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En gemensam inriktning
Vi lägger nu ett decennium bakom oss och går in i ett nytt. Om ytterligare några decennier är Malmö sannolikt en halvmiljonstad. Det innebär nya utmaningar för stadens klimat- och miljöarbete. Miljöförvaltningen kommer, med sin breda och djupa kompetens, behöva göra prioriteringar och avvägningar för att
nå en hållbar stadsutveckling där förtätning är ett av fokusområdena. Nya arbetsmetoder kommer vara avgörande för att nå kommungemensamma mål om en ekonomisk, social, ekologisk och miljömässigt hållbar stad. Hur dessa tre dimensioner hänger ihop exemplifieras kanske bäst genom förvaltningens pågående arbetet med tillsyn och kontroll för ett tryggare Malmö. Ett arbete som kommer fortsätta, inte som
projekt, utan som en del av förvaltningens ordinarie verksamhet. Detta skapar nya förutsättningar för att
ytterligare utveckla detta oerhört viktiga och högt prioriterade arbete. Ambitionsnivåerna för övrig tillsynsverksamhet och kontroll styrs av lagkrav och bör till stor del ligga i linje med de andra storstäderna som
ingår i storstadspaketet.
Beträffande förvaltningens miljöstrategiska arbete kommer uppgiften med att ta fram stadens nya miljöprogram att ha högsta politiska prioritet. Det strategiska arbetet är viktigt för att nå långsiktiga framgångar
och bör inom sitt område funka som ett nytänkande och informativt nav i stadens organisation. Genom
att effektivisera vårt strategiska arbete gynnas förvaltningen, staden, miljön och klimatet.
Med begränsade resurser och rådighet behöver miljöförvaltningen möta framtiden och dess utmaningar
genom att prioritera rätt. Klimat- och miljöfrågan är bland vår tids avgörande frågor och miljönyttan och
effekterna av våra satsningar är viktiga faktorer att väga in i vår prioritering. Miljöarbetet måste utgå från
ett helhetsperspektiv där miljöförvaltningen jobbar tillsammans med andra berörda förvaltningar för stadens bästa. Samverkan är fortsatt ledordet, särskilt med de övriga tekniska förvaltningarna: det är bara när
vi drar i samma riktning som vi kan tackla svåra frågor. Stuprörstänk behöver upphöra. En avvägning
måste alltid göras för att nå social, ekonomisk, ekologisk och miljömässig effekt.
Miljöförvaltningens viktiga arbete gör staden och medborgare säkrare på många olika sätt. I sin relation till
andra aktörer är det viktigt att kommunens företrädare har en god och professionell inställning. Ställda
krav ska vara objektiva och sakliga med tydlig förankring i gällande lag och förvaltningens riktlinjer.
Under 2019 har förvaltningen framgångsrikt påbörjat ett positivt förändringsarbete och goda resultat har
följt. Miljöförvaltningen har genom rådgivning, tillsyn, kontroll och strategiskt miljöarbete en unik uppsättning verktyg som är en viktig tillgång för staden. Med ett tydligt fokus kan miljöförvaltningen bli en
avgörande framgångsfaktor för Malmös fortsatta utveckling.
Simon Chrisander

Arwin Sohrabi

Ordförande

Vice ordförande
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Sammanfattning
Utöver reglementen och ägardirektiv styr kommunfullmäktige bland annat genom mål, särskilda uppdrag
och ekonomiska ramar. Detta återfinns i budgeten för Malmö stad som årligen fastställs av kommunfullmäktige. Utifrån budgeten tar nämnden fram en Nämndsbudget för den egna verksamheten.
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad struktur för styrning, ledning och utveckling
med kommunfullmäktigemål. Den nya strukturen innebär att kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden som var för sig innehåller ett antal kommunfullmäktigemål. Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till utvalda nämnder och bolag, som gemensamt ansvarar för planering och genomförande av
målet. Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för
att åstadkomma en tydlig förflyttning. Istället för att varje nämnd/bolag tar fram nämndsmål som svarar
mot samtliga kommunfullmäktigemål innebär den reviderade modellen att nämnden tar fram indikatorer
som mäter måluppfyllelsen för de kommunfullmäktigemål man tilldelats ansvar för. Målvärdet sätts för
mandatperioden. I samband med delårsrapport och årsanalys görs en bedömning av utvecklingen av valda
indikatorer i relation till önskat utfall.
Inom de fyra målområdena finns även ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så
fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med årsanalysen.
Den reviderade strukturen för styrning med kommunfullmäktigemålen innebär att dessa mål inte längre
omfattar hela vår verksamhet. I miljönämndens nämndsbudget för 2020 finns därför avsnittet Plan för
grunduppdraget där nämnden beskriver planering och uppföljning av nämndens grunduppdrag inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt miljöstrategiskt arbete utifrån reglementet för miljönämnden.
Kommunbidraget för 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en ökning med 8 919 000 kronor jämfört med budget 2019. Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för
löne- och prisökningar med 681 000 kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadspålägg med 800 000 kronor. Trygghetssatsningen Tryggare Malmö får från och med 2020 en
permanent finansiering med 7 500 000 kronor. Geodata som från och med 2020 blir fri att användas av
samtliga förvaltningar får en gemensam finansiering där nämnderna avstår kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden. Detta motsvarar 62 000 kronor för miljönämnden.
Utöver den ordinarie verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver nämnden olika projekt som finansieras med stöd av externa bidrag från bland annat EU och Vinnova. Kostnader och intäkter för projekt beaktas i nämndsbudgeten.
Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 181 393 000 kronor varav personalkostnaderna
är 105 586 000 kronor. Sammanlagt 166,5 helårsresurser budgeteras för 2020.
Bedömningen är att budgeten för 2020 kommer att vara i balans. Det finns dock osäkerhet när det gäller
projektfinansiering då projektvolymen minskar till följd av att projekt avslutas under 2020 vilket kräver
anpassningar av verksamheten. Arbetet är hela tiden pågående när det gäller anpassningar till de ekonomiska förutsättningarna.
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Nämndens ansvar
Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö.
Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Vi tillvaratar
allmänna intressen för miljö, hälsoskydd och hållbar utveckling i samhällsplaneringen. Vi bedriver en bred
verksamhet med program, processer och projekt för miljö, hälsa och hållbar utveckling i Malmö. Vi har en
rådgivningsverksamhet med konsumentvägledning och energirådgivning. Miljöförvaltningen har cirka 190
anställda med gemensamt kontor på Bergsgatan 17.
Organisation

Avdelningar
Avdelningen för livsmedelskontroll (ALK)
Avdelningen för livsmedelskontroll utövar riskbaserad, ändamålsenlig och rättssäker kontroll av livsmedelsverksamheter i Malmö för att till se att dessa följer gällande lagstiftning. Detta innebär att vi genomför
planerade kontroller, registrerar och godkänner nya livsmedelsverksamheter, utreder klagomål och misstänkta matförgiftningar samt ger information och rådgivning i samband med registrering och godkännande av nya verksamheter. Tillsammans med Livsmedelsverket och övriga svenska kommuner arbetar vi
för att utveckla en likvärdig livsmedelskontroll i landet.
Det ska vara lätt att göra rätt – därför ligger stort fokus på ett förebyggande, proaktivt arbetssätt i dialog
med verksamhetsutövarna, där information, kommunikation och rådgivning har ett stort utrymme. På
detta sätt skapar vi möjligheter för Malmöborna att göra medvetna och hållbara val över tid. Genom det
förebyggande arbetet samt kontinuerlig kontroll och övervakning av verksamheterna driver vi på utvecklingen för den hållbara staden.
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Avdelningen för miljö- och hälsoskydd (MHS)
Miljönämndens tillsynsverksamhet inom miljöområdet syftar i första hand till att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom ramen för vårt uppdrag arbetar avdelningen med att främja god hållbar utveckling mot Agenda 2030.
I samband med att staden växer och förtätas kommer industrier och bostäder kommer närmare varandra,
vilket ställer stora krav på att bygga och planera staden utifrån miljöbalkens bestämmelser. Vi kommer att
vara en fortsatt viktig samarbetspartner i planprocessen för att hitta pragmatiska lösningar kring viktiga
myndighetskrav så tidigt som möjligt i planprocessen kring förorenad mark, buller, luft, vatten, skyddsavstånd med mera.
Miljöstrategiska avdelningen (MSA)
Avdelningen processleder, stödjer och samordnar Malmö stads långsiktiga miljöarbete för en hållbar utveckling. I detta ingår att samordna och följa upp Malmös miljöprogram samt att tillhandahålla expertis
inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi bistår också staden med kompetens när det gäller att ansöka om
extern finansiering samt att projektleda externfinansierade utvecklingsprojekt.
Avdelningen ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur, konsumentrådgivning och stadens
Fairtrade City-kansli. Vi samordnar också miljöförvaltningens remissvar avseende detaljplaner och bygglov, med syfte att förebygga hälsoproblem och miljöproblem för både staden och Malmöborna.
För att minska stadens klimatpåverkan och främja en hållbar utveckling arbetar avdelningen aktivt tillsammans med andra förvaltningar, bolag och externa aktörer inom flera områden: hållbar och säker energiförsörjning, hållbar upphandling och cirkulär ekonomi, lärande för hållbar utveckling, hållbar konsumtion
och mat, trafik- och mobilitetsfrågor, naturvård, utfasning av oönskade kemikalier och mikroplaster, hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsområden samt Malmö stads medverkan i olika lokala, regionala, nationella
och internationella organisationer och nätverk med koppling till hållbar utveckling och miljö.
Ekonomienheten (EKO)
Ekonomienhetens huvuduppgift är att ge stöd och service till ledning och verksamheter för att dessa ska
kunna uppnå sina mål. Ekonomienheten stödjer förvaltningsledningen och miljöförvaltningens verksamheter i ekonomi-, lokal- och inköpsfrågor och svarar för den ekonomiska styrningen på förvaltningen.
Ekonomienhetens uppdrag är också att säkerställa att miljöförvaltningens ekonomiska redovisning är fullt
tillförlitlig och sker enligt god redovisningssed.
HR-enheten (HR)
HR-enheten ger stöd och service till medarbetare och chefer utifrån Malmö stads beslutade HR-processer;
anställning och lön, arbetsmiljö, rekrytering, omställning, löneöversyn, rehabilitering och kompetensförsörjning.
Kansli och juridik (KOJ)
Enheten har huvudansvar för förvaltningens arkiv, dokument- och ärendehantering, juridik, systematiskt
kvalitetsarbete, nämndsadministration samt förvaltningens gemensamma målprocess. Medarbetarna arbetar till stor del som ett team med ansvar för att utveckla ärendeprocessen ur ett helhetsperspektiv. Enheten
arbetar nära förvaltningens andra stödverksamheter samt med chefer och medarbetare på förvaltningens
samtliga avdelningar.
Kommunikationsenheten (KOM)
Kommunikationsenheten arbetar med kommunikation som ett strategiskt och praktiskt verktyg för att
förvaltningens verksamhetsmål ska uppnås snabbare och på ett bättre sätt. Enheten ger kommunikationsstöd till chefer och medarbetare, till exempel genom kommunikationsplanering, extern marknadsföring,
omvärldsbevakning, webb, verksamhetsutveckling, projektprocesser, mediehantering, nyheter, text, bild
och layout.
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Kommunfullmäktigemål
I miljönämndens budget för 2020 anger nämnden indikatorer samt beskriver hur arbetet med att bidra till
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål ska ske. Nämnden beskriver även på vilket sätt uppdragen ska
genomföras.
Samarbete med andra nämnder
Sedan den föregående mandatperioden har miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen haft ett nära samarbete för att bygga en grund för gemensamma
prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen. Förvaltningarna har samordnat och fört dialog
om mål- och budgetprocessen och att hitta förbättringsområden mellan de tekniska nämnderna i klustret
för teknik, stadsutveckling och miljö.
I samband med att de nya kommunfullmäktigemålen fastställdes har samarbetet utökats till att även inkludera arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Detta för att underlätta synkroniseringen av indikatorer.
Samarbetet med andra nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta att utvecklas under 2020 utifrån de
behov som identifieras utifrån den reviderade styrmodellen.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

7 Hållbar energi för alla

3 God hälsa och välbefinnande

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

6 Rent vatten och sanitet för alla

12 Hållbar konsumtion och produktion

11 Hållbara städer och samhällen

13 Bekämpa klimatförändringarna

14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Miljönämnden har ett stort ansvar för kommunfullmäktigemålet genom att man besitter nyckelkompetenser inom klimatområdet. Miljönämnden kommer därför behöva bistå övriga förvaltningar och bolag med
råd och stöd när det gäller att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till minskade utsläpp av
växthusgaser. Under 2019 har miljönämnden bistått med att ta fram förslag på lämpliga indikatorer för
kommunfullmäktigemålet och kommer under 2020 fortsätta bistå med expertis kring hur man beräknar
och följer upp dessa indikatorer.
För att uppnå målet krävs, i enlighet med Malmö stads handbok avseende styrning, ledning och utveckling
med mål, en nära dialog mellan såväl politik och tjänsteorganisationen som med Malmöbor, näringsliv och
akademi. Det finns flera syften med dialogen; att förtydliga vart vi ska, att fråga oss hur vi bäst använder
våra resurser samt att komma fram till hur vi på bästa sätt organiserar arbetet utifrån behov och utmaningar. Ett viktigt bidrag från miljönämnden är en nulägesanalys som kvantifierar stadens utsläpp av växthusgaser, identifierar de dominerande källorna och tar fram ekonomiska konsekvenser av möjliga åtgärder.
Detta arbete är påbörjat i samarbete med externa experter inom samhällsekonomiska kalkyler och en
första version kommer att vara klar under våren 2020. Därefter planerar miljönämnden att erbjuda stöd till
stadens förvaltningar och bolag i arbetet med att identifiera kostnadseffektiva åtgärder anpassade till de
olika förvaltningarnas och bolagens verksamheter och mål, och som tillika innebär maximala mervärden
utöver minskningen av utsläppen av växthusgaser, till exempel förbättrad hälsa, nya arbetstillfällen, minskade kostnader etcetera. I detta arbete kan miljönämnden utifrån sitt reglemente även erbjuda hjälp med
att ansöka om externa bidrag.
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För att hantera eventuella målkonflikter, verkliga eller upplevda, är en central del av nämndens arbete med
kommunfullmäktigemålet att ge professionella kunskaps- och beslutsunderlag till Malmös beslutsfattare
samt att undersöka olika möjligheter till extern finansiering i samarbete med internationella organisationer
och sammanslutningar på EU-nivå. Som nämnts ovan är det viktigt att framtagandet av åtgärder görs i
nära samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag, så att åtgärderna understödjer den enskilda organisationens mål och verksamhet samtidigt som det övergripande kommunfullmäktigemålet nås. Här kommer även externa aktörer att bli viktiga, såsom byggaktörer, entreprenörer, expertorganisationer, större företag, akademin och inte minst Malmöborna.
Både jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven är viktiga i nämndens arbete för kommunfullmäktigemålet. Inom ett pågående projekt är ett av effektmålen att rättvisefrågor beaktas i stadens arbete
med energi- och klimatomställningen. Nämnden har pågående samarbeten med flera skolor kring hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt med barn och unga på flera plan.
Indikator

Önskat utfall 2022

Antal körda kilometer med tjänstebilar ska minska på miljöförvaltningen.

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn påvisar hur nämnden arbetar mot att minska växthusgasutsläpp från tjänstebilar. I Malmö stad finns det lite
kontroll över hur mycket vi använder våra tjänstebilar, och nu tar miljönämnden täten och är en förebild för resterande nämnder. En indikation på minskade kilometer körda med tjänstebilar påvisar att nämnden har minskat sina
växthusgasutsläpp.
För att följa upp kilometer med tjänstebilar kommer mätarställningarna att avläsas två gånger om året, vilket kan användas vid delårsrapportering och årsanalys. På så sätt kan utvecklingen över en mandatperiod presenteras på ett tydligt och representativt sätt. Likt ovan är syftet att kilometerantalet ska minska, och under 2020 kommer en nulägesanalys att sammanställas.
Önskat utfall för mandatperioden kommer att anges under 2020 då detta år är basåret för mätningen.
Växthusgasutsläpp från inköpta livsmedel ska minska eller bibehållas.

0,7

Planeringskommentar mandatperiod
Livsmedel bidrar till växthusgasutsläpp och kan ha en stor påverkan på klimatet. I dagsläget finns det statistik över
växthusgasutsläppen från miljöförvaltningens levererade livsmedel:
2017: 0,7 kg CO2 ekvivalenter/ kg livsmedel
2018: 0,7 kg CO2 ekvivalenter/ kg livsmedel
Statistik går att få ut under året och för årsrapportering finns statistik tillgängligt från februari/mars. För analys under
mandatperioden finns därmed tillgänglig statistik.
Statistiken visar att miljönämnden har lågt utsläpp av koldioxidekvivalenter från levererat livsmedel, vilket gör det till
en bra indikator som representerar hur miljönämnden bidrar till minskade växthusgasutsläpp.
Energianvändningen i miljöförvaltningens lokal ska minska.

Planeringskommentar mandatperiod
Statistik över energianvändningen i Malmö stads lokaler behöver utvecklas. Stadsfastigheter har kontroll över sina lokaler, men det finns en problematik att lokalerna är uppdelade på stadsområden och inte tillhörande förvaltningar.
Utöver det finns även en hel del lokaler där förvaltningar hyr in sig, och därmed äger inte Malmö stad lokalerna. Miljöförvaltningen hyr lokalen av Stena Fastigheter, och behöver inleda dialog med fastighetsägaren för att få tillgång till
statistik. Med anledning av detta är det därför oklart hur ofta statistik kommer att finnas tillgängligt.
Önskat utfall för mandatperioden kommer att anges under 2020 då detta år är basåret för mätningen.
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Inköp av fossilt drivmedel ska minska på miljöförvaltningen.

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn ger en indikation på om nämnden minskar inköpen av fossilt bränsle till tjänstebilarna. Genom att minimera inköpen av fossila bränslen minskar utsläpp av växthusgaser genom förvaltningens verksamhet, och på så sätt
bidrar nämnden till kommunfullmäktigemålen. Uppföljningen kommer att ske via kontroll av fakturor för tan korten
som används vid tankning av tjänstebilar som drivs på fossilt bränsle. Kontroll av fakturor kommer att ske kontinuerligt
och det är därmed fullt möjligt att få ut statistik vid delårsrapport och årsanalys. Dessa sammanställs vid analys av
mandatperiod.
Syftet med utfallet av indikatorn är att inköpt fossilt drivmedel ska minska i högsta möjliga takt för att på sikt få till en
utfasning. Under 2020 kommer en nulägesbild att arbetas fram över hur mycket fossilt drivmedel som köps in.
Önskat utfall för mandatperioden kommer att anges under 2020 då detta år är basåret för mätningen.
Antalet engångsartiklar i plast som används av miljöförvaltningen ska minska.

Planeringskommentar mandatperiod
Malmö stad ska enligt antagen budget i kommunfullmäktige vara en föregångare i klimat och miljöarbetet. Engångsartiklar i plast som används av miljöförvaltningen ska påbörjas att fasas ut under 2020. Undantaget är plastartiklar vars funktion är nödvändig för verksamheten och där det inte finns ett ersättningsalternativ. Inga gällande avtal ska
brytas på grund av denna utfasning.
Ett arbete med att ta fram en definition av engångsartiklar i Malmö stad ska ske under våren 2020 i enlighet med
handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030.
Metoden som används vid uppföljning av indikatorn är att titta på inköpsstatistik av antalet inköpta engångsartiklar i
plast i förhållande till totala inköpet av engångsartiklar.
Önskat utfall för mandatperioden kommer att anges under 2020 då detta år är basåret för mätningen.
Andelen koldioxidutsläpp från flygresor som anställda och förtroendevalda gör ska
minska i förhållande till 2018 års nivå.

65%

Planeringskommentar mandatperiod
Den senaste statistiken visar att miljöförvaltningen är bland de tre förvaltningar i Malmö stad som flyger mest. Flyg
genererar stora utsläpp av växthusgaser, och det är därför av stor vikt att följa upp huruvida miljöförvaltningen minskar flygresorna, både inrikes och utrikes. Minskningen kommer att ge ett incitament till hur miljöförvaltningen bidrar
till kommunfullmäktigemålet. Statistik för år 2018 visar att miljöförvaltningen flög 967 782 kilometer, vilket genererade 148 334 kilo koldioxidekvivalenter.
För att följa upp indikatorn kommer statistik från resebolaget sammanställas. Det är dock oklart hur ofta denna statistik kommer att bli tillgängligt för förvaltningarna i Malmö stad, högst troligt är att det kommer att finnas tillgänglig
statistik inför årsrapporten samt analys av mandatperioden.

Budgetuppdrag - Milönämnden ges i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram
för 2021-2030.
Ett nytt miljöprogram kommer att tas fram under 2020 med Agenda 2030 som ledstjärna tillsammans med
lärdomar från nuvarande miljöprogram. Agenda 2030 är en global agenda och miljöprogram 2021-2030
har som syfte att konkretisera och göra den ekologiska dimensionen av agendan lokal för Malmö. Utifrån
de utmaningar med den ekologiska dimensionen som Malmö står inför kommer miljöprogram 2021-2030
att innehålla tre fokusområden: Klimat, stadsmiljö och natur. Inom de tre fokusområdena kommer miljöförvaltningen att ta fram förslag till tydliga och mätbara mål. Förslagen kommer att arbetas fram av miljöförvaltningen med hjälp av representanter från flera förvaltningar i Malmö stad. Ambitionen är att ett förslag till nytt miljöprogram antas av miljönämnden i december 2020.
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Budgetuppdrag - Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern
finansiering.
Miljönämnden har lång erfarenhet av att identifiera, ansöka om och administrera externa bidrag, inklusive
projektledning av externfinansierade projekt. Som en del av arbetet för att uppfylla kommunfullmäktigemålet om att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser kommer miljönämnden arbeta tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att identifiera kostnadseffektiva
åtgärder och att finna extern finansiering för dessa åtgärder. I det pågående klimatarbete som bedrivs har
miljönämnden redan knutit till sig aktörer på EU-nivå samt expertis inom bank och finans som ska stödja
Malmö stad samt andra aktörer i Malmö i att hitta lämpliga finansiärer och finansieringsmodeller. Miljönämnden avsätter också resurser för att stödja stadskontoret i arbetet med stadens gröna obligationer.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Miljönämnden har lång erfarenhet av att anordna konferenser, seminarier och andra lärandearenor, särskilt
inom området lärande för hållbar utveckling. Nämnden har också expertis inom både klimatfrågan och
kommunikation samt ett brett kontaktnät mot både akademin, ideella organisationer, näringsliv med flera.
Inom det pågående klimatarbetet har miljönämnden redan knutit till sig extern expertis inom medborgarengagemang och kommunikationsarbete. För tillfället pågår dessutom ett externfinansierat projekt som
handlar just om att sammanställa och kommunicera information om energi- och klimatomställningen, vilket kan bidra till utvecklandet av klimathearings. Miljöförvaltningens samlade expertis ska bidra till utvecklandet av klimathearings.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna
och för att brottsligheten ska minska
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

11 Hållbara städer och samhällen

1 Ingen fattigdom

16 Fredliga och inkluderande samhällen

3 God hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
I Malmö finns många oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer gällande lagstiftning
och som därmed snedvrider konkurrensen i förhållande till verksamheter som sköter sig. Kommunala och
statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Dessa
verksamheter är en del av den svarta ekonomin och bidrar till upplevelsen av otrygghet. De olovliga och
olagliga verksamheterna är dessutom ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till
osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Detta skapar otrygghet och en
ohälsosam miljö för många Malmöbor. I arbetet ska vi fokusera på verksamheter och branscher som har
en koppling till otrygghet och osund konkurrens, till exempel olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, fusk med livsmedel, massagesalonger, illegala klubbar, städfirmor och rökkaféer, vilket kommer
att ske genom en samverkande myndighetstillsyn med berörda myndigheter och nämnder.
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Prioriterade branscher under 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Olovliga boenden
Samlingslokaler/tobakstillsyn
Hygieniska behandlingsverksamheter
Grossister och importörer
Detaljhandel
Miljöfarlig verksamhet
Sprängämnesprekursorer
Otrygga utemiljöer

Genom arbetet i Tryggare Malmö vill vi öka tryggheten i utsatta områden, motverka den illegala ekonomin
i Malmö och därigenom verka för rättvisare villkor för företagande utan att sådana verksamheter som fuskar får fördelar som laglydiga verksamheter inte har. Arbetet sker ofta genom uppsökande kontroller/tillsynsbesök, men även efter inkomna tips initierade av polis eller annan myndighet. En stor del av arbetet
går ut på fastighetsövergripande inventeringar där många av de oseriösa verksamheterna hittas. Genom
Tryggare Malmö kommer vi antingen föra över verksamheter och branscher som följer lagstiftningen till
ordinarie tillsynsverksamhet eller stänga ner de verksamheter som väljer att inte följa lagstiftningen. Vi
hoppas därigenom skapa en tryggare och hälsosammare vardag samt en bättre livsmiljö för alla Malmöbor.
Hur samverkar nämnden/bolaget med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
Syftet med satsningen Tryggare Malmö är att genomföra fokuserad myndighetstillsyn tillsammans med
bland annat Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, stadsbyggnadskontoret, tillståndsenheten,
Räddningstjänst Syd och Arbetsmiljöverket. Samarbete sker även med Arbetsmarknad- och socialförvaltningen kring exempelvis upphandling av boenden, misstanke om prostitution och människohandel.
Under 2020 kommer miljönämnden arbeta med att utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka
oseriösa och olagliga verksamheter och genomföra kvalitativa och fördjupade utredningar.
Finns det målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet under mandatperioden? Hur hanteras detta?
I samband med att olovliga boenden förbjuds eller att boenden döms ut kan det exempelvis innebära att
de boende mister sina hyreskontrakt. Detta kan sedan påverka bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet, då fler uppsöker socialtjänsten för bistånd. I de fall det finns risk för denna situation sker en återkoppling och dialog med ASF. Eventuella målkonflikter hanteras även på de gemensamma
samverkansmötena med de berörda myndigheterna och nämnderna.
På vilket sätt kommer nämnden/bolaget integrera jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven i planering och uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet?
De myndighetssamverkande tillsynsinsatserna förväntas bidra till en ökad upplevd trygghet i utsatta områden, sundare konkurrens mellan skötsamma verksamheter och de som inte följer gällande lagstiftning samt
en hälsosammare och säkrare miljö för alla Malmöbor i alla åldrar. Arbetet bidrar därmed till att barnrättsperspektivet beaktas, likaså jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven.
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Indikator

Önskat utfall 2022

En kvalitativ bedömning av vilka effekter nämndens arbete och samverkan med andra
myndigheter inom Tryggare Malmö har haft på illegala, oregistrerade och oseriösa verksamheter.

Planeringskommentar mandatperiod
Syftet med tillsynen inom Tryggare Malmö är att genomföra fokuserad myndighetstillsyn tillsammans med Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, Stadsbyggnadskontoret, Tillståndsenheten, Räddningstjänst Syd och Arbetsmiljöverket. Kommunala och statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande
arbetet. Det finns en hel del verksamheter i Malmö som inom de flesta områden inte följer gällande lagstiftning. Dessa
verksamheter är en del av den svarta ekonomin och bidrar till upplevelsen av otrygghet för Malmöborna. De olovliga
och olagliga verksamheterna är dessutom ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen och leder till
osund konkurrens.
Miljöförvaltningen kommer använda sig av en kvalitativ analys/bedömning för att beskriva vilka effekter arbetet haft
på illegala, oregistrerade och oseriösa verksamheter. Den kvalitativa analysen kommer även att baseras på kvantitativa
siffror som exempelvis antal samordnade inspektioner, antal ärenden, antal oregistrerade verksamheter som registrerats samt antal olovliga boenden som upphört.
Avstämning görs tillsammans med arbetsgruppen utifrån de inspektioner och beslut som utförts inom Tryggare
Malmö. Inför årsanalys inhämtas uppgifter även från övriga myndigheter vi samarbetar med såsom Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, stadsbyggnadskontoret, tillståndsenheten, Räddningstjänst Syd och Arbetsmiljöverket.
Tryggare Malmö verkar för ett rättviseperspektiv på så sätt att ingen, varken kvinnor eller män, pojkar eller flickor ska
bo i hälsovådliga och farliga boendemiljöer, att alla ska ha tillgång till säkra livsmedel, produkter och lokaler samt att
tillgången till tobaksfria miljöer ska öka för Malmöborna. Nämnda perspektiv kommer att kommenteras i den kvalitativa analysen.
Antal samordnade inspektioner inom Tryggare Malmö

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn är ett mått på hur väl samarbetet med de andra myndigheterna fungerar inom Tryggare Malmö. Det är just
samarbetet som har visat sig vara den största framgångsfaktorn för satsningen. Det är bara genom samarbete som vi
kan komma åt de verksamheter och företeelser som skapar otrygghet för Malmöborna.
Vid uppföljningstillfället räknas antalet genomförda samordnade inspektioner.
Önskat utfall för mandatperioden kommer att anges under 2020 då detta år är basåret för mätningen.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

3 God hälsa och välbefinnande

1 Ingen fattigdom

5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Planeringskommentar mandatperiod
Miljönämnden ska fokusera på att fortsätta arbetet med att vara en god organisation. Miljönämnden kan
möjliggöra detta genom att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens som ska möta Malmöborna. Miljönämnden säkerställer att vi har en god arbetsmiljö med vårt systematiska arbetsmiljöarbete
och trygga anställningar genom att följa och efterleva Malmö stads HR-processer. Miljönämndens chefer
genomför Malmö stads partsgemensamma arbetsmiljöutbildning för att skapa förutsättningar för medarbetarens arbetsmiljö.
Miljönämnden samverkar med andra nämnder kring till exempel introduktion av nya medarbetare och nätverksträffar med de tekniska förvaltningarna, där vi delar med oss av varandras arbete och erfarenhet.
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Miljönämnden ser inga målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet.
Miljönämnden kommer att fortsätta bidra till kommunfullmäktigemålet genom att integrera jämställdhet
och jämlikhetsfrågorna i verksamheten, vilket vi kommer att göra genom att fortsätta vårt arbete i vår jämställdhet-. och mångfaldsgrupp och vårt arbete med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen.
Indikator

Önskat utfall 2022

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska var vara högre än föregående år

80

Planeringskommentar mandatperiod
Miljöförvaltningens övergripande HME resultat i medarbetarenkäten har sjunkit sedan förra mätningen.
HME – hållbart medarbetarengagemang är något som ska utvärdera organisationens och chefers förmåga att skapa,
tillvarata och upprätthålla medarbetarnas engagemang, genom frågor om motivation, ledarskap och styrning.
Syftet med HME-indikatorn är att medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. HME-indikatorn följs upp årligen i årsanalysen och resultatet är könsuppdelat..
Personalomsättningen ska högst uppgå till tio procent

10%

Planeringskommentar mandatperiod
Förvaltningens personalomsättning har legat på mellan 4-14 % och kan anses vara något hög vissa år. En alltför hög
personalomsättning skulle kunna ge nackdelar i form av onödiga kostnader för rekrytering, introduktion och handledning och tappad produktion. Indikatorn följs upp årligen i årsanalysen och resultatet är könsuppdelat.
Sjukfrånvaron ska högst uppgå till fyra procent.

4%

Planeringskommentar mandatperiod
Att följa sjukfrånvaron syftar till att stärka organisationens förmåga att arbeta såväl förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet som med en effektiv och kvalitativ rehabiliteringsprocess. Indikatorn följs upp årligen i årsanalys och delårsrapport och resultatet är könsuppdelat.
Ingen chef ska ha fler än 25 medarbetare.

25

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn har valts för att följa chefstätheten. En organisation med ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
präglas av respekt för medarbetarens kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö. Vidare så är den här indikatorn viktig för att chefer måste få rätt förutsättningar för sitt uppdrag och kunna ta
ansvar för både verksamhet, ekonomi och arbetsmiljöarbete i dess helhet.
Antal rapporterade tillbud och arbetsskador ska högst uppgå till 30.

30

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn följs för att säkerställa att orsakerna till tillbud och arbetsskador hanteras på rätt sätt och att åtgärder vidtas
för att undanröja riskkällor så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt för medarbetaren.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Miljönämnden ska fokusera på att fortsätta arbetet med att vara en god organisation. Miljönämnden kan
säkerställa en god kompetensförsörjning genom att arbeta med de olika delarna i kompetensförsörjningsprocessen som att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla och avsluta medarbetare.
Miljönämndens fokus kommer att vara att ha rätt kompetens och att rekrytera medarbetare utifrån verksamhetens behov som leder till att verksamhetens utvecklas.
Miljönämnden ser inga målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet.
Miljönämnden kommer att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att integrera jämställdhet och jämlikhetsfrågorna i kompetensförsörjningsprocessen olika delar, till exempel när vi rekryterar och följer rekryteringsprocessen.
Indikator

Önskat utfall 2022

Kvalitativ bedömning av nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning.

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden ska genomföra en kvalitativ bedömning av det systematiska arbetet med kompetensförsörjningen. Genom
att identifiera eventuella kompetensgap och analyser kan detta vara ett underlag till verksamhetsplaneringen.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

5 Jämställdhet

1 Ingen fattigdom

10 Minskad ojämlikhet

4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

16 Fredliga och inkluderande samhällen

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
I nämndens arbete med rådgivning, tillsyn och kontroll samt inom ramen för våra projekt möter vi Malmöbor, verksamhetsutövare och samarbetspartners. Det är av största vikt att de upplever ett gott och professionellt bemötande. Att Malmöbor och verksamhetsutövare i vår tillsyn och kontroll upplever en god
och likvärdig service är viktigt för att bibehålla förtroende och kvalitet. Nämnden kommer därför att ha ett
fortsatt fokus på samsynsfrågor inom livsmedskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen samt att arbeta för att möta människor med likvärdig, respektfull och tydlig kommunikation i vår verksamhet. Årligen mäts vår kontroll- och tillsynsverksamhet inom områdena information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet via Sveriges kommuner och regioners servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Insikt. Nämnden kommer att fokusera på att analysera resultatet av denna
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mätning och använda det i vår fortsatta utveckling av verksamheten.
Nämnden kommer vidare att ha ett ökat fokus på verksamhetsutveckling där digitalisering är en viktig del.
Ett första steg i fortsatta utvecklingen är att ta fram en förnyad strategi för verksamhetsutvecklingen där
tydliga, långsiktiga prioriteringar anges. Miljöförvaltningen har sedan länge arbetat för ett kommungemensamt verktyg för e-tjänster som numera kan används av hela staden. Hittills har miljönämnden utvecklat
ett antal e-tjänster och kommer att ha ett fortsatt fokus på denna utveckling för att underlätta för Malmöbor och verksamhetsutövare.
Miljönämnden kommer även under 2020 att vidareutveckla det digitala interna arbetssättet för en effektivare ärendeprocess. En annan konkret insats är att vidareutveckla nya webbkartan mMap och MF-kartan
för att underlätta i det dagliga arbetet och kunna visualisera geografisk information på ett lättillgängligt
sätt.
I den digitala utvecklingen är det även viktigt att beakta den personliga integriteten. Därav kommer miljönämnden att fortsätta utveckla arbetet med informationssäkerhet och dataskydd.
Hur samverkar nämnden/bolaget med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
För att uppnå målet krävs ett nära samarbete med kommunstyrelsen och andra nämnder, framför allt vad
gäller verksamhetsutveckling och digitalisering där vi tillsammans kan åstadkomma mer. Att skapa förutsättningar för den digitala utvecklingen är viktigt. Miljönämnden samarbetar redan idag med andra förvaltningar, bland annat med de tekniska förvaltningarna när det gäller geografiska data och webbkartan
mMap. Nämnden samarbetar även med stadskontoret till exempel vad gäller integration mellan verksamhetssystemet Vision och e-tjänstdataplattformen. Detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas under
mandatperioden.
Inom ramen för Insikts-mätningen har nämnden redan idag ett samarbete med andra nämnder. Miljöförvaltningen samarbetar även med miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg i olika gemensamma frågor som har bäring på kommunfullmäktigemålet.
Finns det målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
Miljönämnden har inte identifierat några målkonflikter.
På vilket sätt kommer nämnden/bolaget integrerar jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven i planering och
uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet
Miljönämnden kommer att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att ha ett fortsatt fokus på samsynsfrågor inom livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen samt att arbeta för att möta människor med likvärdig, respektfull och tydlig kommunikation i vår verksamhet.
Indikator

Önskat utfall 2022

Nöjd kund-index för miljöskydd ska bibehållas eller öka.

66

Planeringskommentar mandatperiod
Miljönämnden har valt denna och de två nedanstående indikatorerna då de på ett konkret sätt mäter måluppfyllelse
av kommunfullmäktigemålet. Resultatet möjliggör även jämförelse över tid och med andra kommuner. Årligen mäts
Nöjd kund-index för tillsynen och kontrollen genom Insikt (servicemätning via telefon och mejl som skickas till kunder
som haft ett avslutat myndighetsärende). Frågorna fokuserar främst på serviceområdena: hur verksamhetsutövaren
upplevt information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna avser endast faktorer som vi själva ansvarar för och har rådighet över. Resultatet utgör därför ett konkret verktyg för förbättringsarbete. Miljönämnden har deltagit i Insikt tidigare år men därefter haft ett uppehåll fram till 2018. Detta gör att vi i dagsläget inte har några jämförande siffror mellan åren som är relevanta, vilket försvårar angivning av önskat utfall för
2022.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Nöjd kund-index för hälsoskydd ska bibehållas eller öka.

58

Nöjd kund-index för livsmedelskontrollen ska bibehållas eller öka.

76

Kvalitativ bedömning av vilka effekter digitaliseringen har fått för verksamheten och
medborgarna.

Planeringskommentar mandatperiod
Inför ett digitaliseringsprojekt kommer en nyttoanalys att tas fram för att i nästa steg kunna följa upp vilka effekter
digitaliseringen har fått för verksamheten och medborgarna. En kvalitativ indikator har valts för att kunna ge en bredare förståelse för vilka effekterna är och därigenom kunna svara på huruvida miljönämnden bidragit till måluppfyllelsen av denna del av kommunfullmäktigemålet.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i
sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Förvaltningen arbetar systematiskt med jämställdhet och mångfald. För tre år sedan gjordes en grundlig
analys av nuläget. Analysen ligger till grund för de aktiviteter som sedan har genomförts. Varje år görs en
uppdatering av nuläget följt av analys och nya aktiviteter.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att
samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Miljöförvaltningen hyr kontorslokaler i fastigheten Monbijou18, Bergsgatan 17, av Stena Fastigheter AB.
Samtliga medarbetare på miljöförvaltningen är lokaliserade till denna fastighet. Kontorsarean i fastigheten
är 2 843 kvadratmeter vilket motsvarar cirka. 15,8 kvadratmeter per medarbetare. Miljöförvaltningen arbetar löpande med att effektivisera användandet av lokalerna genom att dubbelbemanna kontorsrum samt
att genom lokalanpassningar skapa mindre kontorslandskap vilket ger en effektiv användning av ytorna.
Miljöförvaltningen hyr ett mötesrum av kulturförvaltningen i närliggande fastighet, ett samarbete som
kommer att fortsätta under år 2020. Under 2020 kommer miljöförvaltningen att samarbeta med fastighetsägaren, Stena Fastigheter AB, för att ytterligare se över möjligheten att öka effektiviteten av befintliga ytor.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att
samarbeta för att minska onödig administration.
Under 2019 införde miljönämnden ett digitalt arbetssätt. Under 2020 kommer nämnden att ha ett fortsatt
fokus på att vidareutveckla verksamhetssystemets funktionalitet och se över verksamheternas processer
med målet att ytterligare minska onödig administration. Samarbete med andra nämnder och främst stadskontoret vad gäller gemensamma processer för att identifiera ineffektiva moment blir en viktig del. Miljönämnden kommer även att tillsammans med stadskontoret arbeta för integration av några system för en
effektivare ärendehantering.
Miljönämnden kommer även att fortsätta med kvalitetskontroller av den egna verksamheten för att bland
annat identifiera ineffektiva arbetssätt.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att
återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Nämnden kommer som ett första steg att ta fram en förnyad strategi för verksamhetsutveckling, där digitalisering är en viktig del. Här kommer tydliga och långsiktiga prioriteringar att anges. Inför ett digitaliseringsprojekt kommer en nyttoanalys att tas fram för att i nästa steg kunna följa upp vilka effekter digitaliseringen har fått för verksamheten och medborgarna.
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Plan för verksamheten
I detta avsnitt beskrivs viktiga frågor för miljönämndens verksamhet under 2020. Dessa utgår framför allt
från inriktningstexterna för områdena Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet samt En god
organisation i kommunfullmäktiges budget.
Klimatomställning
I Malmö stads budget för 2020 konstateras att klimatförändringarna kräver klimatanpassning av staden
och att Malmö tar sitt ansvar för att reducera sina egna klimatpåverkande utsläpp för att kunna klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Förvaltningen bör söka efter externfinansiering för att på så
vis skyndsamt arbeta för att ställa om Malmö till en hållbar stad. Det kommer att krävas en gemensam
kraftsamling av samtliga nämnder och bolag i en återkommande dialog med akademin, näringslivet och
civilsamhället. I budgeten får miljönämnden ett särskilt ansvar att vara behjälplig med att identifiera vilka
insatser som behöver prioriteras för att fastställa lämplig minskning av utsläppen från respektive nämnd
för att bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader. Nämnden ska bistå med
professionella kunskaps- och beslutsunderlag till Malmös beslutsfattare för att kunna bidra till att Sverige
kan nå Parisavtalets 1,5 grads-mål.
Under 2020 kommer det miljöstrategiska arbetet att ha stort fokus på kommunfullmäktigemålet Malmö ska
vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och tillhörande budgetuppdrag, samt budgetuppdraget om att ta fram ett nytt miljöprogram för 2021–2030. Arbete är redan påbörjat inom båda dessa
områden. När det gäller kommunfullmäktigemålet har en övergripande process initierats där medarbetare
från flera enheter ingår. Första steget är att ta fram en nulägesanalys som beskriver stadens utsläppsläge,
vilka möjligheter som finns att minska utsläppen och de samhällsekonomiska konsekvenserna. Denna process genomförs i samarbete med flera externa aktörer med expertis inom allt från samhällsekonomiska
analyser via mobilitet till medborgarinvolvering. Arbetet medfinansieras av EU via EIT Climate-KIC samt
svenska Viable Cities. Syftet är att miljöförvaltningen ska kunna bistå övriga staden med underlag och expertis samt hjälpa till med att identifiera kostnadseffektiva åtgärder och hur de kan finansieras. Fokus ska i
första hand riktas mot de sektorer som släpper ut mest.
Frågor kring hållbar konsumtion och livsstil samt etisk och rättvis handel ligger högt på agendan i Malmö
och världen till följd av bland annat globalisering, urbanisering och klimatförändringar. I Malmö stads
budget för 2020 anges bland annat att det i Malmö ska vara lätt att göra rätt och leva hållbart. Att underlätta och skapa förutsättningar för näringsliv och Malmöborna i denna fråga är av stor vikt för miljönämndens verksamhet. Även i denna fråga behövs en gemensam kraftsamling där staden, akademin och andra
aktörer agerar tillsammans för ett hållbart Malmö. Miljönämnden arbetar för att Malmöborna ska ha möjlighet att engagera sig för en mer hållbar utveckling och ha kunskap att kunna göra hållbara val. Under
2020 kommer nämnden bland annat att ha ett fortsatt stort fokus på att involvera och skapa förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och unga.
Exempel på kommunikationskanaler vi använder i arbetet är miljöförvaltningens Facebooksida och Instagramkonto Lätt att göra rätt i Malmö. Syftet är att inspirera Malmöborna att göra mer hållbara val i vardagen vilket bidrar till uppfyllandet av vårt miljömål ”I Malmö är det lätt att göra rätt”. Samtidigt är det en
kanal där vi kan verka relationsbyggande och stärka Malmös varumärke som hållbar stad.
Arbetet med att samordna stadens strategiska kemikaliearbete, inklusive utfasningen av konstgräsplaner
och fallskydd som bidrar till utsläpp av mikroplaster, fortsätter under 2020. Malmö stad arbetar med att
minska plasten i kommunens verksamheter och i Malmö som geografiskt område. Handlingsplan för
Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 är framtagen och planeras tas upp för godkännande i
kommunstyrelsen under våren 2020. Åtgärderna i handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan förvaltningar och bolag. En av åtgärderna i planen är att Malmö stad ska upphandla bättre alternativ än engångsartiklar av plast. Det nämns även att det ska definieras vad som menas med engångsartiklar, och
detta arbete planeras till början av 2020. Efter att definitionen är framtagen och beslutad kan en relevant
uppföljning för kommunen tas fram.
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Miljönämnden samordnar det förvaltningsövergripande arbetet med Malmö som framtidens kuststad. En
handlingsplan för 2020–2023 är under framtagande tillsammans med berörda förvaltningar.
Energiförsörjning
I kommunfullmäktiges budget fastslås ambitionen att hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar
energi år 2030. Under 2020 kommer även Malmö stad att arbeta intensivt tillsammans med stat, näringsliv
och närliggande kommuner för att hitta lösningar och trygga regionens elförsörjning på lång sikt.
Energifrågan är en viktig del av miljönämndens verksamhet. Energi- och klimatrådgivarna förser medborgare, företag och organisationer med kostnadsfri information i syfte att få fler att minska sin klimatpåverkan respektive energianvändning. Genom rådgivning och expertis verkar nämnden för att bidra till att
främja den lokala elproduktionen samt minska energiåtgången.
Parallellt fortsätter ett antal projekt inom klimat och energi tillsammans med externa och interna partner,
bland annat inom fossilbränslefria transporter och smarta energisystem. En halv tjänst avsätts för att stötta
stadsbyggnadskontoret i framtagandet av en ny energistrategi för staden.
Malmö - en halvmiljonstad
Malmö står inför stora utmaningar. Befolkningen förväntas öka till en halv miljon invånare till år 2050.
Inom ramen för Storstadspaketet kommer det att byggas cirka 26 000 bostäder inom de kommande åren
fram till cirka år 2036. Denna utbyggnad kommer enligt översiktsplanen ske genom i huvudsak förtätning.
Detta ställer stora krav på oss att bygga och planera staden på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbart
sätt, med bibehållen kommunal service. Miljönämnden är en fortsatt viktig instans och samarbetspartner i
utbyggnaden och förtätningen av staden, där vi kommer att bidra med vår expertkompetens inom de tillsynsområden som berörs så tidigt som möjligt i planprocessen. Sammanfattningsvis kommer vi att bedriva
tillsyn där våra resurser ger mest effekt och nytta.
Förtätning och utbyggnad
En direkt följd av att staden förtätas är att behoven av vår tillsyn ökar successivt för varje år främst när det
gäller förorenad mark, bostäder samt skolor och förskolor. Vi ser utmaningar i att upprätthålla rimliga
skyddsavstånd till industrier i de områden som förtätas. Vi ser ett behov av fortsatt rådgivning och stöd i
de tidiga skedena av stadens utbyggnad till de andra berörda förvaltningarna så att de tillståndspliktiga industrierna kan fortsätta att bedriva sina verksamheter. Förtätning och utbyggnad kommer dock till stor del
öka genom omvandling av industrimark till bostadsbebyggelse. Förvaltningen kommer därför att fortsätta
utveckla samarbetet med andra berörda förvaltningar främst stadsbyggnadskontoret i detaljplaneprocessen. Samarbetet kring lämpliga skyddsavstånd till industrier vid förtätning kommer att slutföras och stödunderlaget kommer att implementeras hos berörda förvaltningar inom ramen för avdelningschefsgruppen
mellan de tekniska förvaltningarna (AC-gruppen). När det gäller bullerproblematik kommer vi att fortsätta
samarbeta med främst fastighets- och gatukontoret kring kommande åtgärdsprogrammet mot buller. I
samband med anmälan om nya förskolor och skolor kommer vi att fortsätta samköra vår anmälningsprocess med stadsbyggnadskontorets bygglovsprocess för att hantera myndighetskrav tidigare i dessa processer.
Vi kommer att fortsätta bedriva regelbunden tillsyn på industrier för att kontrollera att de tar sitt ansvar
och följer villkor och försiktighetsmått i sina tillstånd. Vi ser utmaningar hos en del bolag/verksamheter
att klara av sina villkor och att kunskaperna om miljöbalkens krav varierar, därför kommer Vi att fortsätta
miljötillsynen på de tillståndspliktiga verksamheterna med fokus på bland annat energi, avfall, utsläpp till
mark, luft och vatten samt kemikaliehantering.
Uppsökande bostadstillsyn
I samband med förtätningen av staden kommer även tillsynsbehovet av bostäder att öka. Tillsynsbehovet
är idag redan stort och förvaltningen har utvecklat arbetssätt för att kunna bedriva uppsökande tillsyn på
hyresfastigheter i områden, där behovet är som störst. Fokus i tillsynen blir fortsättningsvis inom ventilation, fukt, mögel och buller inom bostadsinnergårdar. Även radon är ett tillsynsområde som vi kommer att
börja arbeta med utifrån strålsäkerhetsmyndighetens nya framtagna handlingsplan.
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Otrygghet
Den upplevda otryggheten är en fortsatt utmaning att hantera. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
räddningstjänsten och tillståndsenheten (tobaks- och alkoholtillståndsgivare) har sedan år 2017 arbetat
nära Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter för att motverka verksamheter som
leder till ökad upplevd otrygghet och som kan vara en del i mer omfattande brottslighet. Detta har skett
inom ramen för Tryggare Malmö. Från och med 2020 blir detta en permanent skattefinansierad verksamhet. Samtidigt har kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, fått i uppdrag att permanenta
och vidareutveckla Tryggare Malmö.
Kommunala och statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Det etablerade samarbetet bidrar dels till att vi tillsammans kan utföra planerade kontroller
av branscher och oseriösa verksamheter och att vi snabbt kan mobilisera resurser utifrån en problembild
som uppstått. Fokus ligger på branscher som vi normalt sett inte kunnat prioritera i den ordinarie tillsynen. Vi har genom Tryggare Malmö möjlighet att bedriva mer fokuserat tillsynsarbete med bland annat
tobakstillsyn, olovliga boende, fastighetsövergripande tillsyn, tillsyn av massage- och nagelsalonger, hygieniska behandlingsverksamheter, grossister och importörer samt sprängämnesprekursorer.
Livsmedelskontroll
Under 2020 fortsätter vi vårt arbete med att motverka all slags livsmedelsfusk genom egna kontrollprojekt
samt genom att delta i relevanta kontrollprojekt i Livsmedelsverkets och EU:s regi. Samarbetet med Livsmedelsverket i syfte att fånga misstänkt fusk och missförhållanden i livsmedelsbranscher fortsätter. Vårt
starkaste och Sverigeunika medel i arbetet att motverka livsmedelsfusk är den tvåmannastyrka som sedan
hösten 2017 finansieras genom tillfälliga kommuncentrala medel riktade mot trygghetsskapande åtgärder.
Vi är den enda kommun i Sverige som letar efter och utreder livsmedelsfusk på det resurs- och kunskapskrävande sätt som sker i ett flertal av EU:s medlemsländer. Arbetet är framgångsrikt och har fått både nationell och internationell uppmärksamhet.
Ett viktigt strategiskt område är att bidra i arbetet för en effektiv och likvärdig kontroll i hela landet. Vi
deltar därför i nationella kontrollprojekt samt är aktiva i nätverk och benchmarking med andra kommuner.
Fler kontrollprojekt kan bli aktuella att delta i efterhand som Livsmedelsverket tar fram nya prioriteringar.
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Miljönämnden ska fortsätta arbeta med kompetensförsörjning i enlighet med framtagen kompetensförsörjningsplan. De olika delarna i kompetensförsörjningsprocessen som att attrahera, rekrytera, introducera, behålla samt utveckla och avsluta medarbetare är viktiga parametrar i detta arbete.
Miljönämnden säkerställer att vi har en god arbetsmiljö genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete och
trygga anställningar.
God och likvärdig service till Malmöbor
I Malmö stads budget för 2020 framgår att alla som är i behov av stadens service, tjänster och insatser ska
mötas av professionell personal med relevant kunskap och att detta är prioriterat för alla stadens nämnder
och bolag. Att Malmöbor och verksamhetsutövare i miljönämndens tillsyn och kontroll upplever en god
och likvärdig service samt ett gott och professionellt bemötande är av största vikt för att bibehålla förtroende och kvalitet i vår verksamhet. Under 2020 kommer analys och arbetet med att ta fram åtgärder utifrån resultatet i Insikts-mätningen att vidareutvecklas med syfte att resultatet tillvaratas på ett bra sätt i den
fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Ett annat viktigt område för miljönämnden är konsumentrådgivningen som har till uppgift att ge Malmöborna vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument. Under 2020 kommer miljönämnden ha ett ökat fokus på utveckling och uppföljning av denna del av verksamheten.
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Digitalisering och kommunikation
Den digitala utvecklingen går snabbt och är en självklar del av många Malmöbors vardag. I Malmö stads
budget får samtliga nämnder och bolag ett tydligt uppdrag kring digitalisering och automatisering med
syfte att effektivisera arbetssätt och processer, öka kvaliteten i verksamheten samt skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Under 2020 kommer miljönämnden att ha ett fortsatt fokus på verksamhetsutveckling där digitalisering är en viktig del samt vidareutveckla funktioner i verksamhetssystemet för att få
till stånd automatiserade kvalitetskontroller. Miljönämnden har utvecklat ett antal e-tjänster och kommer
att ha ett fortsatt fokus på denna utveckling för att underlätta för Malmöbor och verksamhetsutövare.
Att Malmöborna ska få tillgång till bra information, fakta och kunskap om miljöförvaltningens verksamhet
och Malmös miljöarbete är en självklarhet. Vi arbetar aktivt och brett för att våra viktiga verksamhetsfrågor ska kommuniceras på ett enkelt, tydligt och tillförlitligt sätt. Olika kommunikationsinsatser ska genomföras löpande i våra utvecklingsprojekt och i tillsynsverksamheten, t ex klimatarbetet, miljöprogrammet
och Tryggare Malmö. Malmo.se är en viktig kanal där Malmöborna ska få lättillgänglig service via servicewebben. En sajt på malmo.se för miljö- och stadsutvecklingsfrågor ska lanseras under året tillsammans
med stadskontoret och de andra tekniska förvaltningarna.
Miljöförvaltningen har en verksamhet som är av stort intresse för Malmöborna. Genom ett proaktivt
pressarbete bidrar vi till intresset för våra frågor i media för att därigenom även öka förtroendet för miljöförvaltningen och Malmö stad och kunskapen om miljöfrågor. Klarspråk är en demokratifråga - medborgarna ska förstå det som vi säger och skriver. Därför arbetar vi på miljöförvaltningen med att hela tiden bli
bättre på att utrycka oss enkelt och begripligt. Genom en trovärdig dialog med Malmöborna ökar möjligheten för engagemang.
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Plan för grunduppdraget
Kommunfullmäktige styr dels genom kommunfullmäktigemål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar
dels genom reglementen och ägardirektiv till Malmö stads nämnder och bolag. Kommunfullmäktigemålen
anger ett fåtal prioriterade områden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en
tydlig förflyttning. Reglementet däremot anger grunduppdraget för nämnden. I detta avsnitt presenteras
plan för miljönämndens grunduppdrag. Kommunfullmäktige har överlåtit åt nämnder och bolag att utifrån reglemente och ägardirektiv själva styra över hur verksamhetsplanering och uppföljning för denna del
ska se ut.
Grunduppdraget enligt reglementet
Enligt Reglementet för Malmös miljönämnd är miljönämndens grunduppdrag att fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd för miljöfrågor, och att även ansvara i övrigt för kommunens prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskydds-området, livsmedels- och foderområdet samt närliggande områden, med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd. Miljönämnden ansvarar inom sitt område för strategiskt och långsiktigt
miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling.
Inom detta uppdrag får miljönämnden göra ansökningar om stöd till projekt, samt leda och samordna sådana projekt. Miljönämnden ska följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling. Miljönämnden ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med
Fairtrade City. Miljönämnden ansvarar i fråga om sin verksamhet för rådgivning och information till allmänheten. Även samordning och aktiv samverkan med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter
och andra relevanta aktörer inom ramen för nämndens ansvarsområden ingår i grunduppdraget.

Miljöstrategiskt arbete
Grunduppdraget för miljöstrategiska avdelningen utifrån miljönämndens reglemente kan sammanfattas i
fyra delområden:
•
•
•
•

Processleda, stödja och samordna miljöarbetet
Göra ansökningar om projekt, samt leda och samordna sådana projekt
Följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling
Ansvara för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med
Fairtrade City.

1. Processleda, stödja och samordna miljöarbetet
Uppföljning
Grunduppdraget kommer att följas upp och sammanställas genom en förteckning över de processer och
uppdrag som miljöstrategiska avdelningen processleder, stödjer och samordnar. De fyra övergripande målen i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 kommer att vara utgångspunkten för detta arbete. Miljöprogrammets fyra övergripande miljömål är följande:
•
•
•
•

Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Naturresurser brukas hållbart
I Malmö är det lätt att göra rätt.

Följande är exempel på processer och uppdrag som processleds eller samordnas av miljöförvaltningen under 2020:
•
•
•

Malmö stads strategiska kemikaliearbete
Malmö som framtidens kuststad
Miljöprogrammet 2021-2030
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•
•

Hållbarhetsprogram samt kretsloppsöverenskommelse Sege Park
Klimatkontrakt Hyllie.

Redovisning till miljönämnden sker i samband med delårsrapport och årsanalys i form av en sammanställning över de processer och uppdrag som miljöstrategiska avdelningen processleder, stödjer och samordnar. Några separata processer och uppdrag som exempelvis Malmö stads strategiska kemikaliearbete återrapporteras löpande till miljönämnden.
2. Externfinansierade projekt
Projekt som erhållit finansiellt stöd från en aktör utanför Malmö stad kallas externfinansierade. Den miljöstrategiska avdelningen har både expertis och lång erfarenhet av att ansöka om samt leda externfinansierade projekt.
Uppföljning
Redovisningen av de projekt som miljöförvaltningen driver och deltar i kommer att struktureras utifrån de
fyra övergripande miljömålen från Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020. Delegationsbeslut avseende ansökningar om externa bidrag samt ingångna avtal återrapporteras löpande till nämnden under året. I samband med att ett projekt startas delges en kort sammanfattning (populärsammanfattning enligt mall) till
nämnden. Vid behov uppdateras populärsammanfattningen där det ska framgå vilka projekt som är pågående, pausade och avslutade. Samtliga externfinansierade projekt avrapporteras till nämnd via en årlig
projektrapport under kvartal 1, där status och resultat redovisas. I rapporten framgår vilka projekt som är
pågående, pausade eller avslutade.
Utvalda externfinansierade projekt presenteras som informationsärenden under året. Eventuella avvikelser
i projektportföljen redovisas till nämnden en gång per kvartal.
3. Yttre miljöns tillstånd och utveckling
För att ge en samlad bild av miljötillståndet i Malmö kommer samtliga nyckeltal i Miljöbarometern uppdateras och grupperas tematiskt.Luftföroreningsmätningar utförs i enlighet med gällande lagstiftning samt i
enlighet med tillsynsavtal med fastighets- och gatukontoret. Genom samverkansavtal med Skånes luftvårdsförbund delar Skånes 33 kommuner på kostnaderna för den lagstiftade kontrollen mot miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
Planerade aktiviteter under 2020 är mätningar av:
•
•
•
•
•
•

luftföroreningar
ljudnivåer i trafikmiljö
nedfall av försurade ämnen och tungmetaller i nederbörd
kemisk status i grundvatten
sediment och blåmusslor
närsalter

Den mobila mätstationen kommer mäta luftföroreningar vid Djäknegatan, som ett underlag för att utreda
införandet av elbusslinje nummer sju:s inverkan på luftföroreningarna. Stationen kommer därefter flyttas
för att följa upp luftkvaliteten vid Lundavägen.
Tysta platser inventeras vart femte år och kommer inventeras under 2020. Ljudnivåer kommer mätas i trafikmiljö vid Bergsgatan, Djäknegatan och Lundavägen för att validera bullerkartläggningen från 2017. Vart
femte år gör miljöförvaltningen en nedfallsmätning av försurade ämnen och tungmetaller i nederbörd.
Mätningarna kommer att utföras vid Heleneholm. Grundvattenmätningar med fokus på kemisk status planeras utföras i tio provtagningspunkter jämt utspridda i kommunen. Provtagning av sediment och blåmusslor kommer att göras i Malmös småbåtshamnar. Kväve- och fosforutsläppen från jordbruksmark
kommer följas upp genom mätningar av närsalter i Bunkeflodiket, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket.
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Uppföljning
Genomförandet av de ovan nämnda aktiviteterna under året redovisas i samband med årsanalys. Resultaten från ovan nämnda mätningar redovisas löpande till miljönämnden och sammanställs i Miljöbarometern.
4. Rådgivning och Fairtrade City
Rådgivning
Miljöförvaltningen tillhandahåller rådgivning inom energi och klimat samt konsumentfrågor.
Energi- och klimatrådgivarna förser medborgare, företag och organisationer med kostnadsfri information i
syfte för att få fler att minska sin klimatpåverkan respektive energianvändning.
Konsumentrådgivningen ger Malmöborna vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter man har som
konsument. Under 2020 kommer konsumentrådgivningen utföras genom kontakt med Malmöborna via
telefon, e-post och besök. Den förebyggande verksamheten sker i form av föreläsningar.
Fairtrade City
Malmö Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och den ideella sektorn i staden.
Syftet är att öka utbudet av rättvist handlade produkter inom den offentliga och privata sektorn, öka medvetenheten om rättvis handel och hållbar konsumtion, samt stärka rättvis handel som en del av Malmös
profil som hållbar stad.
Under 2020 kommer intern verksamhetsutveckling samt strategisk kommunikation kring Malmö stads arbete med rättvis handel prioriteras. Erfarenhetsutbytet med EU-nätverket städer för rättvis handel kommer att fördjupas under året. I enlighet med kriterierna för Fairtrade City kommer också minst 4 informationsaktiviteter som rör rättvis handel att hållas.
Uppföljning
Rådgivningen och arbetet med Malmö Fairtrade City följs upp via ett antal indikatorer som, framgår av
den sammanfattande tabellen nedan, samt en kort redogörelse av verksamheten under året som sker i samband med delårsrapport och årsanalys.
Mätbara indikatorer
Delområde grunduppdrag

Indikator

3. Yttre miljöns tillstånd och utveckling

Andelen utförda aktiviteter i enlighet
med planerade

4. Energi- och klimatrådgivning

Antal kontakter med privatpersoner

200

Antal kontakter med bostadsrättsföreningar

60

Antal kontakter med företag

40

Antal genomförda föreläsningar

10

Antal andra utåtriktade aktiviteter
4. Malmö Fairtrade City
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nya upphandlingar

Önskat utfall 2020
100%

7
80%
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Statistik
Antal rådgivningstimmar / vecka inom konsumentrådgivningen
Antal genomförda föreläsningar inom konsumentrådgivningen
Antal tjänster som bemannar Fairtrade City kansliet
Antal genomförda events inom Fairtrade City

Livsmedelskontroll
Under perioden 2020–2021 kommer miljöförvaltningen att kontrollera samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i Malmö. Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att de som bedriver någon form av
livsmedelsverksamhet följer gällande lagstiftning. Kontrollerna kommer att ha särskilt fokus på säker livsmedelshantering, säker specialkost, spårbarhet, säkra kosttillskott, korrekt information och redlighet samt
fullständig och korrekt allergimärkning. En del av avdelningens arbete utgörs av handläggning av inkommande ärenden såsom anmälan om misstänkt matförgiftning, klagomål på livsmedelsverksamhet, ärende
via RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) som är europeiska kommissions system för snabb
varning om icke säkra livsmedel samt anmälan om allergisk reaktion/specialkostincident. Ett annat uppdrag för avdelningen är att registrera de nya etablerade livsmedelsverksamheterna och ge råd och service
till företag. Detta i syfte att skapa hållbara livsmedelsverksamheter över tid med en säker livsmedelshantering.
Inför varje kalenderår görs en detaljerad plan för alla planerade kontroller som ska göras under året. Det
stora flertalet kontroller görs löpande , där vi kontrollerar hygien, allmän livsmedelsinformation och de
nationella operativa målen. Vissa kontroller är riktade eller i ”projektform”, som kampanjkontroll. Nämndens kontrollplan är en beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
uppfylls av miljöförvaltningen. Kraven finns bland annat i EU förordning 625/2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen.
En utmaning som vi kontinuerligt hanterar är de förändrade riktlinjer och förutsättningar som årligen
kommer från Livsmedelsverket. En annan utmaning är att en fjärdedel av Malmös livsmedelsverksamheter
årligen byter ägare. Ökningen av antalet livsmedelsverksamheter påverkar livsmedelskontrollens ekonomi
både med ökade intäkter samt behov av utökat kommunbidrag i de delar som inte kan finansieras via avgifter från företagen, exempelvis utredning av misstänkt fusk, oregistrerade verksamheter, obefogade klagomål/anmälningar, kontroller föranledda av larm, förebyggande rådgivning och andra servicerelaterade
arbetsuppgifter.
Planerad kontroll av befintliga anläggningar
Kontrollen ska utföras riskbaserat, ändamålsenligt och verkningsfull och bedrivs enhetligt och med kvalitet. För varje bransch kontrolleras relevanta krav enligt livsmedelslagstiftningen.
För mer information se Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Malmö 2019-2021, (MN-2018-10470), antagen i
MN 2019-01-22.
Prioriteringar för 2020
Prioriteringar utifrån nationella operativa mål, projekt och kampanjer nämns branschspecifikt nedan.

Storhushåll/restauranger
Kontroll av
•
•
•
•
•

allergener i maträtter
spårbarhet och eventuell gränshandel för kött.
is samt provtagning
avfallshantering med fokus skadedjur
e-handel (presentation på deras webbsidor)
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Skolor/förskolor och omsorg
Kontroll av
•
•

förskolebussar, vattendunkar, vattenprov
rutiner vid bufféservering på skolor.

Butiker
Kontroll av
•
•
•
•
•

spårbarhet ägg.
information om skyddade beteckningar för köttprodukter och ostar.
e-handel (märkning och information på deras webbsidor)
butiker som märker och förpackar livsmedel för att verifiera att tillsatta ingredienser motsvarar
verkligt innehåll.
gränshandel med kött. Verifiera att spårbarhet och eventuella intyg som krävs finns.

Kosttillskott och hälsokost inklusive huvudkontor
Kontroll av
•

märkning gällande påståenden (närings-, hälso- och medicinska påståenden).

Tillverkningsanläggningar - industri och bageri
Kontroll av
•
•
•
•

spårbarhet för ägg i bageri
producenter som märker och förpackar livsmedel för att verifiera att tillsatta ingredienser motsvarar verkligt innehåll
mykotoxin i kaffe samt provtagning
tungmetaller och mykotoxin i mjöl och spannmål samt provtagning.

Partihandel: matmäklare, huvudkontor och grossister/lager
Kontroll av
•

olivolja och kontroll av märkning för skyddade beteckningar.

Baskontroll: matmäklare och huvudkontor (köper och säljer utan egen förvaring)
Kontroll av
•

storhushålls-huvudkontoren, Revision, HACCP. Både kontroll i fysisk restaurang, kafé och samt
verifiering av rutinerna på huvudkontoret.

Dricksvattenanläggningar
•

Provtagning och beredskap.

Uppföljning
I följande tabell finns en sammanställning av den uppföljning av grunduppdraget för livsmedelskontroll
som kommer genomförs under 2020. Redovisning till miljönämnden sker i samband med delårsrapport
och årsanalys.
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Kvalitativa indikatorer
Indikator
En kvalitativ analys av resultatet av uppföljande livsmedelskontroller och sanktionsbeslut.
En redogörelse och analys över den service och information vi ger till nya och befintliga livsmedelsverksamheter.

Mätbara indikatorer
Indikator

Önskat utfall 2020

Andelen genomförda kontroller av öppna verksamheter i
enlighet med kontrollplanen

100 %

Andel genomförda registreringsbesök i förhållande till
antalet verksamheter som registrerats under året (öppna
verksamheter)

98 %

Andel utredningar av klagomål, misstänkta matförgiftningar och RASFF som utreds inom utsatt tid.

98 %

Utförda kontroller som inte behöver en extra kontroll.

minst 90 %

Statistik
Andelen sanktionsbeslut jämfört med totala antalet utförda kontroller.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn
Miljönämndens verksamhet inom miljöområdet syftar i första hand till att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. Inom ramen för vårt tillsynsuppdrag arbetar avdelningen med att främja god hållbar utveckling
mot Agenda 2030.
Miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddstillsyn delas in i fyra olika kategorier enligt nedan:
Skattefinansierad tillsyn
Utgångspunkten är att tillsynsarbetet ska avgiftsfinansieras när detta är möjligt. Det finns dock ett flertal
arbetsmoment som istället behöver skattefinansieras. Exempel på detta är utredning av klagomål, hantering av överklaganden samt remissarbete. En viktig del i avdelningens arbete framöver är att se över hur
den avgiftsfinansierade inspektionstiden kan öka.
Styrd tillsyn
Inom den styrda tillsynen finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga tillståndspliktiga
verksamheter, anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Tillsynen styrs endast av lagstiftning och nämnden kan inte prioritera denna del av tillsynen.
Händelsestyrd tillsyn
Denna kategori innehåller handläggning och hantering av anmälningsärende, utredning av klagomål, remissbesvarande, remisser vid detaljplan och bygglov, rådgivning och service och andra arbetsuppgifter.
Här har behovet beräknats utifrån tidsberäkning i våra ärendesystem och tidigare erfarenhet från handläggning av dessa typer av ärenden. Denna del är händelsestyrd och nämnden kan inte prioritera i denna
tillsyn. Händelsestyrd tillsyn innehåller moment som både är avgifts- samt skattefinansierade.
Behovsprioriterad tillsyn
Denna kategori omfattar verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som inte är anmälningspliktig. Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med mera. Be-
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hoven styrs genom lagstiftning och annan vägledning. Miljönämnden har endast möjlighet att påverka tillsynen i den behovsstyrda tillsynen enligt miljöförvaltningens Behovsutredning och tillsynsplan 2020-2022. Den
styrda- samt händelsestyrda tillsynen prioriteras i första hand. Även de tillsynsområden i den behovsprioriterade tillsynen som nedprioriteras framgår i denna plan.
Uppföljning
I tabellen nedan finns en sammanställning av den uppföljning av grunduppdraget för miljö- och hälsoskyddstillsyn som kommer genomföras under 2020. En beskrivning av grunduppdraget och indikatorer
för Tryggare Malmö redovisas särskilt i ett eget avsnitt nedan. Redovisning till miljönämnden sker i samband med delårsrapport och årsanalys.
Mätbara indikatorer
Indikator

Önskat utfall 2020

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn av
förskolor och skolor

100 %

Andel anmälningar av undervisningsverksamhet som
harhanterats parallellt med bygglovet (hantering i tidigt
skede) ska öka

Basår 2020

Andelen utförd uppsökande tillsyn i förhållande till planerad bostadstillsyn

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn av
kemi och industri

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn
inom avfall och vatten

100 %

Andelen utförd tillsyn i förhållande till planerad tillsyn
inom förorenade områden

100 %

Statistik
Antal fastigheter årligen med pågående åtgärder efter tillsyn
Antal fastigheter årligen som är slumförvaltade
Antal miljöfarliga verksamheter inom fordonsbranschen som upptäcks och registreras i den uppsökande tillsynen

Tryggare Malmö
Det tidigare projektet Tryggare Malmö blir från och med 2020 en permanent skattefinansierad verksamhet. Tryggare Malmö beskrivs närmare under kapitel 4.3 Målområde Trygghet och delaktighet.
Statistik
Antal ärenden inom Tryggare Malmö
Antal sanktionsbeslut inom Tryggare Malmö
Antal upptäckta olovliga boenden
Antal olovliga boenden som har upphört

Stödprocesserna
Verksamhetsstödets (enheterna för ekonomi, HR, kommunikation och kansli & juridik) grunduppdrag är
att skapa goda förutsättningar för miljöförvaltningens verksamheter att genomföra sitt uppdrag. Detta för
största möjliga nytta och mervärde för Malmöborna. Vårt uppdrag är att säkerställa en demokratisk och
transparent beslutsprocess där vi med hjälp av våra olika kompetenser tar ett gemensamt ansvar för helheten.
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Verksamhetsstödets gemensamma prioriterade områden för 2020
•
•
•

Informationssäkerhet och dataskydd
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Behovsanpassat chefsstöd

Prioriterade områden för 2020 för respektive enhet
Kommunikationsenheten skapar förutsättningar för en klok kommunikation så att miljöförvaltningens
uppdrag kommuniceras på ett öppet, tydligt och tillförlitligt sätt – både internt och externt. I vårt grunduppdrag ingår bland annat: att säkerställa effektiva kanaler för kommunikation med Malmöborna, planerade kommunikationsaktiviteter i tillsyn och projekt, ett proaktivt pressarbete, stöd för kommunikativt ledarskap och arbete för god intern kommunikation. Under 2020 prioriteras särskilt förvaltningens klimatarbete, det nya miljöprogrammet och Tryggare Malmö.
Ekonomienheten skapar förutsättningar för att öka den ekonomiska medvetenheten samt säkerställer miljöförvaltningens ekonomiska redovisning. Prioriterade områden under 2020 är
•
•
•

Ekonomiutbildning kopplat till chefernas uppdragsbeskrivning
Synliggöra resultatet av intern kontroll
Synliggöra och kommunicera de ekonomiska processerna

HR-enheten skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv genom att ge cheferna
stöd i samtliga Malmö stads HR-processer, t ex vid rekrytering, löneöversyn och arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor. Prioriterade områden under 2020 är
•
•
•

Chefer med stöd av HR genomför allmän riskbedömning på enheterna
Chefsgruppsutveckling för att stärka chefer i sin roll
Uppdatera och utveckla underlaget för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan

Kansli- och juridikenheten skapar förutsättningar för och säkerställer en fungerande och kvalitetssäker
ärendeprocess, en rättssäker verksamhet samt arbetar för att öka den juridiska kunskapen på förvaltningen.
Prioriterade områden under 2020 är
•
•
•
•

Vidareutveckling av verksamhetssystemet (exempelvis integration mellan verksamhetssystem och
e-tjänstplattform, utveckla automatiserade kvalitetskontroller samt ta fram en förvaltningsplan)
Utbildning och support
Ta fram ett format för att sprida intressanta rättsfall
Fortsatt implementering av kommunstyrelsens riktlinjer avseende arbetet med dataskyddsförordningen
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Plan för ekonomin
Kommunbidraget för 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en ökning med 8 919 000 kronor jämfört med budget 2019. Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för
löne- och prisökningar med 681 000 kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadspålägg med 800 000 kronor. Trygghetssatsningen Tryggare Malmö får från och med 2020 en
permanent finansiering med 7 500 000 kronor. Geodata som från och med 2020 blir fri att använda av
samtliga förvaltningar får en gemensam finansiering där nämnderna avstår kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden. Detta motsvarar 62 000 kronor för miljönämnden.
Kommunbidragets periodisering (fördelning per månad) beslutas i särskild ordning under 2020. Utöver
den ordinarie verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver nämnden olika
projekt som finansieras med stöd av externa bidrag från bland annat EU och Vinnova. Kostnader och intäkter för projekt beaktas i nämndsbudgeten.
Intäkter
Intäkterna budgeteras till 105 131 000 kronor varav 45 034 000 kronor utgörs av tillsyns- och kontrollintäkter och 21 006 000 kronor av olika projektbidrag från bland annat staten och EU. Resterande intäkter
utgörs av internfördelad overhead samt intäkter för bland annat mättjänster.
Kostnader
Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 181 393 000 kronor.
Övriga kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader uppgår till 75 807 000 kronor varav
kostnader för lokaler uppgår till 6 098 000 kronor.
Personalbudgeten som uppgår till 105 586 000 kronor och innehåller sammanlagt 166,5 helårsresurser
för-delade enligt tabell nedan.
Antal helårsresurser
Avdelning / enhet

Budget 2020

Budget 2019

Förvaltningsledning

2,0

2,0

Ekonomienheten

8,2

9,3

KOJ-enheten (kansli och juridik)

7,8

7,5

HR-enheten

3,0

3,0

Kommunikationsenheten

8,0

8,0

Avdelningen för livsmedelskontroll

25,9

26,6

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

60,8

58,1

Miljöstrategiska avdelningen

50,8

62,7

166,5

177,2

Totalt för miljöförvaltningen

Minskningen av antalet årsarbetare på miljöstrategiska avdelningen beror på avslutade visstidsanställningar
och ej återbesatta tjänster som varit kopplade till projekt som avslutats under 2019. Ett exempel på projekt
som avslutades 2019 är Malmö innovationsarena (MIA).
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Investeringar
Miljönämnden har i budget 2020 beviljats en investeringsram om 800 000 kronor som kommer att användas till inköp av mät- och luftövervakningsutrustning samt kontors- och IT-utrustning.

Resultaträkning
Tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Förändring

Bidrag

31 965

21 006

-10 959

Övriga intäkter

81 093

84 125

3 032

Totala intäkter

113 058

105 131

-7 927

Lönekostnader

-78 742

-75 254

3 488

PO-Pålägg

-31 081

-30 220

861

-100

-112

-12

-109 923

-105 586

4 337

-5 673

-6 098

-425

-65 205

-69 299

-4 094

-300

-360

-60

Totala övriga kostnader

-71 178

-75 757

-4 579

Nettokostnad exkl. finansnetto

-68 043

-76 212

-8 169

67 393

76 262

8 869

Finansiella intäkter

700

0

-700

Finansiella kostnader

-50

-50

0

0

0

0

-67 393

-76 262

-8 869

Prognos 2019

Budget 2020

Förändring

Mätutrustning

350

400

50

Kontorsutrustning

350

400

50

Summa

700

800

100

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag

Resultat
Nettokostnad

Investeringsram
Typ av investering
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Internbudget per avdelning och enhet
Nedan redovisas internbudgeten för avdelningarna och enheterna på miljöförvaltningen:
Avdelning / enhet

Intäkter

Personal-

Övriga

kostnader

kostnader

Kommunbidrag

Miljönämnden

1 245

-1 119

-126

0

Förvaltningsledning

2 980

-2 631

-2 491

2 142

-14 136

0

Gemensam förbrukning

14 136

HR-enheten

3 855

-2 219

-1 636

0

Ekonomienheten

4 720

-5 078

358

0

KOJ-enheten (kansli och juridik)

6 041

-5 518

-1 523

1 000

Kommunikationsenheten

3 960

-5 037

1 077

0

Avdelningen för livsmedelskontroll

16 780

-16 053

-7 612

6 885

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

28 349

-36 061

-18 722

26 434

Miljöstrategiska avdelningen

23 065

-31 870

-30 996

39 801

105 131

-105 586

-75 807

76 262

Summa
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