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När vi nu går in i det nya året har ett nytt miljöprogram precis levererats för antagande i staden. Trots
programmets stora vikt domineras början på detta år av Coronapandemin. Pandemin har påverkat oss alla.
När vi blickar tillbaka på det gångna året är det mycket som blev annorlunda. Med oss tar vi erfarenheter
och nya lärdomar. Läget vi befinner oss i gör att vi behöver tänka utanför ramarna och arbeta på nya sätt.
Inte minst vikten av att digitalisera arbetet har blivit tydligare. Alla behöver hjälpas åt för att se hur man
bäst kan fortsätta leverera även under nya omständigheter. Den rådande situationen kommer leda till att
vi, såväl som hela staden, kommer behöva prioritera. Arbetet med tillsyn fortsätter, och är kanske än
viktigare i dessa tider. För att omprioriteringar inte ska drabba det framgångsrika miljöstrategiska arbetet
så behöver man se över nya finansieringsmöjligheter; inte minst genom att växla upp kommunbidraget
genom ytterligare extern finansiering. Om vi ska fortsätta ligga i täten, i Sverige såväl som internationellt,
behöver vi knyta an till relevanta aktörer även utanför kommunen. Genom att växla upp vårt arbete får vi
ut mer nytta per skattekrona, och miljöförvaltningen kan fortsätta agera katalysator i stadens och vår
regions viktiga miljöarbete.
Förvaltningens största och viktigaste tillgång är dess personal. Det gångna året har inte varit det enklaste,
men förvaltningen har lyckats leverera imponerande resultat på flera fronter. Tillsammans så utför
personalen ett ovärderligt arbete för att säkerställa Malmöbors välbefinnande, på kort såväl som lång sikt.
Det är därför av yttersta vikt att säkerställa deras välbefinnande i dessa svåra tider. Att se till att alla
medarbetare fortsatt har tillgång till en god och trygg arbetsmiljö samt möjlighet att utvecklas.
Enligt budgeten som antagits av kommunfullmäktige ska staden under 2021 påbörja ett utvecklingsarbete
för att förenkla, bli bättre och tydligare i den serviceinriktade myndighetsutövningen gentemot
näringslivet, i såväl det fysiska som digitala arbetet. I miljöförvaltningen har ett sådant arbete pågått under
en längre tid, men det kommer även ha en central roll framgent.
Nya arbetsmetoder kommer vara avgörande för att nå kommungemensamma mål om en ekonomisk,
social och miljömässigt hållbar stad. Hur dessa tre dimensioner hänger ihop exemplifieras kanske bäst
genom förvaltningens pågående arbete med tillsyn och kontroll för ett tryggare Malmö. Detta arbete
bedrivs numera som en del av den ordinarie verksamheten och kommer att fortsätta. Tillsyn som är
relaterad till pandemin har hamnat i rampljuset, och det har blivit tydligt för alla hur viktigt detta arbete är.
Genom effektiv och regelbunden tillsyn och kontroll säkerställer vi att Malmöbornas exponering för
viruset minskar. Det är en viktig prioritet att detta arbete fortsätter obehindrat. Ambitionsnivåerna för
övrig tillsynsverksamhet och kontroll utgår från lagkrav och nivån bör till stor del ligga i linje med de
andra storstäderna.
Miljöförvaltningens viktiga arbete har under 2020 gjort staden och medborgarna säkrare på många olika
sätt, trots stora utmaningar. Miljönämnden har också pekat ut en ambitiös inriktning för stadens miljöoch klimatarbete för det närmaste decenniet. Med förhoppningar om att det kommande året blir ljusare än
det förra startar vi nu arbetet för att bygga fortsatt framgång.
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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 miljönämndens nämndsbudget för 2021 finns 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.
Trängselkontroller är fortsatt prioriterade för miljönämnden under 2021. Den 1 juli 2020 trädde den nya
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Uppdraget att utföra
kontroller av trängsel på restauranger och uteserveringar har inneburit en omprioritering av
personalresurserna, både på avdelningen för livsmedelskontroll och avdelningen för miljö- och
hälsoskydd.
Den upplevda otryggheten är en fortsatt utmaning att hantera. Miljönämnden kommer att fortsätta
utveckla den myndighetsgemensamma tillsynen, med särskilt fokus på nya arbetssätt för att upptäcka och
motverka välfärdsbrott och människohandel. I samband med utbyggnaden och förtätningen av staden
kommer tillsynsbehovet av bostäder att öka. Den förebyggande bostadstillsynen är viktig ur flera aspekter,
inte minst för att bidra till ökad trygghet. Utbyggnaden och förtätningen av staden ställer även stora krav
på hantering av förorenad mark, massor och avfall.
För att stödja nämnder och bolag i den miljö- och klimatomställning som behöver göras för att uppnå
målen i förslaget till miljöprogram ska miljöförvaltningen bland annat samordna, bidra med uppföljningar
och kunskapsunderlag, samt bistå i arbetet med att söka extern finansiering till det fortsatta arbetet.
Miljönämnden har initierat processen Klimatomställning Malmö med syfte att gemensamt kraftsamla och
mobilisera Malmös olika aktörer att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Miljöförvaltningen processleder
arbetet, där första steget är att testa ett nytt sätt att organisera oss inom staden, för att skapa en gemensam
bild av våra mål, nuläge och våra behov.
Kommunbidraget för 2021 uppgår till 75 306 000 kronor, vilket är en minskning med 956 000 kronor
jämfört med budget 2020. Minskningen beror sammantaget på att nämnden har ett effektiviseringskrav
med tre procent vilket motsvarar 2 329 000 och att index för löne- och prisökningar räknats upp med 1,8
procent motsvarande 1 373 000 kronor.
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.
Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 179 243 000 kronor. Av dessa utgör 68 736 000
övriga kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader. Personalbudgeten som uppgår till
110 507 000 kronor omfattar sammanlagt 174 helårsresurser.
Bedömningen är att budgeten för 2021 kommer att vara i balans. Det finns dock osäkerhet när det gäller
projektfinansiering då projektvolymen minskar till följd av att projekt avslutats och kommer att avslutas
2021, vilket kräver anpassningar av verksamheten. Ovisshet kring fortsatt utbetalning av stadsbidrag för
trängseltillsyn är en annan osäkerhetsfaktor för ekonomi och ordinarie tillsyns- och kontrollverksamhet.
Arbetet är dock hela tiden pågående när det gäller anpassningar till de ekonomiska förutsättningarna.

Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Miljöförvaltningen har ett stort
verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön och klimat 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 185 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 tillse 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.
På avdelningen finns också den nyinrättade enheten för trygghet och samordnad tillsyn. Enheten driver
arbetet med Tryggare Malmö och dess uppdrag är att utföra tillsyn och kontroll av illegala, oregistrerade
och oseriösa verksamheter som bidrar till osund konkurrens, svart ekonomi och som har negativa effekter
på tryggheten i samhället.

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 myndighetsuppdrag arbetar avdelningen med att främja god
hållbar utveckling mot Agenda 2030.
I samband med att staden växer och förtätas kommer industrier och bostäder komma 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 rimliga lösningar kring viktiga
myndighetskrav så tidigt som möjligt i planprocessen vad gäller förorenad mark, buller, luft, vatten,
skyddsavstånd med mera.
Miljöstrategiska avdelningen (MSA)
Avdelningen processleder, stödjer och samordnar Malmö stads långsiktiga klimat- och 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 miljöövervakning av luft, vatten och natur, samt konsumentrådgivning, energioch klimatrådgivning och stadens Fairtrade City-kansli. Vi samordnar också miljöförvaltningens remissvar
avseende detaljplaner, med syfte att förebygga hälsoproblem och miljöproblem i Malmö.
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 både på land och i vatten, 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 samordning av förvaltningens målprocess och
digitaliseringsarbete.
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, externa

kommunikationsaktiviteter, omvärldsbevakning, webb, verksamhetsutveckling, projektprocesser,
mediehantering, nyheter, text, bild och layout.

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad struktur för styrning, ledning och utveckling
med kommunfullmäktigemål. Den nya strukturen består av fyra målområden som var för sig innehåller ett
antal kommunfullmäktigemål. Varje mål är särskilt riktat till utvalda nämnder och bolag, som gemensamt
ansvarar för planering och genomförande. Kommunfullmäktigemålen visar på områden där nämnder och
bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Enligt den nya modellen tar
nämnden/bolaget fram indikatorer som mäter måluppfyllelsen för de kommunfullmäktigemål man
tilldelats ansvar för, istället för att som tidigare ta fram nämndsmål som svarar mot samtliga
kommunfullmäktigemål. Målvärdet sätts för mandatperioden. I samband med delårsrapport och årsanalys
görs en bedömning av valda indikatorers utveckling 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.
I miljönämndens budget för 2021 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
Under 2020 inledde stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen ett
fördjupat samarbete som syftar till att skapa resultat och utveckling av det kommunala grunduppdraget
gällande värdena i stadsmiljön. Under föregående år har en kartläggning av förädlingsprocessen tagits fram
och ett forum för förädlingsprocessen med representanter från de tre förvaltningarna harbildats. Det
pågår ett arbete med att ta fram modeller för hur förvaltningarna tillsammans ska styra och leda
utvecklingsuppdrag och under 2021 ska dessa testas i ett antal pilotprojekt. Samarbete pågår även kring
tidplaner, årshjul och metod för arbete med problem- och riskanalys. Det fördjupade samarbetet har som
målsättning att följa upp och säkerställa framdrift i förvaltningarnas gemensamma åtaganden, samt att lösa
eventuella målkonflikter i ett tidigt skede.
Under 2020 lades en grund för samarbete med andra nämnder och förvaltningar utifrån gemensamma
kommunfullmäktigemål och budgetuppdrag. Detta arbete kommer fortsätta att utvecklas under 2021.

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
Miljöförvaltningen har på grund av verksamhetens natur och omfång begränsade egna växthusgasutsläpp.
De viktigaste som identifierats kommer från resor och konsumtion. Förvaltningen har tidigare haft relativt
stora utsläpp från flygresor i samband med nationella och internationella samarbeten inom projekt och
nätverk. Detta har särskilt uppmärksammats av miljönämnden och redan 2019 påbörjades ett arbete med

att begränsa resandet med flyg.
Utöver detta behöver miljönämnden vara en föregångare i klimatarbetet och kommer därför fortsätta
arbetet med att minska förvaltningens växthusgasutsläpp från flera källor. Miljönämnden kommer därför
fokusera på följande utsläppskällor under 2021:
•
•
•
•
•

Flygresor
Resor med tjänstebilar
Energianvändning i miljöförvaltningens lokaler
Engångsartiklar i plast
Livsmedel

Miljönämnden har också en viktig roll i Malmös gemensamma arbete med kommunfullmäktigemålet
genom sitt grunduppdrag. Mer om detta återfinns i avsnittet om det miljöstrategiska arbetet under
rubriken Plan för grunduppdraget.
Hur samverkar nämnden/bolaget med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
Samverkan är en nyckel i klimatarbetet och väl integrerat med hur nämnden arbetar med frågan. När det
gäller utsläpp från resor och konsumtion, samverkar miljönämnden med kommunstyrelsen i frågor kring
mötes- och resepolicyn samt inköp av konsumtionsvaror, för att finna sätt att minska miljö- och
klimatpåverkan. Miljönämnden samverkar även med servicenämnden, fastighetsägaren Stena samt Eon
kring frågor som rör energianvändningen i stadens och förvaltningens lokaler, till exempel genom att ta
fram förslag till så kallade gröna hyresavtal. När det gäller flygresor arbetar miljönämnden aktivt med att
påverka externa projektpartners att minska budgeten för resor i projekten och istället gå över till digitala
möten så långt det är möjligt. Slutligen kommer miljönämnden att samverka med flera nämnder och bolag,
andra kommuner och externa aktörer inom grunduppdraget (se avsnittet Plan för grunduppdraget).
Finns det målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av
kommunfullmäktigemålet under mandatperioden? Hur hanteras detta?
Klimatomställningen kommer att kräva förändringar av hur vi arbetar, hur vi prioriterar och hur vi beter
oss. Därför kommer målkonflikter säkerligen att uppstå, både verkliga - men framför allt upplevda
- sådana. Detta är en anledning till att samverkan är så viktig, för att målkonflikter ska kunna identifieras
tidigt och hanteras. När det gäller miljöförvaltningens egna utsläpp förväntas inga allvarliga målkonflikter,
särskilt då pandemin påverkat synen på behovet av att flyga för att interagera med andra aktörer, både här
i Sverige och internationellt. Genomgående är det viktigt att fokusera på att göra det lätt att göra rätt, och
här är kommunikation och information viktiga verktyg.
På vilket sätt kommer nämnden/bolaget integrera jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven i planering och
uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet?
Klimatfrågan berör alla. Framför allt är klimatfrågan viktig för de kommande generationerna, samt för
samhällets mest utsatta grupper, då dessa kommer att påverkas mest. När det gäller miljöförvaltningens
egna utsläpp finns sedan tidigare ett jämställdhetsarbete där till exempel fördelningen av resor och
övernattningar mellan könen analyserats. Ett arbete pågår kring att hitta metoder för att beakta
rättviseaspekten i klimatomställningen, så att de förändringar som krävs inte ska påverka någon specifik
grupp i samhället. Återigen kommer en bred samverkan att vara nödvändig, så att rättviseproblem kan
identifieras tidigt och olika samhällsgrupperingar får en möjlighet att delta i dialogen. Här har
miljönämnden redan ett pågående arbete tillsammans med barn och unga genom Grönt elevråd, något
som kommer att vidareutvecklas.

Miljönämnden besitter både expertis och erfarenhet när det gäller energifrågor. Miljöförvaltningen följer
löpande upp och sammanställer nuläget för Malmös elförsörjning och kommer att fortsätta med detta
under 2021. I samrådsförslaget till Energistrategi för Malmö 2021–2030 finns ett antal strategier framtagna. I
samråd med stadens förvaltningar och bolag, systemägare och andra berörda aktörer kommer
miljöförvaltningen arbeta med att omsätta dessa strategier i förslag till åtgärder utifrån bland annat
uppskattad effekt, rådighet, tid och kostnad. Ambitionen är att redan under det första kvartalet 2021 ta
fram en inledande analys. Denna analys kommer sedan att behöva fördjupas under året.

Inom livsmedelskontrollen pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra verksamheten för att kunna ge
verksamheterna en så träffsäker, serviceinriktad och värdefull kontroll som möjligt. För att uppnå en hög
servicegrad arbetar verksamheten med ständig höjning av medarbetarnas kompetens, både inom
sakområdet och inom kommunikation och bemötande. Vidare ger verksamheten råd och service till
företag, allt för att skapa hållbara livsmedelsverksamheter över tid med en säker livsmedelshantering. För
att säkra servicegraden följs hanteringstiderna upp på dessa ärenden.
Förvaltningen möter många olika typer av verksamheter vid tillsyn enligt miljöbalken. Utgångspunkten är
att det ska vara lätt att göra rätt. Därför kommer arbetet med utveckling av e-tjänster att fortsätta, något
som förenklar för företagare att till exempel göra en anmälan till miljönämnden när en verksamhet ska
startas eller ändras. Vidare kommer informationsmaterial riktat till olika typer av företag att ses över och
uppdateras för att förenkla vid kontakt mellan förvaltning och företag.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) använder årligen enkäten Insikt, som mäter olika
kvalitetsparametrar vid myndighetsservice. Enkäten är ett viktigt verktyg för förvaltningens kvalitetsarbete,
som följs upp kontinuerligt för att förbättra myndighetsservicen.

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
Genom myndighetssamarbetet i Tryggare Malmö vill vi öka tryggheten i utsatta områden, motverka den
illegala ekonomin i Malmö och därigenom verka för rättvisare villkor för företagare. Arbetet sker ofta
genom uppsökande kontroller eller 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 för vi över de verksamheter och branscher som
följer lagstiftningen till ordinarie tillsynsverksamhet, och stänger de verksamheter som väljer att inte följa
lagstiftningen. Vi hoppas därigenom skapa en tryggare och hälsosammare vardag, samt en bättre livsmiljö
för alla Malmöbor.
I Malmö finns oseriösa företag och organisationer som inte följer gällande lagstiftning, utan skaffar sig
konkurrensfördelar i förhållande till laglydiga verksamheter. Kommunala och statliga myndigheters
kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Dessa illegala verksamheter,
som är en del av den svarta ekonomin, är dessutom ofta miljö- och hälsofarliga, något som motverkar
hållbarhetsmålen och bidrar till otrygghet och en ohälsosam miljö för många Malmöbor. I arbetet har vi
fokus på verksamheter och branscher med koppling till otrygghet och osund konkurrens. Vi kontrollerar
till exempel olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, fusk med livsmedel, massagesalonger,
illegala klubbar, städfirmor och rökkaféer. Kontrollerna sker genom en samverkande myndighetstillsyn
med berörda myndigheter och nämnder.
Prioriterade områden under 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välfärdsbrott
människohandel
fastighetsövergripande insatser
livsmedelsfusk, oregistrerade och oseriösa livsmedelsverksamheter
oregistrerade miljöfarliga verksamheter
olovliga boenden
samlingslokaler
hygieniska behandlingsverksamheter
olagliga läkemedel, kosmetika, elektroniska produkter hos grossister, importörer och detaljhandel
tobakstillsyn – rökfria miljöer
sprängämnesprekursorer
otrygga utemiljöer.

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, Räddningstjänsten
Syd och Arbetsmiljöverket. Samarbete sker även med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring
välfärdsbrott och misstanke om prostitution och människohandel.
Under 2021 kommer miljönämnden att förfina och utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka
oseriösa och olagliga verksamheter och genomföra kvalitativa och fördjupade utredningar. Ett särskilt
fokus kommer att ligga på välfärdsbrottslighet och människohandel.
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 arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Eventuella
målkonflikter hanteras även på de gemensamma samverkansmötena med berörda myndigheter och
nämnder.
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, liksom jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven.

I syfte att bidra till Malmö stads arbete med att förebygga välfärdsbrottslighet ska miljönämndens
samarbete med andra nämnder och myndigheter inom Tryggare Malmö utökas med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, utifrån deras uppdrag att förebygga misstänkta bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd.
Syftet med samarbetet är att bidra till erfarenhets- och kunskapsutveckling för berörda parter i förhållande
till området välfärdsbrottslighet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bjuds in till samtliga
samordningsmöten och myndighetsgemensamma kontroller.

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
Miljönämnden ska fortsätta arbetet med att vara en god organisation. Miljönämnden kan möjliggöra detta
genom att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Miljönämnden säkerställer en god
arbetsmiljö med systematiskt 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.
Hur samverkar nämnden/bolaget med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
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 kunskap och
erfarenhet.
Finns det målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av
kommunfullmäktigemålet under mandatperioden? Hur hanteras detta?
Miljönämnden ser inga målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet.
På vilket sätt kommer nämnden/bolaget integrera jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven i planering och
uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden kommer att fortsätta bidra till kommunfullmäktigemålet genom att integrera jämställdhetsoch jämlikhetsfrågorna i verksamheten. Detta gör vi genom att fortsätta arbetet i förvaltningens
jämställdhets- och mångfaldsgrupp och arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen.

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
Miljönämnden ska fortsätta arbetet med att vara en god organisation. Miljönämnden kan säkerställa en
god kompetensförsörjning genom att arbeta med de olika delarna i kompetensförsörjningsprocessen; att
attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avsluta medarbetare.
Miljönämndens fokus är att ha rätt kompetens. Genom att rekrytera medarbetare utifrån verksamhetens
behov skapar vi en god utveckling.

Hur samverkar nämnden/bolaget med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperioden?
Miljönämnden samarbetar med andra nämnder inom kompetensförsörjningsprocessen, bland annat vid
introduktion av nyanställda och vid rekrytering.
Finns det målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av
kommunfullmäktigemålet under mandatperioden? Hur hanteras detta?
Miljönämnden ser inga målkonflikter med andra nämnder i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet.
På vilket sätt kommer nämnden/bolaget integrera jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiven i planering och
uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet?
Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att integrera jämställdhets- och
jämlikhetsfrågorna i kompetensförsörjningsprocessens olika delar, till exempel när vi rekryterar och följer
rekryteringsprocessen.

Planeringskommentar mandatperiod
Vad ska nämnden fokusera på?
Vid rådgivning, tillsyn och kontroll, samt inom ramen för våra projekt ska Malmöbor, verksamhetsutövare
och samarbetspartners uppleva ett 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 ska därför ha fortsatt fokus på samsynsfrågor inom livsmedelskontrollen och miljöoch hälsoskyddstillsynen, samt arbeta för att möta människor med likvärdig, respektfull och tydlig
kommunikation. En samordningsfunktion för rättighetsfrågor har inrättats på förvaltningen, efter att
ansvaret tidigare har varit uppdelat på flera. Under 2021 kommer nämnden att arbeta med en tydligare
samordning och integrering av dessa frågor i planering och uppföljning av verksamheten. Vi ska bland
annat samordna pågående arbete med frågor kopplat till barnrätt, jämställdhet och jämlikhet, minoriteter
och HBTQIA+. Nämnden har även ett särskilt budgetuppdrag för 2021.

Vår kontroll- och tillsynsverksamhet mäts varje år inom områdena information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet via Sveriges kommuner och regioners servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning, Insikt. Nämnden ska analysera resultatet av denna mätning och
använda det i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Under 2020 har planerade resurser för verksamhetsutveckling och digitalisering inte tillsatts fullt ut då
nämndens ekonomiska situation länge var oviss till följd av Coronapandemin. Miljönämndens strategi för
verksamhetsutveckling och digitalisering har därför inte tagits fram som planerat. Detta arbete kommer
istället vara prioriterat under 2021. 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 och här ser miljönämnden fram emot förslaget om
ny organisation och nya riktlinjer avseende kommungemensam IT. 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-tjänstplattformen. 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.

Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Ett
utvecklingskoncept ska tas fram för att skapa förutsättningar för stadens chefer och medarbetare att
tillsammans utveckla ledarskapet och den gemensamma kulturen i Malmö stads verksamheter. Under
inledningen av året planerar stadskontoret att tillsammans med förvaltningschefer i Malmö stad identifiera
prioriterade utvecklingsinsatser inom området. Genom strategiskt arbete över förvaltningsgränserna
kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad att göras delaktiga och involveras i kulturoch verksamhetsutvecklingen för – och med – Malmöborna.

Som värdstad för den svenska delen av WorldPride och EuroGames är det viktigt att Malmö kan verka som
förebild i arbetet med att stärka HBTQIA+-personers rättigheter. Därför ska miljönämnden under 2021
rusta medarbetare och chefer med kunskap och kännedom om HBTQIA+-personers rättigheter och
förutsättningar samt integrera ett HBTQIA+-perspektiv i verksamheten. Detta gör vi på våra
arbetsplatsträffar genom att delta i stadens framtagna interna utbildningar. Vi ska även se över interna
processer, arbetssätt och rutiner för att främja och säkerställa att HBTQIA+-perspektivet är beaktat i
utförandet av vårt uppdrag. Vi kommer även att följa upp frågorna inom ramen för vår internkontroll.
De planerade insatserna sker för att medarbetare och de Malmöbor, verksamhetsutövare och
samarbetspartners vi möter ska garanteras ett inkluderande, öppet och diskrimineringsfritt bemötande och
handläggning.

I detta avsnitt beskrivs viktiga frågor för miljönämndens verksamhet under 2021. Dessa utgår framför allt
från inriktningstexterna för områdena Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet samt En god
organisation i kommunfullmäktiges budget.
Konsekvenser av pandemin
Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i
kraft. Uppdraget att utföra kontroller av trängsel på restauranger och uteserveringar har inneburit en
omprioritering av personalresurserna, både på avdelningen för livsmedelskontroll och avdelningen för
miljö- och hälsoskydd. Trängselkontroller är fortsatt prioriterade för miljönämnden under 2021.
Trots pandemin och vårt utökade kontrolluppdrag kommer vi att prioritera vårt grunduppdrag och så
långt det är möjligt utföra planerad tillsyn inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Vår tillsyn
av bostäder och verksamheter påverkas av restriktionerna kring pandemin. Att inte fullt ut kunna
genomföra tillsynsbesök försvårar vårt arbete och ställer krav på nya arbetssätt, något som fått
konsekvenser, bland annat för samarbete och digitalisering.
Pandemin har bidragit till ett antal osäkerhetsfaktorer i planeringen inför 2021. Det råder en ovanligt stor
osäkerhet kring vilka verksamheter som kommer att finnas kvar och hur många verksamheter som
kommer att nyregistreras nästa år. Dessutom märks en positiv trend med ett vikande antal uppföljande
livsmedelskontroller, något som troligtvis kan kopplas till det fokus på hygien som pandemin medfört.
Trygghetsfrågor och uppsökande bostadstillsyn
Den upplevda otryggheten är en fortsatt utmaning att hantera. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
räddningstjänsten och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (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 1 juli 2020 har
miljönämndens del av Tryggare Malmö permanentats i enheten för trygghet och samordnad tillsyn.
Enheten kommer att fortsätta utveckla den samordnade tillsynen, med särskilt fokus på nya arbetssätt för
att upptäcka och motverka välfärdsbrott och människohandel.
I samband med utbyggnaden och förtätningen av staden kommer 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. Denna förebyggande
bostadstillsyn är viktig ur flera aspekter, inte minst för att bidra till ökad trygghet. Arbetet påverkas
naturligtvis av Coronapandemin och behöver intensifieras så snart risken för smittspridning har minskat.
Förtätning och utbyggnad
Miljönämnden är en viktig instans och samarbetspartner i utbyggnaden och förtätningen av staden, där det
är särskilt viktigt att miljöfrågorna beaktas i ett tidigt skede i processen. Inom ramen för Storstadspaketet
kommer det att byggas cirka 26 000 bostäder inom de kommande åren fram till cirka år 2040. Denna
utbyggnad kommer enligt översiktsplanen i huvudsak ske genom förtätning. Detta ställer stora krav på oss
att bygga och planera staden på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbart sätt, med bibehållen kommunal
service. Utbyggnaden och förtätningen av staden ställer stora krav på hantering av förorenad mark, massor
och avfall, så detta är en fortsatt viktig fråga för miljönämnden. Även hantering av buller är prioriterat i
förtätningen av staden. När väl Plan för god ljudmiljö är antagen kommer vi fortsätta arbetet tillsammans
med de övriga tekniska förvaltningarna för att samordnat realisera Malmö stads åtgärdsprogram mot
omgivningsbuller.
Utvecklingsarbete pågår tillsammans med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret för att
få till en mer effektiv förädlingsprocess, som ska innefatta allt det som äger rum från en idé om ett
byggprojekt till färdigbyggd miljö. Ett forum för förädlingsprocessen har bildats med representanter från
de tre förvaltningarna som ska driva det gemensamma arbetet framåt under 2021.

Genomförande av miljöprogrammet
Miljönämnden har under 2020 haft i uppdrag att ta fram förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
För att genomföra den miljö- och klimatomställning som krävs för att uppnå målen i förslaget till
miljöprogram ska miljöförvaltningen enligt sitt grunduppdrag processleda, stödja och samordna stadens
klimat- och miljöarbete. Fokus under 2021 blir att i samverkan med nämnder och bolag skapa en
gemensam målbild, nulägesbild och behovsbild för att kunna identifiera de åtgärder som ger bäst effekt
samt hur vi ska organisera oss. Först ut är klimatområdet där miljöförvaltningen redan har initierat
processen Klimatomställning Malmö med syfte att gemensamt kraftsamla och mobilisera Malmös aktörer
att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Miljöförvaltningen processleder arbetet, där en
organisationsmodell ska införas och prövas under första kvartalet 2021.
Energiförsörjning
I kommunfullmäktiges budget för 2021 fastslås ambitionen att hela staden ska försörjas av 100 procent
förnybar energi år 2030, samt att en tillräcklig elförsörjning är en förutsättning för Malmös fortsatta
tillväxt. Energifrågan är prioriterad för miljönämnden. 2021 fortsätter stadens arbete att tillsammans med
stat, näringsliv och närliggande kommuner hitta lösningar för att trygga regionens elförsörjning på lång
sikt. Förvaltningen kommer även att delta i slutförandet av Malmö stads energistrategi, samt påbörja en
handlingsplan.
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.
Digitalisering och kommunikation
Framtagandet av miljönämndens strategi för verksamhetsutveckling och digitalisering kommer att vara
prioriterat 2021. Arbetet påbörjades redan 2020, men försenades på grund av pandemin.
Enligt Malmö stads kommunfullmäktigemål ska staden ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Miljönämnden vill med digital utveckling effektivisera arbetssätt och processer, öka kvaliteten i
verksamheten samt skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Miljönämnden fortsätter att utveckla etjänster för att underlätta för Malmöbor och verksamhetsutövare.
Malmöborna ska få tillgång till bra information, fakta och kunskap om miljöförvaltningens verksamhet
och Malmös miljöarbete. Olika kommunikationsinsatser ska genomföras löpande i våra utvecklingsprojekt
och i tillsynsverksamheten. Genom ett proaktivt mediearbete bidrar vi till intresset för miljönämndens
frågor i media för att därigenom även öka förtroendet för miljönämnden och Malmö stad och kunskapen
om miljöfrågor.

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 hälsoskyddsområdet,
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.

Grunduppdraget utifrån miljönämndens reglemente när det gäller det miljöstrategiska arbetet kan
sammanfattas i tre delområden:
1. Processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling. Inom detta
uppdrag får miljönämnden göra ansökningar om projekt, samt leda och samordna sådana projekt
2. Följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling.
3. Ansvara för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med
Fairtrade City.
1. Processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete
Kommunens strategiska och långsiktiga miljöarbete styrs av målen i stadens miljöprogram samt
kommunfullmäktiges budget.
I nuläget saknas en tydlig styrning, då nuvarande miljöprogram går ut vid årsskiftet medan förslaget till
nytt miljöprogram för perioden 2021–2030 ännu inte är antaget. Förhoppningsvis antas ett nytt
miljöprogram någon gång under våren 2021. Om miljöprogrammet antas kommer arbetsgrupper att
formas för varje mål och inkludera såväl förvaltningar och bolag som externa aktörer. Dessa arbetsgrupper
kommer att behöva börja med att skapa en gemensam målbild, nulägesbild och behovsbild, vilket
inkluderar att ta fram kunskapsunderlag, initiera dialoger med berörda aktörer och börja sammanställa
förslag till en åtgärdsportfölj.
För klimatområdet finns kommunfullmäktiges mål om att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser. Miljönämnden har ett stort ansvar för kommunfullmäktigemålet, dels genom sitt
grunduppdrag dels genom att man besitter nyckelkompetenser inom klimatområdet. Detta innebär en
komplex och långsiktig uppgift att hjälpa andra aktörer, nämnder såväl som näringsliv, infrastrukturägare
och medborgare att minska sina växthusgasutsläpp till de nivåer som krävs enligt vetenskapen för att hålla
den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Även om det finns en förståelse för vad som behöver göras
är det ingen som vet exakt hur detta ska gå till, varför miljönämnden behöver arbeta aktivt med att ta fram
kunskapsunderlag, samordna olika åtgärder och aktiviteter, bidra till den nödvändiga dialog som krävs

mellan alla inblandade aktörer samt understödja eller leda olika projektaktiviteter och andra identifierade
åtgärder.
Nedan följer en sammanställning av de viktigaste arbetsuppgifterna för miljönämnden 2021.
Processleda
•

Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030

Miljönämnden fortsätter att processleda framtagandet av det nya miljöprogrammet fram tills dess att det
antagits av kommunfullmäktige. Därefter kommer processledningen byta riktning mot att samordna
uppföljningen samt stödja framtagandet av åtgärder. Under 2021 ska en miljölägeskonferens anordnas. En
slutredovisning av nuvarande miljöprogrammet kommer att färdigställas under våren.
•

Klimatomställning Malmö

Miljönämnden fortsätter att processleda arbetssättet Klimatomställning Malmö, där fokus till att börja med
är att testa ett nytt sätt att organisera oss emellan stadens förvaltningar, med syfte att skapa en gemensam
målbild, nulägesbild och behovsbild. Arbetet ska även mynna ut i en åtgärdsportfölj. En första åtgärd
innebär samarbete med Eon i en ansökan om EU-medel för att anlägga en första djupgeotermianläggning
i Malmö. En annan är att fortsätta utredningsarbetet tillsammans med Sysav avseende möjligheterna till
kolinfångning vid Sysavs förbränningsanläggning samt hur man kan minska den fossila andelen av avfallet.
Parallellt pågår ett arbete med att vidareutveckla kunskapsunderlaget Utsläppsläget till att inkludera
samhällsekonomiska analyser av fler klimatåtgärder. Dessutom ska ett kunskapsunderlag om
konsumtionsbaserade utsläpp tas fram för att kunna identifiera de dominerande utsläppskällorna, hur vi
kan mäta eller beräkna dessa utsläpp samt de viktigaste åtgärdsbehoven. Slutligen kommer miljönämnden
fortsätta delta i Viable Cities projekt Klimatneutrala städer 2030 tillsammans med åtta andra städer, vilket
även inkluderar att stödja arbetet med att ta fram ett framtida klimatkontrakt mellan kommun och stat.
•

Hållbarhetsprogram samt kretsloppsöverenskommelse Sege Park

Miljönämnden stödjer utvecklingen av Sege Park genom att processleda uppföljningen och
effektmätningen, utifrån områdets hållbarhetsstrategi och klimat- och kretsloppsöverenskommelse, samt
genom kommunikationsinsatser.
Stödja
•

Energistrategin

Miljönämnden stödjer stadsbyggnadskontoret i arbetet med framtagandet av en ny energistrategi och dess
handlingsplan genom att bistå med expertis inom energifrågor.
•

Planprocessen

Miljönämnden deltar i arbetet med revideringen av Översiktsplanen för 2022–2026 och bevakar särskilt
frågor som rör miljöbalken och miljöprogrammet. Miljönämnden stödjer också framtagandet av planer på
stadsdelsnivå, såsom planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde, samt yttrar sig om detaljplaner.
•

Samordnad lokal utveckling

Miljönämnden samarbetar med och stödjer stadskontorets process avseende ”samordnad lokal utveckling”
genom att delta i en arbetsgrupp. Här finns möjligheten att koppla klimat- och miljöfrågor till
medborgares engagemang för utveckling av sitt närområde.
•

Effekt- och kapacitetsutmaningen

Miljönämnden stödjer den pågående dialogen kring frågan om effekt- och kapacitetsutmaningen i Malmö
och Skåne, deltar i arbetet med att analysera möjliga åtgärder i syfte att säkra en god elförsörjning
tillsammans med förvaltningar och bolag, samt driver projekt kring stadens energisystem i partnerskap
med systemägare, till exempel projektet CLUE som handlar om flexibilitet i elnätet.

•

Plan för god ljudmiljö

Miljönämnden stödjer framtagandet av en förvaltningsgemensam handlingsplan kopplad till Plan för god
ljudmiljö i Malmö, vilken kommer tydliggöra miljönämndens ansvar.
•

Agenda 2030

Miljönämnden stödjer Malmö stads beslut att lokalt implementera de 17 globala målen, Agenda 2030,
genom att bistå stadskontoret i arbetet med Malmö stads så kallade Voluntary Local Review 1(en
rapportering till FN för att beskriva och utvärdera Malmös arbete med Agenda 2030 och de globala
målen), bevaka att Agenda 2030 är en bärande del av pågående projekt och processer på
miljöförvaltningen, inklusive i nya ansökningar, samt fortsätta testa och förevisa vad implementering av
Agenda 2030 i pågående stadsutvecklingsarbete betyder på lokal nivå.
•

Hållbar offentlig matkonsumtion

Miljönämnden stödjer stadens kosthållande förvaltningar med implementering av Malmö stads policy för
hållbar utveckling, samt samordnar och rapporterar uppföljningen av dess mål. Miljöförvaltningens
kunskap och kompetens är efterfrågad och uppskattad. Eftersom Malmö stad har höga ambitioner om att
vara en föregångare avseende minskade utsläpp av växthusgaser behöver miljöförvaltningen fortsätta
stödja och hjälpa förvaltningar och verksamheter, till exempel skolrestauranger på serviceförvaltningen, att
minska utsläppen från kommunens matkonsumtion genom att utbilda, sprida kunskap och informera.
•

Hållbar upphandling

Miljönämnden stödjer upphandlingsenheten i arbetet med att Malmö stads inköp ska bidra till en hållbar
utveckling och en minimal klimat- och miljöpåverkan. Under 2021 kommer kommunens egen definition
av miljömärkta varor granskas och revideras.
•

Naturvårdsgruppen

Miljönämnden deltar i det förvaltningsövergripande arbetet inom Naturvårdsgruppen, bestående av
representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret och serviceförvaltningen.
Gruppen har fokus på naturvårdsfrågor inom kommunen och just nu pågår arbetet med att aktualisera
naturvårdsplanen, lett av stadsbyggnadskontoret.
•

Uppföljning av miljö- och klimatmål

Miljönämnden bistår stadens förvaltningar med statistik till deras rapportering till
kommunfullmäktigemålet Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Klimatoch miljöpåverkan från den kommunala organisationens verksamheter kommer att redovisas på
förvaltningsnivå i det digitala verktyget Miljöbarometern. Innehållet kommer att utvecklas allt eftersom
statistik blir tillgänglig.
•

Rese- och mötespolicyn

Miljönämnden kommer att stödja implementeringen av förslaget till ny rese- och mötespolicyn för
anställda i Malmö stad efter att den antagits.

I september 2019 signerade Malmö stad en deklaration om att genomföra en VLR, Voluntary Local
Review, till FN. Malmö stad ska i sin rapportering, identifiera hur existerande strategier, program, data och
mål ligger i linje med de sjutton Globala målen, samt ombesörja minst ett fysiskt intressentforum för
erfarenhetsutbyte och informationsdelning kring hur Agenda 2030 som ramverk används. Rapporteringen
avser både den kommunala verksamheten och det gemensamma arbetet med externa aktörer i Malmö.
Malmös Voluntary Local Review kommer redovisas till FN sommaren 2021, samtidigt som Sverige som
nation lämnar in en motsvarande rapport för Sverige.
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•

Hållbara transporter

Miljönämnden kommer att arbeta med att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn genom att
föra dialog med tekniska nämnden, kommunstyrelsen, Malmö Leasing AB, servicenämnden, med flera
kring uppdateringen av trafik- och mobilitetsplanen, TROMP, samt en eventuell fortsättning av Malmö
stads miljöbilsstrategi.
•

Gröna obligationer

Miljönämnden bistår stadskontoret med den rapportering som krävs inom arbetet med gröna obligationer.
Arbetsprocessen är i behov av utveckling och ett mer övergripande samarbete krävs mellan
förvaltningarna.
•

Solel

Miljönämnden stödjer arbetet med att öka tillgången på förnybar energi genom att i projektform arbeta
med att förbättra kunskapen om hinder och möjligheter när det gäller solcellsutbyggnad i Malmö.
Dessutom följer nämnden stadsbyggnadskontorets framtagande av riktlinjer för installering av solceller på
byggnader.
•

Lärande för hållbar utveckling

Under 2021 arbetar miljönämnden vidare med att stödja skolor och förskolor i lärandet för hållbar
utveckling med stort fokus på staden som klassrum, det vill säga närmiljö som lärmiljö. Samarbetet med
andra organisationer som arbetar med ungas delaktighet i miljö- och klimatfrågor fortsätter också.
Dessutom kommer nya format för hur unga kan inkluderas i stadens beslutsprocesser utforskas, utifrån
FN:s konvention för barnets rättigheter som numera är svensk lag.
•

Klimatneutralt byggande

Miljönämnden bidrar till stadens strategi för klimatneutralt byggande genom att föra dialog med
stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och tekniska nämnden samt genom att delta i olika nätverk, till
exempel branschinitiativet LFM30, förstudien kring en storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande
samt Centrum för cirkulärt byggande.
Samordna
•

Malmö som framtidens kuststad

Miljöförvaltningen är sammankallande i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp samt styrgrupp som
samordnar stadens arbete med budgetuppdraget Malmö som framtidens kuststad. En gemensam handlingsplan
revideras årligen och antas av de berörda nämnderna, där miljönämnden ansvarar för ett antal aktiviteter.
•

Malmö stads strategiska kemikaliearbete

Miljöförvaltningen arbetar för att minska mängden kemikalier som Malmö stad och Malmöborna utsätts
för. Genom Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete samordnar miljöförvaltningen arbetet
och deltar i 17 åtgärder under 2021. Miljöförvaltningen ska samordnaarbetet med att genomföra de
planerade åtgärderna iHandlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet
granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter.
•

Industriell och urban symbios

Industriell och urban symbios är ett område inom cirkulär ekonomi som innebär att någons restresurs kan
bli någon annans råvara. Symbiosgruppen är Malmö stads interna grupp som samarbetar kring industriell
och urban symbios. Miljöförvaltningen är sammankallande och gruppen har representanter från fastighetsoch gatukontoret samt näringslivskontoret.

Göra ansökningar om projekt, samt leda och samordna sådana projekt
Projekt som erhåller 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. Projekten skapar möjlighet att finansiera olika former av innovativa
samarbeten och pilotstudier för att exempelvis testa ny teknik eller nya arbetssätt, men de kan också
finansiera konkreta åtgärder genom till exempel investeringsmedel. En viktig aspekt är att följa upp
projektresultaten. Lyckade projekt med goda resultat kan då skalas upp och användas för att utveckla den
löpande linjeverksamheten. Detta är en stor utmaning, inte bara i Malmö, och har därmed blivit ämnet för
ett separat projekt med flera svenska kommuner och organisationer som deltagare.
En stor del av den miljöstrategiska avdelningens verksamhet har alltid finansierats av externa projekt.
Miljöstrategiska avdelningen ska bistå andra förvaltningar, bolag och externa aktörer med att genomföra
klimat- och miljöåtgärder; dels genom att stödja med analyser, beslutsunderlag, samordning och
processledning, dels genom att finna extern finansiering för dessa åtgärder. Detta innebär att löpande
undersöka möjliga källor till extern finansiering av miljö- och klimatåtgärder, bland annat inom EU:s
Gröna giv men även nationellt för att strategiskt positionera Malmö som en stad som kan gå före i en grön
omställning. Externa finansiärer föredrar ofta projekt med konkreta och mätbara åtgärder, medan det är
svårt att få extern finansiering för själva grunduppdraget, det vill säga samordning, analyser och
framtagande av åtgärdsplaner. Detta innebär att den miljöstrategiska avdelningen i vissa avseenden kan få
problem med den externa finansieringen.
2. Yttre miljöns tillstånd och utveckling
För att ge en samlad bild av miljötillståndet i Malmö uppdateras och grupperas samtliga nyckeltal i
Miljöbarometern 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 av
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
Planerade mätningar 2021:
•
•
•
•
•
•

luftföroreningar
ljudnivåer i trafikmiljö
utbredning av ålgräs i Malmös havsområde
orkidéer samt mossor och lavar
bottenfauna i vattendrag
närsalter.

Under året ska luftmätningen med den mobila mätstationen avslutas längs Lundavägen och Östra
Förstadsgatan. Mätningen har kartlagt förändringar i luftkvaliteten med anledning av förtätningen i
området sedan den senaste mätningen gjordes för 10 år sedan. I början av 2021 ska den mobila
mätstationen istället mäta luftföroreningar vid Nobelvägen. Denna mätning ska visa hur luftkvaliteten
påverkats av utbyggnaden i Norra Sorgenfri samt de förändringar som genomförts längs Nobelvägen.
Vart femte år genomför miljöförvaltningen en luftkvalitetsmätning vid cirka 25 förskolor och skolor i
Malmö. Detta görs för att följa upp luftkvaliteten i skolmiljön och påverkan från bland annat trafiken.
Dessutom görs analyser av luftkvaliteten genom spridningsmodelleringar vid samtliga förskolor och
skolor.
Till följd av ett EU-direktiv (2002/49/EG) och senare i Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) är
Malmö stad skyldig att genomföra en omgivningsbullerkartläggning. Under 2021 ska en sådan
bullerkartering göras, där även bullersituationen i hamnen kommer att ingå. Miljöförvaltningen leder och
samordnar kartläggningen av omgivningsbuller och beräknar antalet människor som exponeras. Resultaten
utgör sedan underlag för ett strategiskt arbete med att förbättra ljudmiljön i Malmö. Bullerkartläggningen
ska kompletteras med mätningar av ljudnivåer i trafikmiljön vid Bergsgatan, Lundavägen och Nobelvägen.

Ålgräsängarna i Malmös havsområde utgör den enskilt viktigaste habitattypen i kommunen och fungerar
som uppväxtplats för en lång rad fiskarter och andra marina organismer. Under sommaren kommer
ålgräsängarnas djuputbredning att undersökas. Djuputbredningen är ett bra mått på graden av
övergödning i Öresund då övergödning begränsar hur djupt ålgräsängar kan växa.
En inventering av bottenfauna i vattendrag genomföras under året. Undersökningar av bottenfauna kan
visa hur vattnet är påverkat av till exempel försurning och föroreningar. Kväve- och fosforutsläppen från
jordbruksmark kommer följas upp genom mätningar av närsalter i Kalinaån, Bunkeflodiket,
Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket.
De flesta orkidéer är känsliga för förändringar i miljön och kan visa tecken på bevarandestatus av olika
livsmiljöer i landskapet. Därför ska en inventering av orkidéer göras under försommaren 2021. Även
mossor och lavar utgör en bra indikator på förändringar i miljön. Lavarna är till exempel mycket känsliga
för föroreningar i luften och därför ska skyddsvärda mossor och lavar inventeras under 2021.
3. Rådgivning och Fairtrade City
Miljöförvaltningen tillhandahåller rådgivning inom energi och klimat samt konsumentfrågor, samt
ansvarar för kommunens Fairtrade City-kansli.
•

Energi- och klimatrådgivning

I kommunfullmäktiges budget fastslås ambitionen att hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar
energi år 2030. Energi- och klimatrådgivarna förser medborgare, företag och organisationer med
kostnadsfri information i syfte att få fler att minska sin klimatpåverkan respektive energianvändning samt
att öka andelen förnybar energi. Genom rådgivning och expertis verkar nämnden för att bidra till att
främja lokalt förnybar elproduktion samt minska energiåtgången. Informationsspridning sker genom
telefon, e-post, föreläsningar, platsbesök, utåtriktade event och lokalt förankrade samarbeten. Energi- och
klimatrådgivarna stödjer vid behov miljöinspektörerna med energitekniska frågeställningar i samband med
energitillsyn.
•

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger Malmöborna vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter man har som
konsument samt informerar om hållbar konsumtion. Malmöborna kan under 2021 nå
konsumentrådgivningen genom telefon och e-post eller fysiskt besök på Bergsgatan 17.
Den förebyggande verksamheten sker i form av föreläsningar och annan kunskapshöjande verksamhet.
Konsumentrådgivningen ser vinster för samhället genom ett livslångt lärande. Genom det utåtriktade
arbetet sprider konsumentrådgivningen kunskap om konsumenträtt vilket bidrar till en tryggare
konsumtion för Malmöborna. Det utåtriktade arbetet med hållbar konsumtion hjälper Malmöborna att
leva hållbart och minska sin miljö och klimatpåverkan.
•

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.
Malmö är 2021 vinnare av EU-kommissionens utmärkelse EU Cities for Fair and Ethical Trade Award.
Under året kommer samarbetet med EU-kommissionen och ITC därför att genomsyra verksamheten,
genom erfarenhetsutbyten med andra städer i Europa och ett speciellt fokus på hållbara batterier och
rättvis handel. Verksamheten ska även integreras i klimatomställningsarbetet genom att belysa den sociala
hållbarheten. I enlighet med kriterierna för Fairtrade City kommer också minst fyra informationsaktiviteter
som rör rättvis handel att genomföras.

Verksamhetsutveckling
Under 2021 kommer miljöstrategiska avdelningen att behöva utveckla sin organisation för att på bästa sätt
möta de utmaningar som målen i förslaget till miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 innebär.
Erfarenheter från nuvarande miljöprogram visar att det krävs en kraftsamling för att kunna uppnå målen,
något som även ska genomsyra miljöförvaltningen. En process ska inledas på miljöstrategiska avdelningen
där grundidén är att skapa enhetsöverskridande arbetsgrupper för varje mål i miljöprogrammet. Dessa
grupper behöver sedan gradvis utvidgas så de inkluderar inte bara medarbetare på miljöförvaltningen, utan
även personer från andra förvaltningar, bolag och externa aktörer. Inom klimatområdet kommer
Klimatomställning Malmö att testa ett sätt att organisera klimatarbetet, där blandade grupper sätts ihop
utifrån olika frågors behov av kompetens, mandat och dialog. Parallellt påbörjas alltså en liknande process
för de andra två målområdena inom miljöstrategiska avdelningen. Här ska även befintliga grupperingar
inom staden inventeras för att undvika för stora förändringar. Det bör påpekas att detta kommer vara en
utforskande process, eftersom det inte finns något färdigt svar på hur staden bäst organiserar sig för att
kraftsamla kring miljömålen.
Med stöd av en omarbetad projektrutin kommer miljöstrategiska avdelningen under 2021 arbeta för att
öka kvaliteten på diarieföringen. Diarieföringen har varit en utmaning, då förvaltningens
ärendehanteringssystem inte är anpassat efter avdelningens verksamhet som innefattar mycket samverkan,
dialog och projektverksamhet.
Slutligen kommer avdelningen arbeta med att bli en ännu mer lärande organisation. Detta innebär att öka
förmågan att som organisation systemiskt förvalta tidigare erfarenheter och resultat så att de kan utgöra
konkreta lärdomar att bygga verksamheten vidare på. Här pågår ett externfinansierat projekt som bland
annat arbetar med att ta fram en plattform för lärande inom projektverksamheten.
Uppföljning
Grunduppdragets tre delområden följs upp på följande sätt.
1. Processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete
Arbetet med att processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete följs upp och sammanställs
genom en förteckning över de processer och uppdrag som miljöstrategiska avdelningen processleder,
stödjer och samordnar. Uppföljningen struktureras under 2021 utifrån de tre målområdena i förslaget till
miljöprogram för Malmö stad 2021–2030, men när programmet väl antagits kommer uppföljningen istället
struktureras utifrån de tolv miljömålen.
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. Under året kan även vissa processer och uppdrag återrapporteras löpande till
miljönämnden.
Redovisningen av de projekt som miljöförvaltningen driver och deltar i struktureras också utifrån de tre
målområdena i förslaget till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030, men även här kommer uppföljningen
istället struktureras utifrån de tolv miljömålen när programmet väl antagits. Nämndens presidium
informeras om eventuella förslag till projektansökningar vid det månatliga presidiemötet.
Delegationsbeslut avseende ansökningar om externa bidrag samt ingångna avtal återrapporteras löpande
till nämnden under året. I samband med att ett projekt startas tas en kortfattad sammanfattning fram
(populärsammanfattning enligt mall) och tillgängliggörs för nämnden via intranätet. Om större
förändringar sker under projektperioden uppdateras populärsammanfattningen. 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 och vilka som är avslutade.
Utvalda externfinansierade projekt presenteras som informationsärenden under året. Eventuella avvikelser
i projektportföljen redovisas till nämnden en gång per kvartal.

2. Yttre miljöns tillstånd och utveckling
Genomförandet av de planerade aktiviteterna redovisas i samband med årsanalys och sammanfattas i
indikatorn i tabell nedan. Resultaten från genomförda mätningar redovisas löpande till miljönämnden och
sammanställs i Miljöbarometern.
3. Rådgivning och Fairtrade City
Rådgivningen och arbetet med Malmö Fairtrade City följs upp via ett antal indikatorer samt statistiska
parametrar som framgår av tabellerna nedan samt en kort redogörelse av verksamheten under året.
Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapport och årsanalys.
Mätbara indikatorer
Tabellen nedan visar de kvantitativa indikatorerna för aktiviteter inom grunduppdragets delområde 2 och
3.

Tabellen nedan visar de statistiska parametrarna för uppföljning av aktiviteter inom grunduppdragets
delområde 3.

Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att de som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet
följer gällande lagstiftning. Arbetar sker enligt nämndens treåriga kontrollplan 2019–2021. Den beskriver
hur miljöförvaltningen uppfyller de lagkrav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven
finns bland annat i EU-förordning 625/2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Inför varje kalenderår görs en detaljerad plan för alla planerade kontroller som ska göras under året. Under
2021 kommer miljöförvaltningen utföra en verkningsfull kontroll på Malmös livsmedelsverksamheter i
enlighet med deras riskklassning och beslutade kontrolltid. Vid våra besök kontrollerar vi de
lagstiftningsområden som är relevanta för verksamheterna och fokuserar på de faror som utgör betydande
hälsorisker och de bedrägliga tillvägagångssätt som utgör störst risker för att konsumenter vilseleds. En del
kontroller sker i enlighet med livsmedelsverkets operativa mål för livsmedelskontrollen i Sverige 2020–
2022. Under 2021 kommer miljöförvaltningen att delta i två miljöpåverkansprojekt: ”Kontroll av
animaliska biprodukter på butiker och ”Kontroll av e-handel”.
Ett viktigt uppdrag för avdelningen är att utreda inkommande ärenden såsom misstänkta matförgiftningar,
klagomål på livsmedelsverksamheter, ärenden via RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) samt
anmälan om allergiska reaktioner och specialkostincidenter.
Avdelningen granskar och registrerar nyetablerade livsmedelsverksamheter, utför registreringsbesök och
ger råd och service till företag - allt för att skapa hållbara livsmedelsverksamheter över tid med en säker
livsmedelshantering.
En utmaning för avdelningen är att en femtedel av Malmös livsmedelsverksamheter byter ägare varje år.
Den stadiga ökningen av antalet livsmedelsverksamheter i staden påverkar livsmedelskontrollens ekonomi,
dels med ökade intäkter, dels med behov av utökat kommunbidrag för de delar som inte är
taxefinansierade. Det kan röra sig om utredning av misstänkt fusk, oregistrerade verksamheter, obefogade
klagomål, kontroller föranledda av larm, förebyggande rådgivning och andra servicerelaterade
arbetsuppgifter.
På avdelningen finns också den nyinrättade enheten för trygghet och samordnad tillsyn. Enheten driver
arbetet med Tryggare Malmö som beskrivs närmare under kapitel 4.3 (Målområde Trygghet och
delaktighet).
Planerad kontroll av befintliga anläggningar
Inför 2021 planerar vi att utföra ca 2 500 planerade kontroller vilket motsvarar knappt 9 700
kontrolltimmar. Av erfarenhet vet vi att cirka 10 % av de dessa kontroller inte kan utföras, främst på
grund av att verksamheterna har upphört innan kontrolltillfället. Kontrollen utförs riskbaserat, effektivt,
verkningsfullt, enhetligt och med kvalitet. För varje bransch kontrolleras relevanta krav enligt
livsmedelslagstiftningen eller genom riktad kontroll i linje med livsmedelsverkets operativa mål för
livsmedelskontrollen i Sverige 2020–2022.
För mer information se Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Malmö 2019–2021, (MN-2018-10470), antagen i
MN 2019-01-22.
Prioriteringar för 2021
Prioriteringar utifrån nationella operativa mål, projekt nämns branschspecifikt nedan.

Storhushåll/restauranger
•
•

Verifiera att företagen kan ge korrekt information om allergener i maträtter som serveras.
Uppföljning av projektet om allergener 2020.
Verifiera att spårbarhet finns för ägg

Butiker
•
•
•
•
•

Kontroll av 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.
Verifiera att spårbarhet finns för ägg
Verifiera att spårbarhet finns för kött.
Miljösamverkansprojekt: kontroll av animaliska biprodukter (ABP)

Tillverkningsanläggningar - industri och bageri
•
•
•
•
•
•

Kontroll av producenter som märker och förpackar livsmedel för att verifiera att tillsatta
ingredienser motsvarar verkligt innehåll.
Kontroll av renhet i tillsatser hos företag som förser andra företag med tillsatser.
Verifiering av mykotoxin och akrylamid i kaffe
Verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete,
durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande gränsvärden.
Verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av
ochratoxin A i spannmålen.
Verifiera att spårbarhet finns för ägg.

Partihandel: matmäklare, huvudkontor och grossister
•
•
•
•

Kontroll av importörer som utformar märkning för att verifiera att tillsatta ingredienser motsvarar
verkligt innehåll.
Verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna
renhetskriterier. Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och
färgämnen, samt citronsyra (E330).
Verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel
används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig
till barn.
Verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i kedjan.

Dricksvattenanläggningar
•

Mikrobiologiska och kemiska risker i dricksvatten

E-handel
•

Miljösamverkan projekt: Kontroll av e-handel

Uppföljning
I följande tabeller finns en sammanställning av den uppföljning av grunduppdraget för livsmedelskontroll
som kommer att genomföras under 2021. Redovisning till miljönämnden sker i samband med
delårsrapport och årsanalys.

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 löpande
se över hur avgiftsfinansieringen 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 av lagstiftning och nämnden kan inte prioritera ned denna del av
tillsynen.
Händelsestyrd tillsyn
Denna kategori innehåller handläggning och hantering av anmälningsärenden, 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 ned
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. Behoven styrs genom lagstiftning och annan vägledning. Miljönämnden har möjlighet att påverka
den behovsstyrda tillsynen enligt miljöförvaltningens Behovsutredning och tillsynsplan 2021-2023 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 2021. Redovisning till miljönämnden sker i samband
med delårsrapport och årsanalys.
Mätbara indikatorer

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.
Verksamhetsstödets gemensamma prioriterade områden för 2021
•
•
•

Informationssäkerhet och dataskydd
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Behovsanpassat chefsstöd

Gemensamma prioriterade områden för verksamhetsstödet är desamma som 2020, då frågorna
fortfarande är aktuella och då en del av arbetet 2020 tappat fart till följd av Coronapandemin.
Prioriterade områden för 2021 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. 2021 prioriteras särskilt klimatarbetet
(Klimatomställning Malmö), bland annat med satsningar på den externa webben och storytelling
tillsammans med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Kommunikationsarbete
kopplat till genomförandet av det nya miljöprogrammet är prioriterat liksom kommunikation av
trygghetstillsyn. Vi fortsätter även det interna arbetet inom ramen för den utbildning vi påbörjade 2020,
”Att leda organisationer med kommunikation”, genom att coacha avdelnings- och enhetschefer och ge
ökad kunskap om kommunikation som verktyg för ledare, med syfte att nå måluppfyllelse och
implementera strategier och förändringar.
Ekonomienheten skapar förutsättningar för att öka den ekonomiska medvetenheten samt säkerställer
miljöförvaltningens ekonomiska redovisning. Prioriterade områden under 2021 är
•
•
•

Ekonomiutbildning kopplat till chefernas uppdragsbeskrivning.
Utveckla arbetet med intern kontroll i samarbete med fastighets- och gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret.
Utveckla de ekonomiska processerna samt synliggöra och kommunicera dem inom förvaltningen.

HR-enheten skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv genom att ge cheferna
stöd i samtliga Malmö stads HR-processer, till exempel vid rekrytering, löneöversyn och arbetsmiljö- och
kompetensförsörjningsfrågor. Prioriterade områden under 2021 är
•
•
•

Chefer med stöd av HR genomför allmän riskbedömning på enheterna.
Chefsgruppsutveckling för att stärka chefer i sin roll.
Utvecklingsinsats för medarbetare och chefer mot kränkande särbehandling.

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.
Under 2021 kommer vi att ha fortsatt fokus på att vidareutveckla förvaltningens digitala interna arbetssätt
för en effektivare ärendeprocess.
Prioriterade områden under 2021 är
•
•
•
•

Vidareutveckling av verksamhetssystemet (exempelvis utveckla automatiserade kvalitetskontroller,
digital signering, projektmodul).
Ta fram en digital strategi för miljönämndens verksamhet samt organisera arbetet kring
verksamhetsutveckling och digitalisering.
Vidareutveckling av webbkartan mMap och MF-kartan för att både underlätta för medarbetarna i
det dagliga arbetet samt kunna visualisera geografisk information på ett lättillgängligt sätt.
Införa ett systematiskt arbetssätt kring omvärldsbevakning på förvaltningen.

Kommunbidraget för 2021 uppgår till 75 306 000 kronor, vilket är en minskning med 956 000 kronor
jämfört med budget 2020. Minskningen beror sammantaget på att nämnden har ett effektiviseringskrav
2021 med tre procent vilket motsvarar 2 329 000 och att index för löne- och prisökningar räknats upp
med 1,8 procent motsvarande 1 373 000 kronor.
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 projekten beaktas i nämndsbudgeten.
Intäkter
Intäkterna budgeteras till 103 939 00 kronor varav 45 342 000 kronor utgörs av tillsynstäkter och
14 254 000 kronor av olika projektbidrag från bland annat staten och EU. Resterande intäkter utgörs av
internfördelad overhead samt intäkter för bland annat luftkvalitetsmätningar.
Kostnader
Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 179 243 000 kronor. Av dessa utgör 68 736 000
övriga kostnader inklusive avskrivningar och finansiella kostnader.
Personalbudgeten som uppgår till 110 507 000 kronor och omfattar sammanlagt 174 helårsresurser
fördelade enligt tabell nedan.
Antal helårsresurser

Investeringar
Miljönämnden har i budget 2021 beviljats en investeringsram på 800 000 kronor som kommer att
användas till inköp av luftövervakningsutrustning samt kontors- och IT-utrustning.

Tabellen ovan visar kommunbidragsförändringarna jämfört med Nämndsbudgeten 2020. Den största
förändringen är att personalen i projektet Tryggare Malmö från och med 1 juni 2020 organiserades i en ny
enhet under Avdelningen för livsmedelskontroll. Det medför som en helårseffekt 2021 att 5 800 000
kronor överförs från Avdelningen för miljö- och hälsoskydd till Avdelningen för livsmedelskontroll.
Vidare består minskningen på Miljöstrategiska avdelningen främst av ett effektiviseringskrav på 2 061 000
kronor. Stödfunktionerna förstärks med anslag till bland annat en verksamhetscontroller.

Nedan redovisas internbudgeten för miljönämnden, avdelningarna och stödfunktionerna
miljöförvaltningen. I tabellen har också intäkter och kostnader för overhead tagits med.

