byggande i staden”. Utifrån initiativet har
två utvecklingsprocesser (spår) tagits fram och börjat arbetats med, vilka utgör grunden för den gemensamma förflyttningen mot ett klimatneutralt byggande i Malmö stad och dess geografi.
Vi åtar oss att driva på arbetet för ett hållbart transportsystem.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Vi har under halvåret gjort flera lyckade insatser för att underlätta för Malmöborna att göra hållbarare transportval.
Företag och fastighetsägare har fått hjälp att ställa om sina fordonsflottor och att sätta upp laddplatser, kommunen
har fått en policy för publik laddinfrastruktur, och miljöbilspolicyn är uppdaterad. Vi minskar antalet bilar i fordonsflottan och antalet flygresor. Dock flyger vi fortfarande alldeles för mycket till Stockholm och smutsar även ner lokalt med
taxiresor och när vi tar vår egna gamla bil i tjänsten. Genom att uppdatera resepolicyn och införa klimatväxling kan vi
ta några stora kliv framåt mot att bli Sveriges klimatsmartaste stad.
Vi åtar oss att bidra till en klimatanpassad stad med hög biodiversitet och välfungerande ekosystemtjänster.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Under året har miljöförvaltningen fortsatt sitt aktiva arbete för att bidra till att göra Malmö till en klimatanpassad stad
med hög biologisk mångfald och starka ekosystemtjänster. Detta är ett åtagande som har stora utmaningar. Staden är
till övervägande del inte anpassad för de förändringar i klimatet som vi redan ser, med bland annat värmeböljor och
skyfall. Stadens gröna infrastruktur är på samma gång under hårt tryck genom den pågående förtätningen.
Flera insatser för nätverkande, kommunikation och kunskapshöjning har genomförts. Flera seminarier och workshops
har hållits för att höja vår kompetens gällande möjligheter och hinder för ekosystemtjänster i planprocessen. Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster valde också att ha sin träff i Malmö och flera studiebesök gjordes, vilket gav
oss en möjlighet att visa upp både bra och mindre bra exempel.
Uppstart av två projekt inom Boverkets utlysning Grönare städer har skett, där miljöförvaltningen agerar projektkoordinator. Projekten innebär att P Malmö och MKB ska anlägga ny grön infrastruktur på några av sina fastigheter.
Projektet Våga Vägra Klippa har avslutats under våren. Inom projektet har man under ett antal år testat att låta vanligtvis kortklippta gräsytor i staden omvandlas till ängsytor. Fördelarna är bland annat att biologisk mångfald ökar, samtidigt som tidskrävande skötsel av ytorna undviks (gräsmattor behöver klippas varannan vecka under högsäsong, ängsytor behöver endast slås två gånger per år). De praktiska åtgärderna har utförts av FGK, medan miljöförvaltningen har
projektlett. Resultatet visade att den biologiska mångfalden ökade eftersom artrikedomen bland växter och insekter
var högre jämfört med gräsytor. Det var dock svårt att kommunicera den här typen av skötsel till driftspersonalen, och
vid ett par tillfällen utfördes fel typ av skötsel trots att instruktioner getts. Detta visar att det krävs en kunskapshöjning
kring skötselmetoder för biologisk mångfald, eftersom normen idag är att gräsytor ska klippas kort.
Miljöförvaltningen fortsätter samordna Malmö stads ansökningar om medel för naturvårdsåtgärder och våtmarksåtgärder inom de statliga programmen LONA och LOVA. En ny rutin för den interna förankringen inom Malmö stad har
utvecklats under våren. Förslag på ansökningar behandlas först i naturvårdsgruppen som består av representanter
från flera förvaltningar (MF, SBK, FGK). Förslagen går sedan vidare till naturvårdsrådet, som är naturvårdsgruppens
styrgrupp bestående av chefer från samma förvaltningar. Inga LOVA-medel söktes av Malmö stad inför 2019. LONAmedel delades inte ut under 2019.
Miljöförvaltningen fortsätter leda gruppen för skyfallssamordning inom Malmö stad. Miljöförvaltningens insats har
främst bestått i att stötta andra delar av Malmö stad i implementering av handlingsplanen för skyfall och att integrera
skyfallshänsyn i planprocessen. Viktiga kommunikationsinsatser under perioden har varit ett kunskapshöjande seminarium som anordnades under Malmö stads miljölägesdag för att lyfta frågan inom staden, samt invigningen av Söderkullaparken i maj (en park designad för att kunna hantera och fördröja stora mängder regnvatten). Flera studiebesök från andra städer och länsstyrelser har tagits emot där vi har berättat om Malmö stads arbete med skyfallsplanen
och visat upp anpassningsåtgärder. Under perioden har miljöförvaltningen planerat en förstudie för att undersöka
huruvida tillsyn enligt miljöbalken kan användas för att öka klimatanpassning hos verksamhetsutövare i staden.
Miljöförvaltningen har fortsatt vara aktiv inom stadsodlingsnätverk och deltar i möten med odlingsaktörerna i Malmö.
Även deltagandet i den förvaltningsövergripande gruppen för stadsodling fortsätter. Inom projektet Malmö växer har
deltagare arbetat med att värdera nyttan med stadsodling. Genom ett antal studentuppsatser drogs slutsatsen att värdering av nyttan med stadsodling är väldigt komplext och kanske inte det bästa sättet att lyfta stadsodling i Malmö.
Miljöförvaltningen har fortsatt vara aktiv inom stadsodlingsnätverk och deltar i möten med odlingsaktörerna i Malmö.
Upphandling av inventering av fladdermusfauna har skett och inventeringen genomfördes under sommaren.
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Åtagande
Vi åtar oss att leda, samordna och följa upp Malmö stads miljöprogram och handlingsplan.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Samtliga fyra övergripande miljömål ser endast ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett ser två av miljöprogrammets 19 delområden ut att kunna uppnås före utgången av år 2020. 13 av miljöprogrammets delområden ser
ut att kunna uppnås till viss del medan fyra delområden inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas positivt, men tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås inom
utsatt tid.
Handlingsplanen 2019-2020 för miljöprogrammet beslutades i miljönämnden under våren medskickades även ett erbjudande från miljöförvaltningen om att bistå de andra förvaltningarna i arbetet med handlingsplanen och planeringen av verksamheten 2020.
I handlingsplanen finns förslag till aktiviteter för att Malmö stad ska kunna nå sina miljömål. Miljönämnden föreslår att
övriga förvaltningar använder sig av handlingsplanens föreslagna aktiviteter eller skapar egna aktiviteter inom de åtgärdsområden som redovisas i handlingsplanen för att synliggöra arbetet som görs och bidrar till Malmö stads miljömål.
Tre förvaltningar, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen har kontaktat miljöförvaltningen för stöd i målstyrningen av verksamhetens miljömålsarbete.
Vi åtar oss att arbeta tillsammans med företag, akademi och ideella verksamheter för att deras utvecklings- och innovationskraft ska bidra till ett hållbart Malmö.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Inom projektet Malmö Innovationsarena (MIA) pågår flera processer för att främja samarbete mellan företag, akademi
och ideella verksamheter för att de ska kunna bidra till ett hållbart Malmö. MIA är nu inne i sin avslutningsfas och extern utvärdering går in i slutfasen och rapporter om metoder och processer har börjat tas fram och kommer färdigställas till augusti med uppföljande sammanställningar av uppkomna resultat, definition av tillvägagångssätt för hur de
skall tas omhand och implementeras.
I Sege park har processledare arbetat för ökad samverkan mot sociala handlingsplaner som en del av markköpeavtal i
geografin. Ett första steg har tagits mot samverkan genom intern och extern behovskartläggning mellan Sege Parks
byggaktörer och områdesrelevanta kommunala specialister från förskola, skola, kultur, vård och omsorg. Under året
har också samverkan fortsatt med byggherrar, systemägare, arkitekter, underleverantörer i utvecklingen av Sege Park
för ett behovsdrivet arbetssätt, där bl a framtagande av upphandlingsunderlag för medborgardialog i Sege Park har
utförts.
I Östervärn/Kirseberg så har arbetet bedrivits genom involvering av organisationer, nätverk, medborgare och företag i
behovsdrivna stadsutvecklingsprocesser. Samverkansaktiviteter har pågått under Skaparvåren, ett flertal processer
som på ett kreativt sätt främjar samarbeten mellan aktörer i geografin med tydliga synergieffekter som resultat.
MIA har under perioden även initierat en fördjupande fastighetsägardialogen med Jernhusen som resulterat i utökad
samverkan mellan kommunen och markägaren i de strategiska utvecklingsområdet Järnvägsverkstäderna i geografin
Östervärn/Kirseberg. Hållbarhetsfrågor som prioriterats under Skaparvåren var barnens inflyttande i stadsutvecklingsprocesser, testande av gemensamma gröna stadsrum och samverkansmodell för organisering av lokala gemenskaper i
stadsutveckling.
Öppet hus har genomfördes på Lokstallarna under våren där samskapande och mellananvändning stod i fokus och
belyste befintliga kvalitéer och utmaningar av en industriell kulturmiljö i förändring. Den pågående samverkansprocessen Dansbyggen har fokus på före detta järnvägsindustrin vid Södra Bulltoftavägen i Kirseberg som ska öppnas
upp och bli allmän väg. Processen kopplar samman fastighetsägare, stadsutvecklare, verksamma och närboende i anslutning till Lokstallarna på Kirseberg. Inom processen testades kultur som metod att fånga barnperspektivet i stadsutveckling.
Amiralsstaden har under 2019 involverat ett flertal organisationer, nätverk, medborgare och företag i sin process.
Framförallt i arbetsmetoden kunskapsallians som bygger på att ge inflytande till aktörer som saknar just inflytande.
Framförallt är metoden ett verktyg för att säkerställa att aktörers primära behov får utrymme i stadsutvecklingen. Amiralsstaden har bjudit in lokala aktörer i pågående stadsutvecklingsprocesser och deltagit i lokala processer, stöttat upp
processen för att synergieffekter ska ha möjlighet att skapas.
Under perioden har akademin varit direkt närvarande genom samarbete mellan MIA, ISU och MAU som tillsammans
bedrev ett erfarenhets- och lärandeseminarium om områdesutveckling i Malmö. Under perioden färdigställs också
flertalet rapporter. Metodrapporten "En infrastruktur för utökad delaktighet i hållbar stadsutveckling" har tagits fram
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Åtagande
med lokala aktörer i de geografiska arenorna Amiralstaden och Järnvägsverkstäderna. En metodrapport har också tagits fram om fastighetsägardialog som tagits fram via bl a nära intervjuer med fastighetsägare som på ett eller annat
sätt varit aktiva inom MIA. En rapport långtgående kartläggning över Amiralstadens processer kommer också färdigställas under perioden.

Vi åtar oss att driva på arbetet för en hållbar utveckling av Malmös havsmiljöer, bland annat badvattenkvalitet.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen har under året arbetat aktivt med olika initiativ för att säkra en hållbar utveckling av Malmös havsmiljöer. Förvaltningen har drivit egna projekt och processer samt stöttat kommunala och privata aktörer i deras arbete.
Under våren slutredovisades budgetuppdraget Malmö som framtidens kuststad där miljöförvaltningen haft huvudansvar för flera åtgärder som syftat till att stärka Malmös identitet som en föregångare på havsmiljöområdet. Flera strategiskt viktiga åtgärder har genomförts såsom ett samarbetsavtal med World Maritime University och framtagandet av
en strategi för Malmös arbete med det 14:e globala hållbarhetsmålet.
I samband med redovisningen av budgetuppdraget antogs en handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad som sträcker sig till 2023. Miljöförvaltningen har huvudansvar för flera aktiviteter samt för
övergripande samordning och kommunikation av handlingsplanens aktiviteter. Miljöförvaltningen leder en förvaltningsövergripande samordningsgrupp samt dess styrgrupp.
Miljöförvaltningen driver, tillsammans med Fastighets- och gatukontoret, VA Syd samt Helsingborgs stad, ett projekt
kring badvattenkvalitet i Malmö och Helsingborg. Projektet ska fokusera på framtagande av lokalspecifik forskning
kring källor till föroreningar som påverkar badvattenkvaliteten samt lösningar på identifierade problem. På grund av
personalförändringar på Fastighets- och gatukontoret har projektet pausats under våren 2019 men kommer återupptas under hösten 2019.
Under våren beviljades Miljöförvaltningen medel från Naturvårdsverket riktade utlysning kring strandstädning. Tillsammans med Marint kunskapscenter och Fastighets- och gatukontoret har ett flertal kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter på temat anordnats under sommaren. Aktiviteterna har till stor del anordnats i anslutning till större
redan planerade aktiviteter såsom SM-veckan och Hamnfestivalen i Limhamn.
Inom LOVA-projekteten har fritidsbåtsägare bjudits in till informationsträff på miljöförvaltningen under april månad.
Information om giftfria båtbottnar gavs av inhyrda konsulter som genomfört mätningar på fritidsbåtar i kommunens
småbåtshamnar. Miljöförvaltningen informerade om bidrag som kan fås för avlägsnande av biocider på bottenskroven. Även information om båtborsttvätten som finns i Limhamn gavs till båtägarna. Under två helger i mars var personal även ute i småbåtshamnarna för att informera om möjligheten att söka bidrag.
Inom Sege å-projektet har fokus legat på anläggandet av våtmarker, informationsinsatser och en förstudie kring sjörestaurering med hjälp av reduktionsfiske. Miljöförvaltningen deltar i projektets arbetsgrupp.
Öresundsvattensamarbetet har under våren haft fokus på strandstädning samt behovet av fler fredade områden i sundet. En viktig fråga som blir mer ch mer aktuell är behovet av att värna Öresunds unika naturvärden mot storskalig exploatering i form av hamnutbyggnader och vindkraftsetableringar. Miljöförvaltningen deltar i samarbetets styrgrupp
samt i dess arbetsgrupp.
Vi åtar oss att samverka med övriga förvaltningar i arbetet med Malmö som framtidens kuststad.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen ansvarar för samordningen av den förvaltningsövergripande Handlingsplan för arbetet 2019–2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I uppdraget innefattas samordning av gemensamma aktiviteter,
övergripande kommunikationsinsatser samt rapportering av genomförda aktiviteter till kommunstyrelsen. För samordningsrollen samt andra i handlingsplanen ingående aktiviteter har kommunstyrelsen fördelat 1,5 miljoner kronor
till miljönämnden för 2019.
Handlingsplanen beslutades av kommunstyrelsen i april och under våren har miljöförvaltningen kallat samman en
styrgrupp och en samordningsgrupp för genomförandet av handlingsplanens aktiviteter. Under hösten kommer arbetet att intensifierats.
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Vi åtar oss att delta i arbetet med ny resepolicy.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen deltar i arbetsgruppen för att ta fram en ny resepolicy och utreda möjligheten till klimatväxling.
Miljöförvaltningen ansvara för framtagande av statistik av miljöpåverkan och andra kostnader för nuvarande resor vilket ska ligga till grund för kartläggning av nuläget samt vilka åtgärdsbehov som föreligger.
Vi åtar oss att driva utvecklingen av naturbaserade lösningar i stadsutvecklingen.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen fortsätter sträva efter att naturbaserade lösningar ska bli en naturlig del av stadsbilden. Att använda naturbaserade lösningar framför tekniska lösningar är ofta kostnadseffektivt och multifunktionellt. Naturbaserade lösningar både löser problem och ger en mängd olika mervärden. Kunskapen behöver dock höjas och staden
behöver föregå med goda exempel för att kunna påverka andra aktörer.
Projektet Clever Cities går ut på att integrera naturbaserade lösningar för sociala nyttor i staden. Som geografisk avgränsning har Lindängen valts, och för att öka vår närvaro och tillit i området så har odlingsaktiviteter utförts tillsammans med boende. Miljöförvaltningen har funnits representerade på olika sociala tillställningar i Lindängen för att
bygga upp förtroende och en relation med de som bor och verkar i Lindängen. Mycket tid har lagts på att försöka ta
reda på vilka typer av naturbaserade lösningar som saknas i Lindängen, vilken potential det finns för dem, och vilken
typ av sociala nyttor som saknas. Aktörer i Lindängen har fått ett större intresse och en ökad nyfikenhet för naturbaserade lösningar.
Tack vare att P Malmö fått medel från Boverket (miljöförvaltningen bistod i ansökningsskedet) så har växtväggar installerats på två parkeringshus. Projektet Testbädd för grönblå urbana lösningar kommer använda dessa väggar som
case. Det innebär att projektet kommer göra mätningar och utvärderingar av väggarna. Mätningarna har inletts under
våren. Organisationsmodellen kring testbädden har även behövt omprövas under våren, och projektgruppen har lagt
mycket tid på att diskutera denna fråga. En dialog med Vinnova, som finansierar projektet, har inletts. Målet med projektet är att testbädden ska leda till att naturbaserade lösningar får ett ökat förtroende och blir mer normaliserade.

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det
är enkelt att göra hållbara val.
Nämndsmål/bolagsmål:
Förnybar energi – Genom dialog och rådgivning till stadens förvaltningar arbetar vi för att öka andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter.
Hur gick det?
Målet kommer att uppnås. Mycket arbete har redan gjorts och flera processer är pågående. Alla indikatorer
är gröna.
Varför blev det så?
Miljöförvaltningen har en lång historia med att arbeta med energifrågor ur ett miljöperspektiv, både i form
av projekt och överenskommelser med utomstående parter som Eon (bl.a. Klimatkontrakt Hyllie), genom
program och planer (energistrategin, miljöprogrammets mål), ett informations- och förankringsarbete
(t.ex. industriell & urban symbios) och ett gediget analysarbete. En hel enhet arbetar med dessa frågor, enheten för klimat & energi.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet är inte klart utan fortgår. Problematiken kring effektbristen i Malmö både tar resurser och tid men
lyfter samtidigt energifrågorna högre på dagordningen, och vi förväntar oss fortsatt fokus på arbetet med
förnybar energi.
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Målindikator
En redogörelse av arbetet med förnybar energi.

Utfall

Målvärde

Uppnådd

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Ett omfattande arbete pågår, innefattande bland annat:
•

Miljöförvaltningen stöttar stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram en ny energistrategi.

Miljöförvaltningen samarbetar med Eon i olika projekt, bland annat genom att ta fram en ansökan om externa medel
för att genomföra ett pilotprojekt inom djupgeotermi.
Miljöförvaltningen driver på frågan kring etablering av solceller, både via deltagande i planarbetet och genom energioch klimatrådgivning.
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med stadens infrastrukturägare, så som VA Syd, SYSAV och Eon, tillsammans
med fastighetsaktörer för att implementera en så mogen grad av hållbara energilösningar som möjligt. I fokusområden som Hyllie har arbetet pågått länge på värmesidan inom Klimatkontrakt Hyllie. I Sege Park arbetar aktörerna med
gemensamma målkedjor, och får att nå målen kommer hållbara energilösningar för såväl befintlig byggnation som
nybyggnation krävas. Miljöförvaltningen är med och bevakar energi- och klimatfrågan för stadens perspektiv. Arbetet
med hållbara energilösningar i Nyhamnen har precis påbörjats. Under våren 2019 hölls en inledande workshop kring
energisystem med byggaktörer och infrastrukturägare.
Miljöförvaltningen har inom projektet SureCity tagit fram en modell för Malmös energisystem som ska kunna användas för scenariosimuleringar.

Åtagande
Vi åtar oss att stödja stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram en energiplan.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen stöttar stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram en ny energistrategi. Miljöförvaltningen
har bistått stadsbyggnadskontoret inför upphandling av en konsult som ska ta fram ett underlag till energistrategin.
Miljöförvaltningen har bistått med expertis inom energiområdet och Malmös energisystem. Miljöförvaltningen kommer fortsätta stödja stadsbyggnadskontoret i arbetet med ny energistrategi.
Vi åtar oss att driva på arbetet för en ökad andel förnybar energi i energisystemet.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Arbetet med etablering av mer förnybar lokal energi är pågående. Staden genom stadsfastigheter arbetar med att nå
stadens energi- och klimatmål för 2020 genom upphandling av avtal för förnybar fjärrvärme och biogas, etablering av
vindkraft på annan ort och nya rutiner för solceller på egna fastigheter är på plats. Undersökningar för lokal och regional vindkraftsetablering har genomförts. Etableringen av vindkraft har visat sig svår att åstadkomma, både för staden och för EON, det senaste verket som fick bygglov blev senare överklagat till mark och miljödomstolen som gav
avslag. Incitament saknas för tillfället för etablering av vindkraft till havs. Ett annat problem är de låga energipriser de
senaste åren som gör etableringen av förnybar energi mindre lönsam. Positivt är en ökande andel solenergi på privata
fastigheter i nyproduktion och befintlig bebyggelse. Priserna på tillverkning och installation har gått ner. Det i kombination med förändrade regler för bygglovsansökan vid solcellsetablering och en allt större miljömedvetenhet samtidigt som man ser fler och fler solceller i sin omgivning ger den positiva utvecklingen vi ser.
EON har genom sin strategi "Helt 100 till 2025" en långsiktsplan för hur fjärrvärmen i Malmö blir 100% förnybar eller
återvunnen till år 2025. Detta innebär bl.a. byte av befintliga naturgaspannor på Heleneholmsverket till fossilfria alternativ samt uppförandet av en ny mellanlast-anläggning, antagligen i Norra hamnen.
EON har i slutet av föregående år sålt Malmös gasnät, den nya lokala gasnätsaktören heter Weum och den regionala
gasnätsaktören Swedegas, båda har samma huvudägare (First State Investments). Företagen har som mål att senast
2030 ha 30 procent förnybar gas i systemet och till 2050 vara helt fossilfria. Andelen biogas är idag cirka 20 procent.
Hittills har ingen strategisk dialog mellan Weum, Swedegas och Miljöförvaltningen upprättats men i Aktiviteten gällande framtagande av beslutsunderlag till Malmös politiker avseende Sveriges klimatsmartaste stad hoppas vi framöver kunna föra en dialog med samtliga aktörer inom Malmös energisystem.
Vad gäller förnybar elproduktion är detta svårare att nå både lokalt och regionalt. Den lokala naturgaseldade elproduktionen på Öresundsverket som ägs av Uniper ser för tillfället ut att stängas ned helt och de två elproducerande
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pannorna på Heleneholmsverket kommer även de att stängas ned senast 2025 med nuvarande kommunicerad plan
från EON. Det finns idag inga planer på att ersätta den beskrivna elproduktionen med ny, fossilfri sådan. Detta må vara
positivt i ett lokalt utsläppsperspektiv men det är negativt ur ett tillräcklighetsperspektiv med avseende på rådande
effekt- och kapacitetsbrist. Det riskerar också att vara negativt ur ett globalt utsläppsperspektiv då vi kan bli tvungna
att importera smutsigare el (marginalel) från norra Europa vid effekttoppar i sydvästra Skåne.
Energi från djupgeotermi är klimatneutral, yteffektiv samt lukt- och bullerfri. I sydvästra Skåne finns det med en geotermisk potential som med de senaste årens teknikutveckling är inom räckhåll att börja utvinna. En förstudie med bl.a.
EON, LST Skåne, SGU och Malmö stad utfördes förra våren, i juni månad i år lämnades en projektansökan för ett pilotprojekt i Malmö in. Med ett fåtal djupgeotermi anläggningar finns det på medellång sikt potential att försörja 50% av
Malmös värmebehov, under rätt förutsättningar och på längre sikt finns det även möjlighet att producera el från djupgeotermisk energi.
Under hösten 2019 och under helåret 2020 kommer Malmö stad att ta fram en ny energistrategi. Miljöförvaltningen
stöttar Stadsbyggnadskontoret i den här processen.
Vi åtar oss att arbeta för hållbara energilösningar.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med stadens infrastrukturägare, så som VA Syd, SYSAV och EON, tillsammans
med fastighetsaktörer för att implementera en så mogen grad av hållbara energilösningar som möjligt. I fokusområden som Hyllie har arbetet pågått länge på värmesidan, inför nästa decennium och åtagandeperiod av Klimatkontrakt
Hyllie vi man skifta fokus till hållbara energilösningar på elsidan. Inom Sege Park arbetar aktörerna med gemensamma
målkedjor, får att nå målen kommer hållbara energilösningar för såväl befintlig byggnation som nybyggnation krävas
och Miljöförvaltningen är med och bevakar energi- och klimatfrågan för stadens perspektiv. Arbetet med hållbara
energilösningar i Nyhamnen har precis påbörjats. Under våren 2019 hölls med inledande Workshop kring energisystem med byggaktörer och infrastrukturägare.

Nämndsmål/bolagsmål:
Hållbart byggande - Genom dialog och kunskapsutbyte arbetar vi för ett hållbart byggande.
Hur gick det?
Indikatorerna visar att målet uppfylls. Vi har gjort det som krävts och förväntats av oss.
Varför blev det så?
Vi har avsatt en resurs för att delta i det förvaltningsövergripande arbetet med klimatneutralt byggande
såsom delprojektledare och även kopplat in projektledaren för Miljöprogrammet. Området kommer också
utgöra en viktig del i avdelningens fortsatta arbete med stadens klimatpåverkan.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Huvudansvaret ligger idag på de byggande förvaltningarna, men vi stöttar med expertis, rådgivning och
processledning vid behov. Framöver förväntar vi oss att klimatneutralt byggande kommer bli en pusselbit i
det prioriterade arbetet med att accelerera stadens väg mot uppsatta klimatmål.
Målindikator
En redogörelse av arbetet med hållbart byggande.

Utfall

Målvärde

Uppnådd

Kommentar
Kommenteras i årsanalysen
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Vi åtar oss att tillsammans med stadsbyggnadskontoret ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Tjänstepersoner på MF och SBK arbetat under 2018 med initiativet ”Malmö bygger hållbart – en process för att påskynda omställningen till ett klimatneutralt byggande i staden”. Utifrån initiativet har två utvecklingsprocesser (spår)
tagits fram och börjat arbetats med, vilka utgör grunden för den gemensamma förflyttningen mot ett klimatneutralt
byggande i Malmö stad och dess geografi.
Spår 1, det kommuninterna spåret, syftar vi på budgetuppdraget ”Strategier för klimatneutralt byggande inom Malmö
stads planerade och byggande förvaltningar”, att ta fram strategier vilka möjliggör en kommunintern förflyttning, styrning mot och genomförande av klimatneutralt byggande. Målsättningen är att strategierna integreras i stadens miljöbyggstrategi. I utvecklingsarbetet deltar SBK, MF, SEF genom Stadsfastigheter samt FGK. STK, FSKF och GRF deltar vid
behov. Arbetet drivs inledningsvis genom kunskapshöjande aktiviteter, föreläsningar och workshops, för att skapa en
bredare förankring och förståelse för frågorna inom organisationen men också för att synliggöra stadens behov och
möjligheter inom klimatneutralt byggande.
Spår 2, det externa spåret, drivs som en samskapandeprocess av de lokalt verksamma byggaktörerna. Det externa spåret har inledande syftat till att ta fram en gemensam grund att arbeta utifrån för de lokala byggaktörerna i Malmö.
Malmö stad är representerat i dess samordningsgrupp.
Inom spår 1 har det inledande tagits fram en plan för genomförande. Planen visar på hur arbetet ska vara organiserat
och visar hur arbetet kommer att behöva resurssättas inom respektive förvaltning. I februari påbörjades sedan den
inledande fasen i Malmö stads interna uppdrag för klimatneutralt byggande samtidigt som projektledare för respektive förvaltning utsågs. Projektledarna kommer tillsammans med en samordningsgrupp, där samordnare från bland
annat spår 1 och 2 ingår, att driva arbetet framåt.
Under hösten påbörjas det faktiska arbetet med att se över Malmö stads egna processer inom stadsplanering och byggande. Arbetet ska resultera i konkreta förslag om hur Malmö stad kan möta upp ambitionerna i marknadsinitiativet
LFM30, men också hur Malmö stad själv ska kunna bli en självklar del i en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i
Malmö år 2030. Strategierna kommer också utgöra en viktig del i klimatomställningsprojektet Viable Cities. Enligt nuvarande tidplan är avsikten att förslag till strategier för klimatneutralt byggande återrapporteras till utpekad ansvarig
nämnd, stadsbyggnadsnämnden, i december 2019. För att därefter förankras och beslutas av kommunstyrelsen i början av 2020. Det förs en kontinuerlig dialog kring hur Miljöbyggnadsstrategin kan utvecklas för att även inkluderas
kommande strategier för klimatneutralt byggande i Malmö.

Nämndsmål/bolagsmål:
Säker och hållbar konsumtion - Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för säker och hållbar konsumtion.
Hur gick det?
Några målindikatorer visar på att målet uppfyllts, medan den andra inte kommer följas upp förrän årets
slut. Arbetet inom nämndsmålet fokuserar på hållbar konsumtion (delningsekonomi, upphandling och
mat) samt livsmedelskontrollens syfte att alla som vistas i Malmö ska kunna konsumera säkra livsmedel.
Varför blev det så?
Vi har träget arbetar vidare utifrån Malmös status som Fairtrade City och Malmö stads policy för hållbar
utveckling och mat med upphandling, utbildning, uppföljning och information. Malmö har idag den tredje
högsta andelen ekologiska livsmedel bland svenska kommuner.
Vi genomför en riskbaserad, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll enligt prioriteringarna i vår 3åriga kontrollplan. Uppföljning av de åtta första månaderna visar att vi ligger något efter vår planering vad
gäller planerad kontroll. Vi skulle enligt planen vara uppe i ca 61 % men ligger på ca 60%. Troliga anledningar är att vi tappat mycket tid i samband med ett nytt verksamhetssystem och att ett par inspektörer
slutat eller gått på föräldraledigheter utan att ha hunnit ersättas i tid. Vi har kunnat rekrytera in ny personal
som nu är introducerade i arbetet och vi bedömer därför att vi kan hämta upp detta under hösten. Hittills
har vi genomfört 1637 planerade kontroller på restauranger, butiker, förskolor, skolor, äldreboende, bageri
och grossister. Vi har tre pågående interna kampanjkontroller kring: kontroll och provtagning på honung
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och frityrolja samt kontroll av skadedjur och avfallshantering. Vid 60 % av kontrollerna kunde vi konstatera avvikelser. V i bedömer resultaten av kontrollerna är goda, eftersom endast 9 procent av kontrollerna
behövde följas upp med extra kontroll.
Vi har hittills i år utfärdat 105 sanktionsbeslut. Sanktionerna handlar till stor del om förbud på grund av att
produkter bedömts vara osäkra för konsumenten genom att vara felmärkta, felaktigt hanterade eller sakna
salmonellaintyg i de fall det krävs. Det handlar också om förelägganden då verksamheter haft återkommande eller allvarliga problem i sina anläggningar. Vid 12 tillfällen har det konstaterats så allvarliga brister i
verksamheter att de tillfälligt stängts. Detta betyder att det vid ca 5% av kontrollerna varit nödvändigt med
en sanktion för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenten.
Vi deltar i Miljösamverkan Skånes projekt ”Spåra fusket” om kontroll av spårbarhet på partihandeln. Vi
var även i ”Riksprojekt 2019” som leds av Livsmedelsverket och innebär kontroll av e-handel företag som
säljer ekologiska livsmedel.
Vi lägger stor vikt vid att utreda de anmälningar som vi får. Hittills i år har vi tagit emot och hanterat 358
anmälningar om klagomål/misstänkta matförgiftningar och 15 anmälningar om allergisk reaktion. De
flesta klagomålen handlar om felaktig eller vilseledande information/märkning, förekomst av skadedjur,
avfallshantering, hygien/rengöring. Vi har tagit emot 56 RASFF–anmälningar (Rapid Alert System -EU:s
varningssystem om livsmedel). Det har handlat om odeklarerade ingredienser i form av allergener, förekomst av salmonella/listeria samt otillåtna färgämnen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
På uppdrag av kommunstyrelsen håller uppföljningskriterier på att tas fram som kommer att vara lika för
alla förvaltningar samt riktlinjer för hållbar representation avseende mat och dryck. Vi håller också på att
utveckla verktyg för att följa upp klimatgasutsläppen på förvaltnings- och verksamhetsnivå. En satsning
för att mäta och minska svinnet inom förskolan har påbörjats genom att svinncoacher har utbildats.
Uppföljningar av våra åtaganden inom livsmedelskontrollen visar att vi har ett väl fungerande arbetssätt
som inte kräver några ändringar eller korrigeringar för resten av året
Vi förväntar att uppfylla samtliga åtaganden inom nämndsmålet under året.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Andelen genomförda kontroller i enlighet med kontrollplanen
(livsmedelskontrollen).

60%

minst 61%

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Vi skulle enligt planen vara uppe i ca 61 % men ligger på ca 60%. Troliga anledningar är att vi tappat mycket tid i samband med ett nytt verksamhetssystem och att ett par inspektörer slutat eller gått på föräldraledigheter utan att ha
hunnit ersättas i tid. Vi har kunnat rekrytera in ny personal som nu är introducerade i arbetet och vi bedömer därför att
vi kan hämta upp detta under hösten.
Andel utredningar av klagomål, misstänkta matförgiftningar
och RASFF som påbörjas inom utsatt tid (livsmedelskontrollen).

97%

minst 98%

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Vi lägger stor vikt vid att utredningar av inkommande anmälningar (misstänkta matförgiftningar, klagomål, RASFF) ska
ske inom utsatt handläggningstid samt att handläggning av ärendet ska ske enligt våra rutiner. Vi har hittills fått in 358
klagomål/misstänkta matförgiftningar och 56 RASFF ärenden som har berört cirka 110 verksamheter. Ca en procent av
ärendena har inte utretts inom utsatt handläggningstid.
Kvalitativ bedömning av våra utredningar har utförts genom ett stickprov av utredningar av klagomål, matförgiftningar samt RASFF ärenden. . Vid granskning av ärenden har konstaterats att ett fåtal ärenden inte har utretts enligt
rutin. Under perioden har vi uppdaterat våra rutiner om klagomål och misstänkta matförgiftningar. Alla misstänkta
matförgiftningar ärenden (147) och RASFF-ärenden (56) har utretts i utsatt tid.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

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

9%

högst 12%

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Resultaten av kontrollerna är goda, eftersom endast 9 procent av kontrollerna behövde följas upp med extra kontroll.
Vi har hittills utfört 151 extra livsmedelskontroller vilket betyder att 9 % av våra kontroller krävt uppföljning genom
ytterligare besök. Sanktionsbeslut har krävts vid 5 % av besöken. Vi har hittills i år utfärdat 103 sanktionsbeslut. Sanktionerna handlar till stor del om förbud på grund av att produkter bedömts vara osäkra för konsumenten genom att
vara felmärkta, felaktigt hanterade eller sakna salmonellaintyg i de fall det krävs. Det handlar också om förelägganden
då verksamheter haft återkommande eller allvarliga problem i sina anläggningar. Vid 12 tillfällen har det konstaterats
så allvarliga brister i verksamheter att de tillfälligt stängts. Detta betyder att det vid ca 5% av kontrollerna varit nödvändigt med en sanktion för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenten.
Antal genomförda tillsynsbesök inom storstadssamarbetet,
med inriktning på PFAS-ämnen, i förhållande till planerad tillsyn.

7

minst 7

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Kvantitativ analys
1.

Antal genomförda tillsynsbesök

Sju tillsynsbesök har genomförts.
1.

Andel tillsynsbesök som utmynnade i avvikelser

Vid två tillsynsbesök noterades avvikelser (29 %)
1.

Andel verksamheter som har vidtagit åtgärder efter tillsynsbesök:

En verksamhetsutövare har vidtagit åtgärder efter tillsynsbesök (50 %)
Antal genomförda seminarier och aktiviteter om delningsekonomi.

3

minst 1

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Tre stycken träffar om delningsekonomi har hållits under våren i samband med framtagandet av smarta kartan.
Andel etiskt och miljömärkta artiklar i nya upphandlingar.

minst 80%

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Följs upp vid årets slut då indikatorn är mycket arbetskrävande att följa upp.

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för att alla Malmöbor, främst barn och unga, erbjuds korrekt märkta, hållbara, säkra
och giftfria produkter.

Kommentar
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Mått – Kvalitativ analys
Under år 2019 deltar storstadssamarbetsgruppen i ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Storstadssamarbetet innefattar miljöförvaltningarna i Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Projektets fokus är att kontrollera varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är EU:s
lista över särskilt farliga ämnen.
Tertial 1: Under januari till april månad har det genomförts tillsynsbesök på sju butiker i Malmö. Vid besöken kontrollerades butikernas rutiner och kunskap om kemikalier i varor. Under besöken har det köpts fem produkter som skickats
för analys till Kemikalieinspektionen.
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Tertial 2: Av de fem analyserade varor innehöll två varor för höga halter av ftalater. Båda dessa produkter var dockor.
En av dessa innehöll även kortkedjiga klorparaffiner. Detta innebär att gränsvärden för tillåten mängd klorparaffiner i
produkten har överskridits enligt EU-lagstiftningen. Produkterna får inte säljas. I en av två butiker där produkterna hittats har butiken tagit bort produkten från försäljning. Uppföljning av den andra butiken kommer att ske under tertial
3. Butikernas kunskap om kemikalier i varor har bedömts som låg.
Under hösten 2019 kommer ett projekt med fokus på elektroniska produkter att genomföras inom ramen för storstadssamarbetet. Malmö stad kommer att vara projektledare för detta projekt. Under tertial 2 har tillsynsmaterial och
projektplan tagits fram.
Vi åtar oss att arbeta med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar matkonsumtion.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Åtagandet är starkt kopplat till arbetet med att implementera och följa upp Malmö stads policy för hållbar utveckling
och mat vilket pågår hela tiden. Vi arbetar med upphandling, utbildningar, nätverksträffar, uppföljning och information. På uppdrag av kommunstyrelsen håller uppföljningskriterier på att tas fram som kommer att vara lika för alla förvaltningar samt riktlinjer för hållbar representation avseende mat och dryck.
Arbetet med att minska klimatgasutsläppen från Malmö stads livsmedelsinköp sker inom projektet Klimatsmart mat i
Malmö som finansieras genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Vi gör detta genom olika åtgärder, t.ex. genom utbildningar av chefer, kockar och pedagoger inom förskolan om hur mat och klimat hänger ihop och om hur
man kan minska klimatgasutsläppen. Vi håller också på att utveckla verktyg för att följa upp klimatgasutsläppen på
förvaltnings- och verksamhetsnivå. En satsning för att mäta och minska svinnet inom förskolan har påbörjats genaom
att svinncoacher har utbildats.
I arbetet med Malmö Fairtrade City och med att implementera och följa upp Malmö stads policy för Hållbar utveckling
och mat verkar vi på olika sätt med att öka andelen ekologiskt och etiskt certifierad mat. Till exempel genom att aktivt
arbeta för att dessa produkter ska finnas tillgängliga till ett bra pris i Malmö stads livsmedelsavtal, genom att serva övriga förvaltningar med statistik samt genom utbildning och information om bra produkter. 71 % av värdet Malmö stad
som helhet köpte livsmedel för första kvartalet 2019 användes för att köpa ekologiska livsmedel. Det gör att vi har
tredje högsta andelen ekologiska livsmedel bland svenska kommuner.
Arbetet för att bilda ett partnerskap för att ta fram en lokal matstrategi för Malmö pågår. Under höstenr kommer de
första spadtagen till arbetet med att bilda ett partnerskap och således lokal matastrategi att ta form. Vi kickar igång
genom projektet "Tillsammans för Världens Bästa Mat i Malmö" med samarbetspartners för att reda ut vad vi har, var
står vi idag och vad behöver göras under hösten/vintern 2019. Vi har för avsikt att involvera ett elevråd i framtagandet
av strategi i syfte att öka ungas inflytande i klimat- och miljöarbete, i samarbete med projektet Luma, Youth for
Change.
Utöver det pågår förberedelse för vad som ska komma efter policyn då dess slutår är 2020. Just nu saknas dock uppdrag från politiken.
Vi åtar oss att stärka förutsättningarna för att underlätta hållbara konsumtionsmönster och delningsekonomi.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen har under våren 2019 jobbat med att öka möjligheterna till delningsekonomi i Malmö genom att
lansera Smarta Kartan, en plattform för att byta, dela, ge, få och hyra i Malmö.
I samband med framtagandet av kartan anordnades tre stycken så kallade map jams, där Malmöbor och tjänstepersoner kunde få vara med och hjälpa till att kartlägga ställen och appar som passar på smarta kartan. Dessa tre träffar var
också ett sätt att sprida kunskap om delningsekonomi. Under lanseringsveckan genomfördes också en rad aktiviteter,
under namnet smarta veckan. Så som guidade cykelturer till cirkulära och delningsinitiativ och en "smarta söndagen",
på STPLN, med fokus på reparation och återbruk.
Under våren 2019 blev Malmö stads första cirkulära upphandling, den för återbrukade möbler och relaterade tjänster
färdig och då denna upphandling var unik i sitt slag, har den rönt stor uppmärksamhet i media och internt i Malmö
stad och har också bidragit till att öka kunskapen om cirkulär ekonomi.
Under våren 2019 har miljöförvaltningen spridit kunskap och inspiration delningsekonomi och hållbar konsumtion via
facebook-sidan "Lätt att göra rätt".
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Vi åtar oss att arbeta för hållbar upphandling och hållbara inköp inom Malmö stad.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Flera enheter inom miljöförvaltningen medverkar aktivt på olika sätt för att bidra till hållbar upphandling och inköp
inom Malmö stad. Det gäller främst inom kemikalieområdet, lek och skapa, mat och dryck, rättvis handel och cirkulära
upphandlingsmodeller för olika produkter och tjänster, t.ex möbler. En grupp med representanter från miljöförvaltningen och upphandlingsenheten träffas regelbundet och pratar om strategiska och praktiska frågor kopplat till hållbarhet och upphandling.
Miljöförvaltningen jobbar tillsammans med upphandlingsenheten i ett EU-finansierat projekt vid namn Circular PP
(circular public procurment). Projektet har till syfte att snabba på omställningen till mer cirkulära upphandlingar och
att ett antal pilotupphandlingar med cirkulära inslag ska göras. Malmö stad har genomfört en upphandling inom återbrukade möbler och relaterade tjänster, där vi ställer krav på cirkulär utveckling hos de leverantörer som fick avtalet.
Denna pilotupphandling har gett ringar på vattnet och upphandlingsenheten undersöker nu, med miljöförvaltningens hjälp, cirkulära möjligheter inom belysning, catering, profilprodukter och entrémattor.
Under början av året slutfördes upphandling av fullsortimentsgrossist för livsmedel, där miljöförvaltningen medverkat
aktivt för att få en hög andel produkter med hög hållbarhetsprestanda.
Vi åtar oss att främja rättvis handel, etiska och miljöbra val.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Under perioden januari t.o.m. augusti 2019 har vi genomfört en rad aktiviteter i syfte att främja hållbara konsumtionsvanor i Malmö. Under Alla hjärtans dag i februari och Fairtrade Challenge i maj anordnade vi aktiviteter där vi lärde ut
om rättvis handel, bland annat genom ett pedagogiskt kortspel. Under Smarta Veckan i april och under Malmöfestivalen i augusti deltog vi med aktiviteter i syfte att sprida kännedomen om Smarta Kartan och Malmös alla verksamheter
som prioriterar tillgång framför ägande. Under Språkveckan och Barnens Foodtruck Festival i maj samt under Djuriskt
kul i juni anordnade vi roliga event för barn med fokus på att utbilda om vikten av bin och andra pollinatörer för världens livsmedelsproduktion. Under Vintagemarknaden i april samt Sustainable Sunday i maj deltog vi i syfte att uppmärksamma återbruk och delningsekonomi. Samtliga aktiviteter har genomförts i syfte att öka kunskapen och skapa
mer handlingskompetens för hållbara val. En del av eventen har arrangerats av oss i samarbete med andra förvaltningar eller organisationer. Samtliga event kommuniceras främst genom Facebook-kontot Lätt Att Göra Rätt I Malmö
som nu har ca 1900 följare.
Internt har vi jobbat med att kartlägga Malmö stad etiska inköp, i synnerhet gällande bananer. Vi planerar att göra en
insats för att öka inköpen av etiskt märkta bananer under hösten 2019.
Den nationella referensgruppen under ledning av Fairtrade Sverige har löpande möten och processer som representanter från Malmö deltar i.
Det nyinstiftade nätverket kring EU Cities for Fair and Ethcial Trade Award har haft virtuella möten under våren och
kommer att ha ett första in person meeting i september, i Lyon.
Vi åtar oss att arbeta för hållbar konsumtion och att det ska vara lätt att få rådgivning och information i
konsumentrelaterade frågor.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Konsumentrådgivningen har fortsatt arbetat aktivt med rådgivning, mottagning och uppsökande verksamhet. Konsumentrådgivarna utvecklar kontinuerligt verksamheten genom att försöka nå nya målgrupper av malmöbor både genom uppsökande verksamhet och utifrån efterfrågan.
Vi åtar oss att arbeta för att alla i staden ska erbjudas hållbara och säkra livsmedel.

Kommentar
Avdelningen för livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen genomför en riskbaserad, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll enligt prioriteringarna i vår
3-åriga kontrollplan. Uppföljning av de åtta första månaderna visar att vi ligger något efter vår planering vad gäller
planerad kontroll. Vi skulle enligt planen vara uppe i ca 61 % men ligger på ca 60%. Troliga anledningar är att vi tappat
mycket tid i samband med ett nytt verksamhetssystem och att ett par inspektörer slutat eller gått på föräldraledigheter utan att ha hunnit ersättas i tid. Vi har kunnat rekrytera in ny personal som nu är introducerade i arbetet och vi
bedömer därför att vi kan hämta upp detta under hösten.
Hittills har vi genomfört 1637 planerade kontroller på verksamheter (restauranger, butiker, förskolor, skolor, äldreboende, bageri och grossister). Vi har tre pågående interna kampanjkontroller kring: kontroll och provtagning på honung
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och frityrolja samt kontroll av skadedjur och avfallshantering.
På 60 % av kontrollerna konstaterades någon/några avvikelser vid inspektioner. De flesta av de avvikelser vi funnit har
varit inom kontrollområde infrastruktur, rengöring, information, märkning samt säker hantering. Resultaten av kontrollerna är goda, eftersom endast 9 procent av kontrollerna behövde följas upp med extra kontroll.
Vi har hittills i år utfärdat 105 sanktionsbeslut. Sanktionerna handlar till stor del om förbud på grund av att produkter
bedömts vara osäkra för konsumenten genom att vara felmärkta, felaktigt hanterade eller sakna salmonellaintyg i de
fall det krävs. Det handlar också om förelägganden då verksamheter haft återkommande eller allvarliga problem i sina
anläggningar. Vid 12 tillfällen har det konstaterats så allvarliga brister i verksamheter att de tillfälligt stängts. Detta betyder att det vid ca 5% av kontrollerna varit nödvändigt med en sanktion för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenten.
Vi deltar i Miljösamverkan Skånes projekt ”Spåra fusket” om kontroll av spårbarhet på partihandeln. Vi var även i ”Riksprojekt 2019” som leds av Livsmedelsverket och innebär kontroll av e-handel företag som säljer ekologiska livsmedel.
Vi lägger stor vikt vid att utreda de anmälningar som vi får. Hittills i år har vi tagit emot och hanterat 358 anmälningar
om klagomål/misstänkta matförgiftningar och 15 anmälningar om allergisk reaktion. De flesta klagomålen handlar om
felaktig eller vilseledande information/märkning, förekomst av skadedjur, avfallshantering, hygien/rengöring. Vi har
tagit emot 56 RASFF–anmälningar (Rapid Alert System -EU:s varningssystem om livsmedel). Det har handlat om
odeklarerade ingredienser i form av allergener, förekomst av salmonella/listeria samt otillåtna färgämnen. Alla RASFFärenden har utretts i utsatt tid.

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.
Hur gick det?
Samtliga målindikatorer visar grönt, och bedömningen blir därför att målet kommer uppnås under året.
Bland annat har ett antal aktiviteter för unga genomförts eller fått stöd (Djuriskt kul, innovationstävlingen
Stomathon, Wisdome, m.m.), samarbete kring hållbar utveckling pågår med tre skolor och två workshops/seminarier med forskare har hållits med ISU och Mistra Urban Futures.
Varför blev det så?
Miljöförvaltningen arbetar aktivt med lärande och engagemang för hållbar utveckling, och det genomsyrar
hela verksamheten på miljöstrategiska avdelningen där enheten för hållbar utveckling har ett särskilt ansvar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet är pågående och fortsätter året ut, men framöver kommer de ekonomiska ramarna sannolikt innebära omprioriteringar.
Målindikator

Utfall

Målvärde

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

6

minst 4

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Vinnarna av innovationstävlingen Stomathon (samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad) fick delta gratis i
konferensen Urban Innovation i Malmö den 15 maj.
Miljöförvaltningen stödde innovationstävlingen för unga kopplade till marina frågor där vinnarna presenterade på
Urban innovation i Malmö i maj.
Miljöförvaltningen genomförde Djuriskt kul i Beijers park för barn och unga på temat pollinering och biologisk mångfald.
Unga elever från Kryddgårdsskolan deltog i den årliga miljölägeskonferensen i februari, både som åhörare och som
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Målindikator

Utfall

Målvärde

talare,
Öppet hus på Kryddgårdsskolan för elever och vuxna på tema energi
Sommarsatsning på Wisdome för unga, kopplat till ekosystemtjänster och vatten

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

3

minst 2

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Samarbete pågår med Oxievångsskolan, Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan inom Malmöskolor för hållbar utveckling.
Antal lärandeseminarier för forskare och tjänstepersoner inom
ramen för ISU som rör hållbar stadsutveckling.

1

minst 1

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Uppfyllnad räknas på helårsbasis.
•

7–8 februari 2019, workshop "Experimental Urban Governance, based on theory and practice" med ISU i arrangemang av Mistra Urban Futures panel för hållbar områdesutveckling

•

6 mars 2019, kunskapsseminarium "Ny praxis – lärande och erfarenheter från områdesutveckling i Malmö",
med ISU och Mistra Urban Futures panel för hållbar områdesutveckling i arrangemang av Malmö innovationsarena

•

Inställt: 10 maj 2019, lärandeseminarium, med ISU i arrangemang av Malmö innovationsarena; del i programmet
under Malmö Real Estate Research Conference vid Malmö universitet

Åtagande
Vi åtar oss att arbeta för kunskap, engagemang och handlingskompetens för hållbar utveckling.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Under 2019 är barn och unga en fortsatt viktig målgrupp, men inte den enda, när det gäller kunskap och engagemang
för en hållbar utveckling. Under året har ett samarbete med Naturskyddsföreningen inletts - Malmöskolor för hållbar
utveckling - där målet är att hitta sätt att stödja skolor som vill uppnå en hållbarhetscertifiering. Tre skolor deltar i piloten: Oxievångsskolan, Apelgårdsskolan och Kryddgårdsskolan. Unga bjuds alltmer in att aktivt delta och få sin röst
hörd i vuxensammanhang och konferenser, bland annat vid konferensen Urban innovation i maj i Malmö och vid Miljölägesdagen i februari. Även andra sätt att ge unga inflytande pågår, några exempel är planering inför en ny havsambassadörsutbildning som ska genomföras hösten 2019 och för utbildning i barnkonventionen för tjänstepersoner. Under våren skrevs även en överenskommelse med förskolan om en satsning på mat och odling kopplat till globala målen. vid minst en förskola i Malmö.
Miljöförvaltningen är fortsatt aktiv i att ge stöd till ett antal externa lärplattformar: Wisdome på Malmö museer, där
förvaltningen även bidragit till sommarjobb för ett antal unga, InnoCarnival Skåne, marinpedagogik via marinpedagogiskt centrum samt Malmö museer. Fortsatt intressant under året är satsning på lärande kopplats till stadens klimatoch miljömål. Prioriterat är klimat-, energi- och marinpedagogik, där ett samlat grepp togs under konferensen Urban
innovation. När det gäller marina frågaor blev det klart efter sommaren att MPC också blir Naturum Öresund, vilket
öppnar upp för ytterligare pedagogiska satsningar där.

Vi åtar oss att arbeta vidare med de globala hållbarhetsmålen.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöstrategiska avdelningen arbetar aktivt med att stödja arbetet med att införa Agenda 2030 på en lokal nivå, med
särskilt fokus på Malmö stads interna organisation, genom att aktualisera kopplingen till Agenda 2030 i de projekt,
program, löpande verksamheter och nätverk vi arbetar i.
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Åtagande
Vi åtar oss att samarbeta med universitet samt andra forsknings- och lärandeorganisationer i hållbarhetsfrågor.

Kommentar
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen upprätthåller löpande, formaliserat samarbete i hållbarhetsfrågor med universitet, samt med andra
forsknings- och lärandeorganisationer, genom:
•

Sin medverkan i Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU). Partner i detta samarbete är Malmö universitet
och Malmö stad.

•

Sin kommundoktorand som genomgår forskarutbildning med projektet "Kvalitativa indikatorer för hållbar
stadsutveckling". Partner i detta samarbete är Lunds universitet och Malmö stad.

•

Sin medverkan i Skåne Local Implementation Platform (SKLIP) inom ramen för programmet Mistra Urban
Futures. Denna omfattar bland annat samordningen av Mistra Urban Futures panel för hållbar områdesutveckling, samt medredaktörskapet för en antologi om områdesutvecklingen i Augustenborg. Partner i detta
samarbete är Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Lunds universitet, samt Malmö
stad.

•

Sin medverkan i Skåne Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE Skåne).
Partner i detta samarbete är HUT Skåne, Malmö universitet, Lunds universitet och Lunds kommun, samt
Malmö stad.

•

Sin roll som sammankallande i det pedagogiska resursnätverket. Partner i detta samarbete är Drömmarnas
hus, Marint kunskapscenter, Scandinavian Green Roof Institute, Sysav, VA Syd, Växtverket och Återskapa,
samt Malmö stad genom fastighets- och gatukontoret, Malmö museer, miljöförvaltningen och pedagogisk
inspiration (PI) vid grundskoleförvaltningen.

Härutöver deltar miljöförvaltningen i åtskilliga sammanhang som på olika sätt bidrar till åtagandets uppfyllnad:
•

Såsom aktiv kontaktpunkt och dialogpartner till Kommunförbundet Skåne, KSFK, inom ramen för den av
kommunstyrelsen beslutade certifieringen av Malmö stad som Forskningskommun inom miljö och samhällsbyggnad.

•

Såsom "core partner" i nätverket Climate-KIC.

•

Såsom partner i dialoger om initieringen av aktiviteter för Malmö som kuststad och som Ocean Action Hub
tillsammans med bland andra World Maritime University och Marint kunskapscentum.

•

Såsom deltagare i samverkansinitiativet M21.

•

Såsom deltagare i samverkansinitiativet Forward Malmö.

•

Såsom deltagare i riktade utbyten och sonderingar av samverkanspotential med forsknings- och lärandeorganisationer inom ramen för sitt arbete med att utveckla och komplettera sin projektportfölj.

•

Såsom deltagare i avgränsade aktiviteter och processer som leder till tvärsektoriella leveranser i form av konferenser, seminarier, utställningar, publikationer, m.m.

•

Såsom deltagare i det kommuninterna forskarnätverket för erfarenhetsutbyte mellan stadens förvaltningar.

•

Med mera.

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.
Hur gick det?
På miljöförvaltningen har det skett en minskning av sjukfrånvaron under 2019 med 0,52 procentenheter,
till 3,30%. Förvaltningens chefer arbetar tillsammans med företagshälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro enligt rutinen i Malmö stad. Förvaltningens arbetsmiljögrupp har tagit fram arbetssättet "Kort avstämning i ditt arbete" i syfte att chef och medarbetare gör täta, strukturerade avstämningar för att ge
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varandra återkoppling på arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetstid. (AFS 2015:4). Miljöförvaltningen
erbjuder medarbetare och chefer utbildningen ACT (Acceptance andCommitment Training). ACT är ett
verktyg och träningsprogram för att hittaförhållningssätt till det som hindrar oss från saker som kan
komma emellan oss och detsom är viktigt i livet. Det handlar om vad som kan påverka balansen i livet
såsom stress,oro och rädsla.
Varför blev det så?
Miljöförvaltningen har som ambition att ha ett närvarande chef- och ledarskap och inte ha många medarbetare per chef, i syfte att medarbetare och chefer ska få en hanterbar vardag med en god dialog mellan
chef och medarbetare. Miljöförvaltningen har tagit fram rutinen/verktyget "Kort avstämning i ditt arbete",
som innebär att chef och medarbetare gör täta, strukturerade avstämningar i syfte att ge varandra återkoppling på arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetstid. Målet är att få möjlighet till återhämtning, bra
balans mellan arbete och fritid, samt att sträva efter att arbetet är anpassat efter resurserna för både medarbetare och chefer.
Målindikator

Utfall

Målvärde
minst 75%

HME, hållbart medarbetare engagemang, ska vara minst 75.

Kommentar
Medarbetarenkäten genomförs under oktober/november och resultaten blir klart i slutet av året.
Sjukfrånvaron ska understiga genomsnittet i Malmö stad (Målvärde föregående år).

3,3%

högst 3,82%

Kommentar
Miljöförvaltningens sjukfrånvaro tiill och med juli 2019 har ett utfall på 3,30 procent vilket är en minskning på 0,52 %
för samma period året innan då sjukfrånvaron var 3,82 procent.

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.

Kommentar
Miljöförvaltningen har goda anställningsvillkor och alla medarbetare erbjuds att arbeta heltid. En liten del önskar annan tjänstgöringsgrad vilket vi försöker tillmötesgå. Vi har övervägande trygga anställningsformer och få timavlönade
medarbetare. Förvaltningen har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Bra arbetsvillkor innefattar också
att både män och kvinnor ska kunna kombinera arbete och föräldraskap och kunna gå ner i tid under småbarnsåren
om de så önskar.
Förvaltningen följer Malmö stads rekryteringsprocess för att alltid anställa medarbetare med rätt kompetens. Vi eftersträvar att öka andelen män på förvaltningen.
Miljöförvaltningen har ett närvarande ledarskap med hög ledartäthet, vilket bidrar till närhet mellan medarbetare och
chef. Medarbetare som upplever att de kan påverka sin egen arbetsvardag, ta ansvar för sin arbetssituation och förlita
sig på ledarskapet, får de förutsättningar de behöver för att möta Malmöborna med kunskap och kompetens.
Miljöförvaltningen genomför lunchföreläsningar som vi kallar ”60 minutes”. Detta är förvaltningsinterna föreläsningar i
aktuella ämnen, i syfte att vara en lärande organisation där medarbetarna kan dela med sig av sin kompetens. För att
dela kunskap och hitta nya möjligheter till samarbeten genomför vi även föreläsningar tillsammans med de andra tekniska förvaltningarna, som vi kallar ”Snacka med macka”.
Att kunna vara en hållbar arbetsplats bedöms fortfarande som möjligt. Sjukfrånvaron har minskat något under 2019
till 3,33 % i jämförelse med 3,74% under samma period 2018.
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Vi åtar oss att skapa förutsättningar för att öka den ekonomiska medvetenheten på miljöförvaltningen.

Kommentar
Ekonomienheten
Ekonomienheten har genomfört utbildningsinsatser inom förmånsbeskattning med fokus på måltider samt vår uppdaterade rutin för direktupphandling. Enheten har också arbetat med olika åtgärder att minska antalet oattesterade
leverantörsfakturor vid månadsstängning för att få ett rättvisande ekonomiskt resultat per månad.
Den externa finansieringsgraden för förvaltningens projekt når målet.
Indikatorn som sattes till 0 oattesterade fakturor vid månadsskiften har inte uppnåtts.
Den samlade bedömningen är att åtagandet delvis kommer att uppnås under 2019.

Vi åtar oss att skapa förutsättningar för en klok kommunikation.

Kommentar
Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten har under året arbetat brett för att uppfylla åtagandet om att skapa förutsättningar för en
klok kommunikation. Vi har hunnit med de aktiviteter vi planerat in under våren och i stort sett hunnit så långt i arbetet som vi önskat.
Komin är vår viktigaste kanal för information som rör alla på förvaltningen (se kommunikationslöfte). Staden ska byta
plattform för Komin. Vi planerar och genomför miljöförvaltningens del av detta arbete. Komin blir integrerat med Office 365. Vi vill utveckla Komin och göra det ännu bättre - mer funktionellt, nyttigt och läsvärt för våra medarbetare
och chefer. Hittills under året har vi hunnit med det vi planerat.
Vi utvecklar vår del av malmo.se för bättre service till företag och medborgare. Den ska vara funktionell, lättnavigerad
och lättläst. Se till att ha smarta mikrosajter för projekten när det är relevant. Företag och verksamheter som använder
sig av miljöförvaltningens tjänster ska ha bra och lättillgänglig service via servicewebben på malmo.se. Vi ska utveckla
e-tjänster, med särskilt fokus på tillgängliga e-tjänster för tillsynen. Det är ett pågående arbete, men vi har hunnit det
vi ska hittills under våren.
Rörlig bild blir ett allt viktigare sätt att kommunicera och vi har arbetat mycket med att höja kunskapen på enheten
om att producera film med i huvudsak utbildning och intern kunskapsdelning (kompetenskortis).
Arbetet med förvaltningens kommunikationslöften har fortsatt under året. Avdelningar/enheter ska arbeta med kommunikationslöftena på APT minst en gång om året. Då kan de t ex använda sig av nya verktyg: Verktygslåda på Komin
är framtagen, publicerad, lanserad och förankrad.
Vi har bra koll på att press och sociala medier hänger ihop. Vi samordnar oss med stadskontoret och ser till att chefer
och medarbetare är förberedda inför planerade mediekontakter. Vi har initierat fler positiva nyheter från förvaltningen. Vi har planerat och genomfört medieutbildningen "Media - så funkar det" för samtliga nyanställda på förvaltningen. Syftet är att höja kunskapen kring vilka rättigheter och skyldigheter vi på förvaltningen har i mötet med media.
Vi har satt igång Facebook-sidan "Lätt att göra rätt i Malmö". Miljöförvaltningens samlingssida för hållbara val och
schysst konsumtion i Malmö. Arbetet tar avstamp i Malmös miljömål "I Malmö är det lätt att göra rätt" samt handlingsplanen för miljöprogrammet. Tips om vad som är på gång inom hållbar konsumtion och hur man som Malmöbo kan
leva mer hållbart. Vi har även lanserat Instagram-kontot Lätt att göra rätt.
Vi har ett pågående arbete med att förankra vår arbetsprocess på ett tydligare och bättre sätt i projektverksamheten.
Vi är beroende av att de själva förändrar sitt sätt att jobba och är medvetna om att arbetet tar tid. Mer arbete kring
detta är inplanerat i höst.
Vi åtar oss att ge juridisk rådgivning, samt skapa förutsättningar för att öka den juridiska kunskapen på
förvaltningen.

Kommentar
Juristerna deltar kontinuerligt på verksamheternas arbetsmöten för att löpande ge juridisk rådgivning. Ett antal utbildningsinsatser har genomförts under våren, främst för de förtroendevalda. Ett nytt utbildningspaket för nyanställda har
tagits fram. Ett antal utbildningsinsatser planeras under hösten, bland annat i delgivning och lagen om offentlig upphandling.
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Vi åtar oss att skapa förutsättningar för en fungerande och kvalitetssäker ärendeprocess.

Kommentar
KOJ-enheten
Under första delen av 2019 har vi haft ett stort fokus på systemskifte och övergången till ett digitalt arbetssätt. Ett stort
antal utbildningar har hållits i samband med införandet av nytt system. En reviderad arkivredovisning som är anpassad
till ett digitalt arbetssätt är godkänd av stadsarkivet.
Under våren hade vi även ett stort fokus på utbildning av förtroendevalda i samband med inledning av ny mandatperiod.
Under hösten kommer vi att ha fokus på de återstående aktiviteterna kopplat till nytt verksamhetssystem.
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Viktiga förändringar under året
Viktiga förändringar i omvärlden
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Storstadspaketet och Malmö 500K
Malmö står inför en rad utmaningar med förtätning och byggande av ca 26 000 nya bostäder inom Storstadspaketet. Malmö beräknas växa till 500 000 invånare till 2050, något som ställer stora krav på vårt arbete med bland annat ökat koldioxidutsläpp, mer buller, kraftigt ökad energianvändning och fler transporter. Detta ställer stora krav på vårt arbete i stadsutvecklingsprocessen. Vår roll i dagens planprocess är att i
första hand bistå SBK med expertis i miljö- och hälsoskyddsfrågor för att undvika risker och skydda människors hälsa och miljön. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete med översyn av vårt arbete
inom planprocessen, där ett av målen är en ändamålsenlig stadsutvecklingsprocess där målkonflikter hanteras i tidiga skeden. Detta beräknas ske genom att bland annat ta fram storstadsanpassade ambitionsnivåer och bedömningsgrunder för ett hållbart Malmö. Samarbete pågår även inom ramen för de tekniska
förvaltningarnas avdelningschefsgrupp (AC-gruppen) för att hantera och lösa målkonflikter i tidiga skeden
av stadsutvecklingsarbetet. Inom AC-gruppen har avdelningen ingått i en samarbetsgrupp med stadsbyggnadskontoret (SBK) och fastighets- och gatukontoret (FGK) där syftet har varit att diskutera hälsorisker i
industrinära lägen och vilken påverkan det kan få på ny bostadsbebyggelse. Inom projektet ska riktlinjer
tas fram för hur Malmö stad tillsammans arbetar med frågan och så långt möjligt undviker att målkonflikter uppkommer i sena skeden av stadsplaneringsprocesser. Ett utredningsarbete har genomförts och ett
preliminärt utkast för riktlinjer inom industribuller, luftemissioner och industriolycksrisker har tagits fram
under våren. Internremittering har skett under sommaren med berörda handläggare på miljöförvaltningen.
Riktlinjerna kommer att sammanställas under september månad.
Förvaltningen och avdelningen har även utökat samarbetet med de andra storstäderna kring dessa gemensamma utmaningar för att bland annat skapa samsyn kring ambitionsnivåer, bedömningsgrunder och arbetssätt för att förebygga de miljö- och hälsoskyddsrisker som bedöms öka när staden ska förtätas i första
hand.
Översyn av planeringsriktlinjer för friytor inom skolverksamheter
Avdelningen har deltagit i ett första möte för översyn av planeringsriktlinjerna för friytor för förskolor och
skolor. Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över hur kunskapsläget
och erfarenheter ser ut på berörda förvaltningar gällande friytefaktorn. Fler möten är inplanerade.
Avdelningen för livsmedelskontroll
I det sverigeunika arbete vi för mot livsmedelsfusk ser vi att vi bara skrapat på ytan. Fusket är mycket omfattande och kriminella kretsar kan arbeta ostört i Sverige, i motsats till många europeiska länder. Arbetet
vi utför kan inte finansieras vi avgifter och är i dagsläget finansierat via tillfälliga medel för trygghetsskapande åtgärder från Malmö stad, Arbetet kommer att upphöra vid årsskiftet om avdelningen inte får utökat
kommunbidrag. Vårt arbete med livsmedelsfusk har gett oss kunskaper och insikter som är unika i Sverige
och som vi fört fram till beslutsfattare på riksnivå. Vi har bland annat anordnat rundabordssamtal med justitieministern och landsbygdsministern för att upplysa dem om behovet av en statlig kontrollstyrka mot
livsmedelsfusk för att komma till rätta med livsmedelsfusket i Sverige.
Vi ser att allt fler verksamheter inte betalar sin årsavgift vilket skapar stora problem i resurssättningen av
vår verksamhet. I dagsläget kan vi inte driva inbetalningen till kronofogden beroende på att nu gällande
livsmedelsavgiftsförordningen saknar bestämmelse om att beslut om betalning av avgiften får verkställas
enligt utsökningsbalken.
Från livsmedelsverket kommer snart nya riskklassningsmodell och eventuellt ett beslut om krav på efterdebitering av kontrollavgifterna. Båda dessa nyheter kommer att medföra större förändringar av vår verksamhet finansiering och resurssättning.
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Miljöstrategiska avdelningen
De viktigaste förändringarna i omvärlden som påverkar det miljöstrategiska arbetet utgörs av det ökande
antalet larmrapporterna kring vårt ohållbara utnyttjande av jordens resurser. Klimatförändringarna blir allt
mer tydliga medan den biologiska mångfalden hotas i och med en allt mer accelererande massutrotning av
arter.
Dessa förändringar påverkar naturligtvis även Malmö. Endast två av miljöprogrammets 19 delmål ser ut
att kunna uppnås före utgången av år 2020. Även om den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas positivt, går det tyvärr inte i tillräckligt snabb takt. Samtidigt ser vi ett ökat samhällsengagemang i form av
dels demonstrationer men också ett ökat intresse för återanvändning, cirkulär ekonomi och delningsekonomi, vilket bland annat manifesteras i flera medborgarförslag.
Parallellt med dessa miljöutmaningar har problemet med en framtida brist på eleffekt i södra Sverige och
särskilt Malmö lyfts upp både lokalt och nationellt, med krav från olika berörda på att något görs snarast.
Här besitter miljöstrategiska avdelningen huvuddelen av stadens kompetens på området, även om det formella ansvaret för frågan ligger hos stadsbyggnadskontoret.
Andra omständigheter som direkt påverkar det miljöstrategiska arbetet är:
1. det förväntade underskottet i stadens ekonomi och därmed en ekonomisk åtstramning,
2. det faktum att både Miljöprogrammet, Policy för hållbar utveckling och mat samt Klimatkontrakt
Hyllie formellt går ut år 2020,
3. att en ny målstruktur för stadens ledning ska införas, inklusive kopplingen till Agenda 2030,
4. ett behov av att se över miljöförvaltningens roll i stadsutvecklingen utifrån Malmös tillväxt och
Storstadspaketet, samt
5. budgetuppdraget om att bistå i framtagandet av en ny resepolicy.

Viktiga förändringar i verksamheten
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Enheten för Kemi- och industri
Förändringar i miljöbalkens avgiftskoder och klassningar har lett till att ett flertal bolag idag har felaktig
huvudkod och underkod. Därför kommer en översyn av gällande miljöbalkstaxa att ses över under hösten
för att dessa verksamheter ska få nya klassningskoder efter kommunfullmäktiges godkännande av förslag
till ny taxa. Enheten har under året tagit fram en villkorsbank för bevakning av villkor för prövnings- och
tillståndspliktiga anläggningar. Villkorsbanken är ett dokument som rapporterar status i villkorsuppfyllelsen samt de åtgärder som behöver tas för att uppnå villkor. Genom detta dokument ska nämnden på ett
lättillgängligt sätt kunna följa upp status i tillsynen på dessa bolag.
Enheten ser ett behov av att fortsätta investera i att fortbilda tjänstepersonerna inom deras respektive ansvarsområde samt utbilda och öka kompetens inom områdena riskbedömningar, riskvärderingar, IEDanläggningar, BAT-slutsatser, Seveso, hantering av processavloppsvatten. Enheten har skapat ett gott samarbete med Räddningstjänsten som behöver komma in mer i våra tillsynsfrågor. Det har skapats ett forum
för samverkan mellan räddningstjänstens, länsstyrelsens och enhetens tjänstepersoner.
Enheten har identifierat ett behov av att arbeta mera med uppsökande tillsyn och att den egna självfinansieringsgraden behöver ökas.
Med anledning av konvertering av nytt diarieföringssystem på förvaltningen har enheten arbetat med att ta
fram ett nytt avdelningsövergripande uppföljningssystem, som kommer att medföra snabb och effektiv
uppföljning av avdelningens tillsynsplan. Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras under hösten.
Enheten hanterar ett 30 tal branscher och tillsynsområden, som har krävt omstrukturering på enheten.
Från och med detta år testar enheten den nya arbetsgrupperingen där grupperna har fått tydliga uppdrags-
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beskrivningar för att tillgodose god arbetsmiljö och bättre effektivitet i planering och uppföljning av ansvarsområden. Enheten följer tillsynsplanen och bedöms kunna utföra planerad tillsyn under året.
Enheten för Mark- och vatten
Enheten har ny chef sedan i våras, som sedan dess har sett över enhetens innehåll, arbetssätt och rutiner.
Staden fortsätter att växa och trycket inom frågan gällande förorenade områden har varit fortsatt högt under året. Vi har utifrån den ökade arbetsbelastningen och den fortsatta förtätningen inom staden gjort en
bemanningsanalys som ledde fram till en förstärkning inför 2019. Fortfarande kvarstår översyn av arbetssätt, ärendehantering, ambitionsnivåer och bedömningsgrunder. Arbetet kommer att fortsätta under hösten för ett mer effektivt arbete med pågående ärende inom förorenade områden. Arbetet är prioriterat.
Det primära målet med tillsynen är att höja branschernas medvetenhet för att verksamheterna kan minska
sin miljöpåverkan. Generellt är det låg kunskapsnivå om miljö- och hållbarhetsfrågor inom avfalls- och
fordonsbranschen. Huvuddelen av verksamheterna inom branscherna har inte kännedom om gällande
miljölagstiftning. Eftersom stora delar av branschen inte är anmälningspliktig krävs uppsökande tillsyn för
att hitta verksamheterna. Utöver de åtta nya miljöfarliga verksamheter som har upptäckts i den uppsökande tillsynen hittills i år har vi konstaterat en ökad verksamhet inom lagring av farligt avfall i form av
uttjänta fordon och otillåten export av uttjänta fordon. Det finns verksamheter inom branschen som bryter mot flera lagstiftningar, inte enbart miljöbalken. En del verksamhetsutövare har satt i system att hålla
sig undan delgivning av våra beslut vilket försvårar vårt arbete. Vi försöker i den mån det går att samarbeta
med polisen, länsstyrelsen, skatteverket, stadsbyggnadskontoret, naturvårdsverket, kustbevakningen, tullen
och räddningstjänsten i dessa ärenden.
Att bedriva uppsökande tillsyn inom avfalls- och fordonsbranschen är mycket resurskrävande och det
finns fortsatt behov av kommunbidrag för att bedriva denna tillsyn lika effektivt framöver.
Enheten har skapat en planeringsgrupp för kontinuerlig planering och analys av verksamheten (bemanning, kompetensförsörjning, ekonomi, uppdrag, rutiner, mallar och underlag). Helårsmålen i tillsynsplanen
bedöms kunna uppnås.
Enheten för bostadstillsyn
I den uppsökande bostadstillsynen har malmöbor i över 230 lägenheter, i framför allt i områdena Nydala
och Möllevången, fått boendemiljöer som nu uppnår miljöbalkens krav. Tillsynen har bidragit till förbättrad ventilation, ohälsosamt låg inomhustemperatur har höjts och fuktskador har åtgärdats. Handläggningstiden per åtgärdad olägenhet har i snitt varit mellan en till två timmar, vilket visar på ett effektivt arbetssätt
som ger stora hälsovinster för många malmöbor.
Den händelsestyrda bostadstillsynen, det vill säga rådgivning och ärendeutredning om vi är skyldiga att genomföra när malmöbor hör av sig och önskar vår hjälp, har ökat. Enheten ser ett behov att lägga mer tid
på den uppsökande tillsynen, där vi ser en större hälsoeffekt för malmöborna. Därför har enheten fokuserat på att effektivisera och öka kvaliteten i det händelsestyrda arbetet. Detta har skapat förutsättningar för
att utföra den uppsökande tillsynen som har planerats. Vi har utvecklat rådgivnings- och ärendestöd i form
av sökbara dokument med allt handläggarstöd samlat, utvecklat nya skrivelsemallar och tagit fram störningsloggar som ska hjälpa oss att få in bättre underlag från klagande. Detta kommer att leda till att vi kan
göra bättre och mer kvalitativa bedömningar i ärenden för en mer effektiv ärendehantering.
Utveckling har under året skett av tidsredovisning och planerings- och uppföljningsdokument, för att på
ett bättre sätt kunna följa upp och planera tillsynsarbetet.
Enheten har även deltagit på ett informationsmöte med Fastighetsägarna Syd för att informera om hur vi
arbetar med tillsyn av bostäder samt vilka krav som ställs på fastighetsägare enligt gällande lagstiftning.
Mötet var mycket uppskattat.
Enheten för hälsa- och omgivning
Under året har 135 förskolor och skolor fått en förbättrad vistelsemiljö efter att tillsyn har utförts. Av
dessa ligger 59 förskolor inom områden med lägre välfärd. Vanliga brister är egenkontrollprogram med
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otydlig ansvarsfördelning mellan städpersonal och pedagoger, samt brister i städning och städbarhet.
Enheten har fortsatt samarbetsprojektet som vi startade förra året mellan utbildningsförvaltningarna,
stadsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen. Samarbetet går ut på att effektivisera anmälningsprocessen för att öppna nya förskolor och skolor i Malmö. För att skapa snabbare handläggning och minska risken för dubbelgranskning arbetar vi för att anmälningar till miljöförvaltningen och bygglov till stadsbyggnadskontoret ska handläggas parallellt. Hittills i år har en av tio anmälningar handlagts parallellt.
Enheten har upparbetat en fungerande tidsredovisning och kan på detta sätt mer effektivt följa upp tillsynsplanen. Utförd tillsyn följer plan och bedöms kunna uppfyllas under helåret. Exempelvis så har vi lagt
lite mindre tid på tillsyn av förskolor under delåret, men uppskattar att detta kommer att öka till hösten då
mycket tillsyn på förskolor är planerad.
Tryggare Malmö
Det myndighetssamverkande samarbetet i projektet Tryggare Malmö med Räddningstjänsten syd, polismyndigheten, skatteverket, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Kronofogdemyndigheten och stadsbyggnadskontoret har fortsatt. Under de två år som Tryggare Malmö funnits har arbetssätt och metoder för den myndighetsövergripande tillsynen utvecklats, såsom gemensamma mallar och
rutiner, checklistor och dokumentation. Dessutom har stabila kanaler för informationsutbyte mellan de
medverkande myndigheterna etablerats. Miljöförvaltningens samordningsroll i projektet innebär att vi kallar till möten, håller i gemensamma insatser och sammanställer vilka verktyg de olika myndigheterna har,
och hur vi på ett smart sätt kan utnyttja dessa för att uppnå optimal effekt på tillsynen av oseriösa verksamheter.
Vi har fått tips från polisen för att hitta en del olovliga boende. Samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen har utvecklats under året. Vi har hjälpt dem att utforma krav vid upphandlingar av dygnsboenden så att Malmö stad endast hyr boenden som uppfyller miljöbalkens krav. Genom detta samarbete
har vi bidragit till bättre boendemiljöer för en del malmöbor och förbättrat kvaliteten på Malmö stads leverantörer av dygnsboenden. I 17 fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga, det har
saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd och då har vi samarbetande myndigheter förbjudit boendena.
Tillsyn har även skett på bland annat rökcaféer, tillsyn av kosmetiska produkter och massagesalonger. Resultatet av tillsynsarbetet kommer att beskrivas närmare i årsanalysen.
En stor del av arbetet består av att kartlägga och leta efter illegala verksamheter samt att spåra produkter
och verksamhetsutövare. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter utöver de nämnda. Vi
kan till exempel uppmärksamma statliga myndigheter på vilka verksamheter som bedriver oseriös verksamhet inom deras tillsynsområden och överlämna tillsynen till dem.
Arbetet inom Tryggare Malmö följs med stort intresse från politiker och media, bland annat hölls en presentation för inrikesminister Mikael Damberg samt en särskild insats under Almedalsveckan med fokus på
livsmedelsfusk.
Avdelningen för livsmedelskontroll
I Malmö har vi knappt 2700 registrerade livsmedelsverksamheter. Syftet med kontrollen är att alla som vistas i Malmö ska kunna konsumera säkra livsmedel utan att bli lurade eller vilseledda. Hittills har vi genomfört knappt 60% av våra planerade kontroller. Det är bland annat restauranger, butiker, förskolor, skolor,
äldreboende, grossister som har kontrollerats.
Vid våra kontroller fokuserar vi på att upptäcka brister som kan orsaka hälsofara eller bristande redlighet
vid hantering av livsmedel samt att få verksamheterna att rätta till dessa brister inom rimlig tid. Resultaten
av kontrollerna är goda, eftersom endast 9 procent av kontrollerna behövde följas upp med extra kontroll.
Motsvarande siffra för 2018 var 10 procent. De vanligaste avvikelserna var inom områdena livsmedelshygien samt livsmedelsinformation. Vi följer systematiskt upp varje enskild avvikelse tills att den är åtgärdad.
I vissa fall krävs dock tvingande beslut. För att skydda konsumenten har vi under året utfärdat 103 sanktionsbeslut. Dessa handlade framför allt om att avsaknad av svensk märkning, oregistrerad verksamhet,
odeklarerade allergener, otillåtna tillsatser och avsaknad av handelsdokument. Vid 12 tillfällen konstaterade

Delårsrapport 2019, Miljönämnden

47(55)

vi så allvarliga brister i verksamheter att de tillfälligt stängdes, då ofta på grund av spår av skadedjur eller
rengöringsbrister.
Vi lägger stor vikt vid att utreda de anmälningar som vi får. Hittills i år har vi tagit emot och hanterat 358
anmälningar om klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar. De flesta klagomålen handlar
om felmärkta produkter eller vilseledande information på produkter. Övriga klagomål handlar om skadedjur och bristfällig livsmedelshygien. Vi har under året tagit emot och utrett 56 anmälningar från EU:s varningssystem för livsmedel (RASFF – Rapid Alert System). Det har handlat om odeklarerade ingredienser i
form av allergener, förekomst av salmonella och listeria samt otillåtna färgämnen.
Vi arbetar med förskolor och privata skolor så att deras avvikelserapporter om specialkostincidenter vidarebefordras till oss för utredning. Antalet rapporterade specialkostincidenter från skolor och förskolor i
Malmö har ökat i förhållande till föregående år. Dessa fall har utretts och bidragit till säkrare specialkosthantering på dessa verksamheter.
Vi utför ett kontinuerligt förebyggande och rådgivande arbete som sker på ett tidigt stadium i samband
med registreringen av livsmedelsanläggningar och under ordinarie kontroll. Vi har registrerat 300 nya livsmedelsverksamheter och utfört första registreringsbesök på 240. Vi arbetar ständigt med uppdatering av
det informationsmaterial vi lämnar till verksamheterna vid våra kontrollbesök samt uppdaterar vår hemsida med aktuella nyheter. Informationsmaterial som vi arbetat med under perioden är: ”Avgifter för livsmedelskontroll”, ”Lurar du din kund”, ”Hantering av livsmedel i privat bostad”.
Vi arbetar systematiskt för att upptäcka och förebygga livsmedelsfusk samt olagliga livsmedelverksamheter. Det gör vi genom egna kontroller, genom att delta i Tryggare Malmö projekt samt genom att delta i
relevanta kontrollprojekt i Livsmedelsverkets och EU:s regi. Vi har en grupp på avdelningen med särskilt
fokus på livsmedelsfusk. Gruppen är delvis finansierad genom centrala medel för trygghetsskapande insatser i Malmö stad. Gruppen arbetar med utredning av inkommande fuskärende och deltar i aktuella samarbetsprojekt med andra aktörer så som polisen, tullen, skatteverket, räddningstjänsten, livsmedelsverket och
danska Rejseholdet. Gruppens arbete har bland annat resulterat i att vi lagt förbud på ca 10 ton osäkra
livsmedel varje månad samt i år hittat 31 oregistrerade livsmedelsverksamheter.
Kvalitetsarbete är någonting vi arbetar med löpande och som syftar till att vi har rätt kvalitet i våra processer och tjänster, att vi uppfyller kraven som ställs på oss och att vi ständigt förbättrar och utvecklar vår
verksamhet. Under året fokuserar vi på kvalitetskontroll av utredningar, uppföljning av att inkomna anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning handläggs inom 14 kalenderdagar samt att e-post till
avdelningen besvaras inom två arbetsdagar.
Under året genomför vi ett samsynsprojekt där cheferna följer med inspektörerna ut och ger feedback på
bedömning av avvikelser och kommunikation vid kontrollen.
Vi deltar i Miljösamverkan Skånes projekt ”Spåra fusket” om kontroll av spårbarhet på partihandeln samt
samsynsprojekt med skånska kommuner. Syftet är att utbyta kunskap, erfarenheter och skapa en bra samverkan mellan ingående kommuner. Vi var även i ”Riksprojekt 2019” som leds av Livsmedelsverket och
innebär kontroll av e-handel företag som säljer ekologiska livsmedel. Vi har genomfört interna kontrollprojekt om frityrolja, honung och avfall/skadedjur. I projektet om frityrolja fokuserade vi på hygien, allergener och avfall. Två av den 21 verksamheter vi kontrollerade hade avvikelser. I honungsprojektet kontrollerade vi märkningen, spårbarhet och äkthet. Vi genomförde 18 kontroller och identifierade tre avvikelse vid äkthetsanalys, två avvikelser gällande spårbarhet och två avvikelser på märkning. I projektet om
avfall och skadedjur kontrollerades 51 verksamheter. Avvikelse vi fann handlade om bristfälliga rutiner för
skadedjursbekämpning avsaknad av insektsnät, brister i avfallshanteringen samt råttspillning i lokalen.
Avdelningen deltar i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med Livsmedelsverket, de
andra storstäderna och ett flertal andra kommuner i olika konstellationer i syfte att utveckla en likvärdig,
effektiv och riskbaserad livsmedelskontroll präglad av hög kompetens och kvalitet inom landet.
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Miljöstrategiska avdelningen
Ett flertal medarbetare har under året slutat, och då vi i praktiken har rekryteringsstopp på avdelningen har
det krävt omfördelningar. Detta har medfört hög arbetsbelastning på vissa medarbetare men också nödvändiga omprioriteringar.
Under våren har en avdelningsövergripande process för att förtydliga förvaltningens roll inom stadsutvecklingen planerats och kommer genomföras på miljöförvaltningen under hösten 2019. Målet är att effektivisera miljöförvaltningens arbete i planprocessen och tydliggöra miljöförvaltningens ställningstaganden inom de tematiska områdena förorenad mark, buller och skyddsavstånd.
Avdelningen har arbetat intensivt med att utveckla styrningen av den externfinansierade projektverksamheten genom att: införa en ny rutin för godkännande av ansökningar, uppdatera projektrutinen utifrån det
nya dokumenthanteringssystemet Vision samt genomföra en projektmognadsmätning.
Under 2019 har plan- och stadsutvecklingsgruppen deltagit i flera förvaltningsövergripande utvecklingsuppdrag: Förtätningens effekter, Stadsutvecklingszoner och Uppdrag verksamhetsområden. Jurister på miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har genomfört en kortfattad och grundläggande utbildning i Plan- och
bygglagen.
Projektet Malmö Innovationsarena (MIA) har avslutats. Malmö Innovationsarena har varit en del i Malmö
stads arbete för att etablera fler snabbare på bostads- såväl som arbetsmarknaden. Projektet har bidragit till
att möjliggöra, utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder för att snabbt, hållbart och
kostnadseffektivt öka antalet bostäder. Rapportering och resultatspridning pågår fram till och med den 31
december 2019. Projektet har nått majoriteten av sina mål och projektet har särskilt bidragit till stadsutvecklingsprocesserna i områdena Järnvägsverkstäderna, Sege Park och Amiralsstaden genom fysisk närvaro och tillförsel av resurser och medel. Kunskapsallianser, tillvaratagande av barnperspektivet samt
byggaktörsdialoger kring delning och hållbarhet är exempel på vad som uppnåtts.
Avdelningen har tillhandahållit resurser med kompetens inom Agenda 2030 och lärandeprocesser inom
projektet Case Sofielund, vilket leds av fastighets- och gatukontoret.
Kommunikationsinsatser av energi- och klimatrådgivarna har gett resultat. Fler bostadsrättsföreningar, företag och villaägare kontaktar oss för rådgivning.
Avdelningen har efter ett gediget påverkansarbete lyckats etablera ett samarbete med EU-organisationen
Climate-KIC samt det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för att uppnå Malmö
stads klimatmål.
Malmö stads åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019–2013, ”Plan för god ljudmiljö”, har blivit ytterligare försenad. Det förslag till åtgärdsprogram som tjänstemannagruppen tog fram under 2018 har under
2019 reviderats efter synpunkter från fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och tekniska nämndens
presidium. Det reviderade åtgärdsprogrammet är anmält som ärende till tekniska nämnden för utskick på
remiss.
Malmö stad har sedan april 2019 ett avtal för återbrukade möbler, där fyra leverantörer kan tillhandahålla
begagnade möbler och relaterade tjänster. Avtalet är ett viktigt resultat av projektet Circular Public Procurement (Circular PP). Miljöförvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten lett Malmö stads deltagande i projektet.
Under året har avdelningen fått ansvaret att samordna stadens arbete kring Malmö som framtidens kuststad, och en förvaltningsöverskridande styrgrupp respektive arbetsgrupp har utsetts.
Avdelningen har bistått och kommer fortsätta bistå stadsbyggnadskontoret med kompetens inom framtagandet av en ny energistrategi för Malmö.
Arbetet med uppföljning av ramavtal för lekmaterial, skapandematerial samt idrottsmateriel - utfört i sam-
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arbete mellan miljöförvaltningen och upphandlingsenheten på stadskontoret - är slutfört och kommunikation av resultatet, både internt och nationellt, pågår. Analyserna visade att 93% av de analyserade produkterna uppfyller Malmö stads kemikaliekrav. Resterande produkter har tagits bort från sortimentet. Arbetet med framtagande av en ny kemikalieplan som ska gälla från 2020 pågår. Handlingsplanen är just nu
på remiss.
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och
konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter är framtagen och beslutad i majoriteten av berörda
nämnder.
När det gäller arbetet med industriell och urban symbios, d.v.s. att en verksamhets utsläpp eller avfall kan
vara en annan verksamhets resurs, så har efterfrågan på samarbeten med Malmö stad, mellan staden och
verksamheter samt mellan enbart verksamheter tagit betydande steg framåt och att Malmö stad deltar i arbetet som en koordinerande part uppskattas av näringslivet. Konceptet industriell och urban symbios har
under första halvåret 2019 blivit tydligare förankrat inom de tekniska förvaltningarna. Både direktörs- och
avdelningschefsgrupper har blivit informerade och gett ytterligare mandat till fler medarbetare att arbeta
med frågan. Samarbetet sker i den förvaltningsövergripande symbiosgruppen och de utvecklar arbetssättet
kallat ”symbiosfunktionen”. Industriell och urban symbios har också fått en tydligare roll i utvecklingen av
verksamhetsområdena. Bland annat är det en förutsättning för fastighets- och gatukontorets samt Copenhagen Malmö Port:s utveckling av hamntjänster och exploatering i hamnområdet, främst delen kallad
Malmö Industrial Park (MIP). Samarbetet med miljötillsynen har också utmynnat i e-tjänsten ”årsrapport
för miljöfarlig verksamhet”. Verksamheter som måste lämna in årsrapporter till miljöförvaltningen kan fr
o m 2019 göra det helt digitalt. En dialog pågår också med Naturvårdverket gällande deras arbete med att
digitalisera miljörapporterna (större miljöfarliga verksamheters årliga rapportering), och de har visat intresse för Malmös arbete.
Avdelningens arbetsgrupp för gröna frågor har bidragit till att gröna väggar har blivit anlagda på två parkeringshus i Malmö. Arbetsgruppen har genomfört flera insatser för nätverkande, kommunikation och kunskapshöjning, med syfte att inspirera både tjänstepersoner internt på förvaltningen och externt. Arbetsgruppen har även arbetat för att höja vår kompetens gällande möjligheter och hinder för ekosystemtjänster
i planprocessen. Lokala insatser inom projektet CLEVER Cities har bidragit till att miljöförvaltningen har
fått ett ökat förtroende i Lindängen.
Hur arbetar nämnden med kravet på att genomföra effektiviseringar som framgår av Budget
2019?
I budget 2019 ålades miljönämnden ett effektiviseringskrav på två procent eller 1,4 miljoner kronor. För
att kunna genomföra effektiviseringar pågår bland annat digitalisering av ärendeprocessen inom tillsynsoch kontrollverksamheterna samt inom nämndshanteringen. Nämnden ser också över så att arbetsuppgifterna överensstämmer med grunduppdraget. Vidare pågår ett arbete med att styra den miljöstrategiska
projektverksamheten att spegla grunduppdraget. Vakansprövning genomförs även av samtliga tillsvidareanställningar på förvaltningen.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall jan-aug

Prognos helår

-44 084

-67 343

Kommunbidrag

42 664

67 343

Resultat

-1 420

0

Nettokostnad

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Summa budgetavvikelser

Investeringsram
Tkr

Prognos helår

Budget

Avvikelse

Mätutrustning

350

350

0

Kontorsinventarier

350

350

0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Nämndens resultat för januari till augusti uppgår till minus 1,4 miljoner kronor. Detta beror på att projektet, Malmö innovationsarena, slutförs med högre kostnader än budget under de första två tertialen. Resultatet för projektet uppvägs dock av lägre kostnader än budget på Miljöstrategiska avdelningen. Resultatet
för nämnden påverkas också av att livsmedelskontrollen haft lägre intäkter för prövningsavgifter än budget för perioden. Även miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat avseende bland
annat handläggningen av förorenad mark. Vakanser på avdelningen minskar avvikelsen. Bedömningen är
att intäkter och kostnader ska vara i balans för nämndens verksamheter 2019.
Resultatenhet

Nettokostnad

Kommunbidrag

Resultat

Prognos

-129

0

-129

-200

208

0

208

200

Miljöstrategiska avdelningen

-29 091

28 542

-549

0

Avdelningen för
miljö- och hälsoskydd

-12 355

11 711

-644

0

-2 717

2 411

-306

0

-44 084

42 664

-1 420

0

Miljönämnd
Verksamhetsstöd

Avdelningen för livsmedelskontroll
Totalt
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Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 0,7 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling
Tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

Prognos 2019

Utfall 2018

Förändring i %

114 758

110 555

3,8

-182 101

-176 280

3,3

-67 343

-65 725

2,5

Analys av nettokostnadsutveckling
Nämndens nettokostnad beräknas öka med 2,5 procent vilket är 1,6 miljoner kronor mellan 2018 och
2019. Förändringen består av både ökningar och minskningar av nettokostnaden. Ökningen beror på löner och priser som indexuppräknats med 1,7 miljoner kronor samt att resultatet för 2019 beräknas bli 2,4
miljoner kronor lägre än 2018. Sänkningen består av att kommunbidragsfinansieringen på 1,0 miljoner
kronor 2018 av Malmö som kuststad finansieras med bidrag på 1,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens särskilda anslag under 2019. Vidare fick nämnden ett effektiviseringskrav på 1,4 miljoner kronor samt
att kommunbidrag omfördelades till följd av att televäxeln ersattes med kontaktcenter.
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Resultaträkning
Helårsprognos
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

Bidrag

31 965

37 465

-5 500

Övriga intäkter

81 093

81 093

0

Totala intäkter

113 058

118 558

-5 500

Lönekostnader

-78 736

-79 304

568

PO-Pålägg

-31 081

-31 313

232

-106

-106

0

-109 923

-110 723

800

-5 673

-5 673

0

-65 155

-69 155

4 000

-300

-300

0

Totala övriga kostnader

-71 128

-75 128

4 000

Nettokostnad exkl. finansnetto

-67 993

-67 293

-700

67 343

67 343

0

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

700

Finansiella kostnader

-50

-50

0

0

0

0

-67 343

-67 343

0

Resultat
Nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
I detta avsnitt presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett till miljönämnden samt en uppföljning av hur uppdragen går. Rapporteringen sker till miljönämnden två gånger per år, i
samband med delårsrapport per augusti samt årsanalys. Uppdrag som återrapporterats under året tas bort
från uppföljningen vid årets slut. I en del ärenden kan miljönämnden få uppdrag som saknar återrapporteringskrav till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här görs en bedömning när dessa anses färdigrapporterade vilket meddelas i samband med uppföljning av uppdragen i årsanalysen.

Uppdrag åt nämnder och helägda bolag att utveckla egna mål för kommunfullmäktige mål 2 med utgångspunkt i näringslivsprogrammet
KF 2017-05-24 § 115 Ny näringslivsstrategi för Malmö stad
De tekniska nämnderna och förvaltningarna har sedan 2014 haft ett samarbete med syfte att utveckla måloch budgetprocessen, utveckla gemensamma mål och hitta förbättringsområden. Gemensamma prioriteringar har lett fram till att gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. De tekniska nämnderna
har tagit fram gemensam målformulering för 2019 inom bland annat sysselsättning, kommunfullmäktige
målområde 2.
Utifrån att en reviderad styrmodell beslutats inför 2020 kommer nämnderna att ta fram indikatorer istället
för att utveckla egna mål som ska svara mot kommunfullmäktigemålen. Om det blir aktuellt - beroende på
formulering av nya kommunfullmäktigemål och vilken nämnd som blir ansvarig - kommer miljönämnden
att beakta näringslivsprogrammet i framtagandet av indikatorer för 2020.

Uppdrag åt stadskontoret att i samråd med miljöförvaltningen och övriga berörda
förvaltningar följa upp kostorganisationens ändamålsenlighet med redovisning till
kommunstyrelsen senast 2020.
KS 2017-10-04 § 327 Förslag om Malmö stads kostverksamheter
Samarbete mellan miljöförvaltningen och stadskontoret har inletts för att förbereda en uppföljning av
kostorganisationens ändamålsenlighet. Möten har hållits med beslutsfattare från berörda förvaltningar för
att stämma av hur långt man har kommit med att i sitt fortsatta systematiska kvalitetsarbete särskilt beakta
stadskontorets sammanfattande bedömning gällande kost- och måltidsutveckling. Berörda förvaltningar
har med sig frågeställningen i sitt ordinarie utvärderingsarbete och utvecklingsarbete i led med förslagen i
ärendet pågår.
Under hösten vet vi mer om det aktuella målarbetet och om uppföljningen kan bli en naturlig del av det
eller behöver hanteras på annat sätt.

Uppdrag att se över hur FNs globala hållbarhetsmål kan implementeras på lokal nivå
KS 2018-05-02 § 171 Kommunfullmäktige uppdrag 2017 Se över hur FN:s globala hållbarhetsmål
kan implementeras på lokal nivå.
Vid revideringen av miljöförvaltningens nämndsmål inför 2017 gav miljönämnden i uppdrag att bli först i
staden med att koppla samtliga nämndsmål till FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan 2017 kan vi därför tydligt visa hur nämnden bidrar lokalt och globalt till hållbar utveckling.
Inom miljöförvaltningen kommer vi att arbeta för att målsättningarna i kommande miljöprogram ska ha
en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen så att vi ser en tydlighet i riktning och ambitionsnivå för
Malmö.
I arbetet med uppdraget att stärka Malmös roll som framtidens kuststad tittar vi på det globala hållbarhetsmålet 14 för att identifiera vilka aktörer som är viktiga i detta arbete samt konkretisera vad som är relevant
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för Malmö. Detta är ytterligare ett led i att implementera hållbarhetsmålen på lokal nivå.
Inför 2020 är Agenda 2030 en del av Malmö stads reviderade styrmodell för ledning, styrning och utveckling med kommunfullmäktigemål.

Uppdrag att anmoda berörda nämnder att inom ramen för befintlig budget avsätta
medel för att prioritera insatser på Lindängen, samt att samordna dessa gällande tid
och innehåll inom ramen för Case Lindängen.
KS 2017-05-03 § 198 Case Lindängen – pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska
investeringar.
Case Lindängen, numera Program Lindängen 2018-2022, är ett femårigt pilotprogram för geografisk utveckling av Lindängen centrum. Syftet är att skapa möjligheter för en lärande och prövande arbetsmetodik
både för arbetet med ett geografiskt område och för programstyrning (ett nytt verktyg för styrning och
koordinering av investeringar). Men också för att agera kraftfullt och samordnat för att möta utmaningar
och tillvarata möjligheter på Lindängen.
Programstyrningen finns centralt på stadskontoret. Miljöförvaltningen har representant med i det Interna
rådet som består av representanter från de 14 berörda förvaltningarna.

Uppdrag åt miljönämnden att samordna det övergripande arbetet med genomförandet av Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
KS 2019-04-03 § 92 Redovisning uppdrag budget 2018 - Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmö som framtidens kuststad
Miljönämnden genom miljöförvaltningen har under året kallat samman en samordningsgrupp med representanter från miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och stadskontoret som alla har del i genomförandet av handlingsplanen och dess
aktiviteter. Avdelningschefsgruppen, bestående av avdelningschefer från de tekniska förvaltningarna, samt
representanter från kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen kommer utgöra styrgrupp för samordningsgruppens arbete.
Arbetet med att synkronisera förvaltningarnas arbete har påbörjats och under hösten kommer en gemensam kommunikationsplattform för handlingsplanen att sjösättas. Arbetets framdrift kommer att rapporteras till kommunstyrelsen enligt plan vid årsskiftet 2019/2020.
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Ekonomisk sammanställning
över externfinansierade projekt
Pågående projekt

Benämning
URBAN MAGMA
Mistra
KliMat
Malmö Växer
Antologi Augustenborg
LuMa - steering group
LuMa Sustainable energy
LuMa Youth for change
ÖKS-Smart cities Acc.
Circular PP
Circular Cities
Case Sofielund
The blue house
The green is gold
Delad energi/dubbel energi steg 3
Klimat och Energi Coach
ICIUS
Elbilslandet
Fossilbränslefria Kommuner
SURECITY
Urban Baltic Industrial Symbiosis
FISMEP
Områdesvärdar
Access
Båtborsttvätt i Limhamn
Blästring av fritidsbåtar
Natur i östra Malmö
Malmös naturvårdsplan
Malmö Innovationsarena
Malmö som forskningskommun
Testbädd Augustenborg
Gröna Fasader Pmalmö
Sharing Cities

Projektperiod
2018-2019
2018-2019
2016-2019
2016-2018
2016-2018
2016-2019
2016-2018
2018-2020
2016-2019
2017-2020
2018-2019
2019-2021
2019
2019
2017-2019
2016-2019
2017-2019
2018-2021
2016-2018
2016-2018
2017-2019
2017-2020
2018-2019
2019-2022
2016-2019
2017-2019
2014-2018
2015-2019
2016-2019
2016-2020
2016-2021
2019-2021
2017-2020

Miljöförvaltningens
projektkostnader
(hela perioden) i tkr
750
642
4 650
1 505
2 525
895
1 493
1 499
7 491
1 941
9 580
3 165
60
60
7 137
3 000
270
1 136
1 024
1 283
1 266
4 282
744
3 285
2 365
1 105
302
85
30 960
1 400
3 509
45
650

Nämndsrapport:
Delårsrapport 2019

Andel extern
finansiering till
miljöförvaltningens
projektkostnader (hela
perioden) i %
50%
94%
50%
50%
80%
100%
100%
100%
50%
75%
67%
50%
80%
85%
40%
100%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
50%
45%
50%
50%
50%
50%
69%
25%
50%
100%
47%

Projektbudgetar 2019
(kostnader)
Budget
Utfall
2019
2019-08-31
(tkr)
(tkr)
390
438
472
487
1 530
609
291
156
1 381
76
297
110
487
186
500
302
1 632
1 027
675
243
933
523
300
133
0
48
0
30
1 873
921
1 365
698
92
75
490
196
85
25
305
322
803
257
697
210
450
400
803
233
103
48
524
277
40
59
78
26
8 538
5 318
0
0
650
253
30
5
1 400
738

1 (2)

Prognos
2019-12-31
(tkr)
600
500
1 200
156
150
110
480
500
1 700
600
953
200
48
30
1 674
1 310
92
264
25
322
630
697
400
755
58
277
59
78
7 364
252
370
30
1 520

Brytdatum:
2019-08-31

Bilaga 1

Miljöförvaltningens
projektmedfinansiering 2019
(Kommunbidrag)
Budget
Utfall
Prognos
2019
2019-08-31 2019-12-31
(tkr)
(tkr)
(tkr)
Kommentar vid avvikelse
195
218
300
29
25
29
765
305
600
135
80
80 Projektet avslutat
81
0
80 Projektet ytterligare förlängt t o m 2020-06-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
494
850
97
60
150
308
172
314
150
66
100
0
10
10
0
4
4
811
553
1 004
0
0
0
37
22
37
245
98
112
85
12
12 Projektet avslutat 2019-02-28
153
160
160 Projektet avslutat 2019-06-30
200
64
157
174
52
174
225
199
199 Projektet är avslutat
441
128
415
51
24
29
262
139
139
20
28
28
39
13
39
2 320
2 983
2 107
0
0
197
277
125
185
15
5
15 Nytt projekt
600
391
806

Benämning
Naturvation
Clever Cities
Summa

Projektperiod
2017-2020
2018-2021

Andel extern
finansiering till
Miljöförvaltningens
miljöförvaltningens
projektkostnader
projektkostnader (hela
(hela perioden) i tkr perioden) i %
373
100%
3 400
100%
103 877

Budget
Utfall
2019
2019-08-31
(tkr)
(tkr)
112
37
488
305
27 814
14 771

2 (2)

Prognos
2019-12-31
(tkr)
112
495
24 011

Budget
2019
(tkr)

0
0
9 194

Utfall
2019-08-31
(tkr)

Prognos
2019-12-31
(tkr)
Kommentar vid avvikelse
0
0
0
0
5 554
8 545

