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Sammanfattning
Pågående pandemi har i hög grad påverkat miljönämndens verksamhet under året. Inom både
livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har omprioriteringar gjorts för att kunna utföra
det nya uppdraget med trängselkontroller, samt möta Folkhälsomyndighetens restriktioner om minskad
smittspridning. Covid-19 har haft en begränsad inverkan på det miljöstrategiska arbetet och främst är det
de delar av verksamheten som omfattar rådgivning, utbildning och nätverkande som påverkats.
Exempelvis har konsumentrådgivningen sett ett ökat antal kontakttillfällen och ärendena har dominerats
av frågor kopplade till pandemin.
Trots pandemin har ett högre antal livsmedelsverksamheter nyregistrerats än föregående år. Trängsel på
restauranger har gjort att antalet mottagna klagomål har ökat med 20 procent. Uppdraget att utföra
kontroller av trängsel på restauranger och uteserveringar har inneburit att flera inspektörer, både inom
miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll, har fått prioritera detta arbete. Även förvaltningens
kommunikationsarbete har anpassats till rådande situation med covid-19, vilket bland annat inneburit ett
omfattande press- och mediearbete och information till verksamhetsutövare och Malmöbor.
Miljönämndens arbete med tillsyn och kontroll för att motverka osund konkurrens och svart ekonomi
bedöms ha positiva effekter på tryggheten i samhället. En viktig del i detta arbete är den fokuserade tillsyn
som vi genomför tillsammans med andra myndigheter. Verksamheten har även gått från att drivas som ett
projekt till att bli ordinarie verksamhet under året.
Miljöförvaltningen har haft ett fortsatt högt inflöde av anmälningar i markärenden i den händelsestyrda
tillsynen, vilket följer av den stora utbyggnadstakten inom staden.
Flera av ändringarna i avfallslagstiftningen, det så kallade avfallspaketet, började gälla i Sverige i juli 2020.
Ändringarna innebär utökade tillsynsuppgifter för kommunerna, men det är ännu svårt att förutse i vilken
omfattning.
Under året har miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till Miljöprogram 2021–2030, som godkändes av
miljönämnden i december. Förslaget innehåller de tre målområdena klimat, stadsmiljö och natur och
målområdena har kopplats till FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen.
Som en del av stadens klimatarbete har miljönämnden tagit initiativ till en arbetsprocess benämnd
Klimatomställning Malmö. En viktig del inom denna process är att ta fram en portfölj med klimatåtgärder.
Arbetet är påbörjat och tillsammans med externa experter har till exempel en övergripande
samhällsekonomisk analys av åtgärder för att minska Malmös direkta växthusgasutsläpp tagits fram. En
fördjupad studie har gjorts av koldioxidavskiljning vid Sysavs förbränningsanläggning.
Miljöförvaltningen har haft fortsatt fokus på verksamhetsutveckling, där digitalisering är en viktig del.
Takten på utvecklingsarbetet har under året påverkats av ovissheten kring förvaltningens ekonomiska
situation med anledning av pandemin, vilket har lett till att planerade resurser inte tillsatts fullt ut.
Miljönämnden redovisar ett resultat på 4 168 000 kronor. 1 500 000 kronor beror på att planerat
utvecklingsarbete påverkats av ovissheten kring förvaltningens ekonomiska situation under främst första
halvåret med anledning av coronaviruspandemin. Vidare gjordes omprioriteringar och
ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna på grund av trängselkontroller vilket medförde ett
överskott på cirka 1 700 000 kronor. Som en följd av coronaviruspandemin blev också kostnaden för
resor och konferenser lägre vilket bidrog till resultatet med 1 000 000 kronor
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Verksamhetens utveckling under året
Klimatomställning
Efter ett omfattande utredningsarbete har rapporten Utsläppsläget Malmö 2020–2030, inklusive en
metodikbilaga tagits fram. Rapporten innehåller en sammanställning av Malmös direkta växthusgasutsläpp
(Scope 1) samt indirekta växthusgasutsläpp från energikonsumtion (Scope 2) och hur dessa är fördelade i
tid och mellan sektorer. Övergripande åtgärder som kan halvera utsläppen till 2030 presenteras
tillsammans med en samhällsekonomisk analys.
En organiseringsmodell för klimatomställningsarbetet har tagits fram och kommer att testas under 2021.
En utredning om koldioxidinfångning vid Sysavs förbränningsanläggning har också genomförts. Ett antal
klimat- och energirelaterade projekt har pågått under året inom områdena klimatsmart mat,
kunskapsinsatser för ökad lokal solelsproduktion, cirkulära inköp, resurseffektivisering och flexibla elnät.
Arbetet har genomförts i samarbete med olika aktörer.
Förvaltningen har, utifrån klimat- och kretsloppsöverenskommelsen i Sege park, stöttat systemägare och
byggherrar i klimatomställningsarbetet, med fokus på energifrågor. Vi har dessutom bidragit till ett förslag
om ny mötes- och resepolicy i Malmö stad. Förvaltningen har arbetat med att utveckla olika
dialogmetoder. Under året har barn och unga involverats i miljöarbetet, bland annat genom Grönt elevråd.
Energiförsörjning
Miljöförvaltningen har bidragit med expertis och underlag i arbetet med att hitta både kortsiktiga och
långsiktiga lösningar på kapacitetsproblematiken. Vi har deltagit i flera statliga utredningar som
genomförts av bland annat Energimarknadsinspektionen, länsstyrelsen samt Svenska kraftnät.
Miljöförvaltningen har påbörjat en syntes av slutsatserna i de statliga utredningarna att använda som grund
för informerade beslut framöver, till exempel vad gäller möjliga åtgärder och positionsförflyttningar.
Utöver detta har miljöförvaltningen haft en nära dialog med näringslivet i Malmö för att informera om
nuläget och inhämta kunskap om deras behov.
Miljöförvaltningen stöttar även stadsbyggnadskontoret med expertis i arbetet med att ta fram en ny
energistrategi för Malmö stad, och deltar både i arbets- och styrgrupp. Genom arbetet möjliggörs ett
strategiskt och systemövergripande arbete med stadens energiförsörjning. Tillsammans med bland andra
Eon deltar förvaltningen i ett första test av djupgeotermi och ingår i en ansökan om EU-medel för att gå
vidare med ett pilotprojekt i full skala.
Malmö - en halvmiljonstad
För att bättre kunna stödja stadsutvecklingen har miljöförvaltningen utvecklat sin del i planprocessen, och
en ny vägledning och mall för detaljplaneremisser har implementerats. Sedan den 1 juni 2020 hanterar
miljöförvaltningen bygglov på ett nytt sätt och besvarar inte längre formella bygglovsremisser. Istället har
ett nytt arbetssätt och nya rutiner tagits fram tillsammans med stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet, där
fokus ligger på att besvara frågeställningar och lämna information och rådgivning i bygglovsärenden.
Arbetssättet stämdes av med stadsbyggnadskontoret under hösten, men en större utvärdering ska
genomföras under 2021.
Förtätning och utbyggnad
Miljöförvaltningen har haft ett fortsatt högt inflöde av anmälningar i markärenden i den händelsestyrda
tillsynen, vilket följer av den stora utbyggnadstakten inom staden.
I juli 2018 trädde EU:s beslut om revideringar i avfallslagstiftningen, det så kallade avfallspaketet, i kraft.
Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en
förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av
regeländringarna har börjat gälla i Sverige den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser börjar tillämpas
senare. I Sverige införlivas ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen,
deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter. Ändringarna innebär bland annat att
kommunerna får utökade tillsynsuppgifter, men det är svårt att förutse i vilken omfattning. Samarbete har

Årsanalys 2020, Miljönämnden

5(48)

inletts med de andra storstäderna för att ta fram gemensamma metoder och arbetsmaterial för att kunna
hantera de nya tillsynsuppgifterna på ett likartat sätt.
Boverket har uppmärksammat förvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamt framtagna
stödunderlag, Stadsutveckling i industrinära lägen – stödunderlag för fysisk planering i Malmö stad, och har bjudit in
till att delta i en referensgrupp/extern kvalitetssäkringsgrupp om planläggning och Sevesoverksamhet.
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 2020 har en kartläggning av förädlingsprocessen tagits fram och ett
forum för förädlingsprocessen med representanter från de tre förvaltningarna har skapats.
Uppsökande bostadstillsyn
Planen för bostadstillsynen har omprioriterats till stora delar på grund av pågående pandemi. Alla
inspektioner inom den uppsökande tillsynen har sedan i mars varit inställda, då det inte varit möjligt att
genomföra dem på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt, varken för inspektörer eller boende. En
omprioritering av den behovsprövade tillsynen har gjorts till förmån för radontillsyn. Denna har utförts
genom granskning av genomförda radonmätningar hos fastighetsägarna. Även tillsyn på omsorgsboenden
har utökats.
Många Malmöbor har vistats mer än vanligt i sina hem, något som har lett till ett ökat tryck på rådgivning
och händelsestyrd tillsyn med en ökning av inkommande klagomål och samtal. Många fastighetsägare har
begärt och fått förlängda tidsfrister för att kunna genomföra åtgärder på ett säkert sätt under pandemin.
Bedömningar har gjorts från fall till fall, där hälsonytta har vägts mot risken för smittspridning.
Trygghet
Tillsyn och kontroll inom Tryggare Malmö har under året arbetat med livsmedelsfusk, oregistrerade
livsmedelsverksamheter och miljöfarliga verksamheter, kemiska, elektroniska och kosmetiska produkter,
olagliga läkemedel, samlingslokaler, hygieniska behandlingslokaler, olovliga boenden och
fastighetsövergripande inventeringar. En viktig del i arbetet är den fokuserade myndighetstillsyn vi
genomför tillsammans med Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogdemyndigheten,
stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknad- och socialförvaltningen, Räddningstjänsten Syd och
Arbetsmiljöverket. Under året har 230 samordnade kontroller utförts, vilket är fler än under 2019. På
grund av rådande pandemi har inspektionerna anpassats så att endast de myndigheter med lagstiftning
som haft starkast koppling till aktuellt kontrollobjekt behövt vara på plats. De största insatserna, som
kräver deltagande från samtliga samagerande myndigheter inom Tryggare Malmö, har omprioriterats
under de delar av året då smittspridningen varit som störst.
Sedan den 1 juni är den del av Tryggare Malmö som är inom miljönämndens uppdrag inte längre ett
projekt, utan är samlat i en ny enhet på miljöförvaltningen.
Livsmedelskontroll
För att minska smittspridningen av covid-19 i samhället samt för att skydda riskgrupper har både
anpassningar och omprioriteringar gjorts i den planerade livsmedelskontrollen.
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 att mer
än tio procent av personalresurserna har avsatts till detta arbete. På grund av pandemin har
omprioriteringar av den planerade kontrollen fått göras, men verksamheten räknar med att kunna
genomföra samtliga planerade kontroller inom den treårsperiod som gäller för kontrollplanen. Antalet
nyregistrerade verksamheter har varit högre än föregående år, även om vissa av dessa inte kunnat starta sin
verksamhet. Antalet mottagna klagomål har ökat med 20 procent, något som till stor del har med trängsel
på restauranger att göra.
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Miljöförvaltningen har på kort tid fått igång en välfungerande kontrollverksamhet för trängsel. Här var
Malmö tidigt ute och vårt arbetssätt och våra metoder låg till grund för länets arbetssätt samt för
utformningen av den ekonomiska kompensationsmodell som fastställdes av regeringen.
God och likvärdig service till Malmöbor
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 våren 2020 tog nämnden del av resultatet från Insikts-mätningen
2019. En rutin har tagits fram för förvaltningens arbete med underlag till mätningen samt en processkarta
för analys av resultat. Analysen av 2019 års resultat kommer att ligga till grund för kommande
prioriteringar i verksamhetsutvecklingen.
Miljöförvaltningens konsumentrådgivning har sett ett ökat antal kontakttillfällen under 2020, vilket tyder
på mer komplicerade och tidskrävande ärenden. Under året har ärendena dominerats av frågor kopplade
till pandemin med avbokade och inställda resor, evenemang och hotellvistelser. Andelen kontakttillfällen
via e-post har ökat sedan förra året, vilket delvis beror på pandemin och delvis på en ökad digital
utveckling av samhället. Pandemin har även påverkat den förebyggande, utåtriktade verksamheten kraftig.
Endast en tredjedel av de föreläsningar som hölls 2019 har kunnat genomföras under 2020, digitalt
utbildningsmaterial och digitala möten har till viss del kunna ersätta föreläsningarna.
Digitalisering och kommunikation
Den digitala utvecklingen går snabbt och är en självklar del av många Malmöbors vardag.
Miljöförvaltningen haft fortsatt fokus på verksamhetsutveckling, där digitalisering är en viktig del. Till
exempel pågår arbete med att integrera verksamhetssystemet Vision med e-tjänstverktyget Open
ePlatform. Takten på utvecklingsarbetet har dock påverkats av ovissheten kring förvaltningens
ekonomiska situation med anledning av covid-19, vilket har lett till att planerade resurser inte tillsatts fullt
ut.
Förvaltningen har arbetat aktivt och brett för att våra viktiga verksamhetsfrågor ska kommuniceras på ett
enkelt, tydligt och tillförlitligt sätt. Stort fokus har legat på arbetet med förvaltningens utökade uppdrag
med trängselkontroller på serveringsställen. Det har även varit ett omfattande press- och mediearbete med
veckovisa utskick till media, deltagande i Malmö stads presskonferenser, samt återkommande kontakter
med journalister. Uppföljning visar att förvaltningen har nått ut med sina budskap på ett tillfredsställande
sätt. Olika kommunikationsinsatser har genomförts i våra utvecklingsprojekt och i tillsynsverksamheten,
till exempel klimatarbetet via Klimatomställning Malmö, miljöprogrammet och Tryggare Malmö.
Miljöförvaltningen har under tre veckor på sommaren erbjudit 21 ungdomar Ung i sommar-praktik.16 av
ungdomarna har haft uppdrag som trängselvärdar och har spridit positiva budskap om att hålla avstånd.
Fem av ungdomarna har bistått miljöstrategiska avdelningen i olika projekt.

Grunduppdraget
Fem väsentliga avvikelser har noterats vilka presenteras nedan.
Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Strategiskt kemikaliearbete

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Antagandet av Handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete 2020–2030 är försenat.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Åtgärderna i handlingsplanen har inte kunnat påbörjats,
vilket innebär att en reducering av Malmöbornas
exponering för kemikalier skjuts på framtiden.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Då arbetet är förvaltningsövergripande kan flera
nämnder påverkas och samarbetet riskera att tappa fart.
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Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Begränsade än så länge.

Vidtagna åtgärder

Inga möjliga, förutom att planering fortgår i den
omfattning som är möjligt.

Namn på avvikelsen:

Plan för god ljudmiljö

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Antagandet av Plan för god ljudmiljö 2020–2028 är
försenat.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Den gemensamma handlingsplanen som de tekniska
förvaltningarna gemensam ska ta fram blir försenad.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Risk att samarbetet i staden försämras och att
miljöförvaltningen inte kan prioritera åtgärder där
situationen är som sämst utan behöver hantera samtliga
bullerärenden likvärdigt eftersom en stadsövergripande
prioriteringsordning inte finns.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Begränsade än så länge.

Vidtagna åtgärder

Risk att samarbetet i staden försämras och att
miljöförvaltningen inte kan prioritera åtgärder där
situationen är som sämst utan behöver hantera samtliga
bullerärenden likvärdigt eftersom en stadsövergripande
prioriteringsordning inte finns.

Namn på avvikelsen:

Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden ej genomförd enligt tillsynsplan

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Antalet exploateringar har ökat vilket medfört en ökad
ärendemängd inom förorenade områden. Hög
arbetsbelastning på handläggarna på grund av ett stort
antal remisser som inkommit till följd av det nya
avfallspaketet.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Risk för att stadsutvecklingsprojekt försenas. Risk för att
dålig hantering av miljöfarlig verksamhet inte
uppmärksammas, vilket kan påverka miljön och
människors hälsa.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Risk för förseningar av gemensamma
stadsutvecklingsprojekt som kan påverka andra nämnder
och styrelser. I förlängningen riskerar civilsamhället att
utsättas för ohälsosamma och otrygga miljöer.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Risk för stor arbetsbelastning.

Vidtagna åtgärder

Översyn och revidering av tillsynsplanen.

Namn på avvikelsen:

Uppsökande bostadstillsyn ej genomförd som
planerat enligt tillsynsplan

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av pågående pandemi har uppsökande
bostadstillsyn inte kunnat genomföras som planerat
enligt tillsynsplanen. Ur smittspridningssynpunkt har
tillsyn i privatpersoners hem inte kunnat genomföras
säkert varken för boende eller inspektörer.
Fastighetsägare har heller inte kunnat utföra underhåll
eller åtgärda avvikelser/brister av samma anledning.
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Konsekvenser för de verksamheten är till för

Risk för att ohälsosamma boendemiljöer uppstår med till
exempel ventilations- och fuktproblematik,
nedskräpning, eftersatt underhåll och att allvarliga brister
i boendemiljön inte åtgärdas. Risk för att fler bostäder
slumförvaltas och att oseriösa fastighetsägare utnyttjar
situationen. Sammantaget påverkar detta medborgarnas
trygghet.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Då den inställda bostadstillsynen har positiva
konsekvenser för både hälsa och trygghet kan detta
påverka främst civilsamhället, Hälsa-vård- och omsorgsamt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Den inställda tillsynen innebär minskad risk för
smittspridning och risk att insjukna i Covid-19. Risk för en
ökad arbetsbelastning när verksamheten kan återgå till
normalt läge. Positivt är att andra tillsynsinsatser har
kunnat prioriteras såsom trängselkontrollerna och
radontillsyn.

Vidtagna åtgärder

Regelbundna bedömningar och avvägningar sker
löpande under rådande pandemi för att bedöma
möjlighet till att utföra tillsyn som planerat. Annan tillsyn
har prioriterats bland annat ökat antal trängselkontroller,
också av betydelse för den upplevda tryggheten.

Namn på avvikelsen:

Digitalisering

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Planerat utvecklingsarbete har påverkats av ovissheten
kring förvaltningens ekonomiska situation med
anledning av covid-19. Resurser har därför inte kunnat
tillsättas enligt plan.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Förseningar i olika digitaliseringsprojekt, bland annat vad
gäller utvecklingen av e-tjänster. Detta påverkar
tillgängligheten och möjligheten till utökad digital
kommunikation för våra verksamhetsutövare och
medborgare.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Inga konsekvenser.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Förseningar i olika digitaliseringsprojekt. Konsekvensen
är minskad utvecklingstakt på olika områden som
verksamheten pekat på finns behov av att digitalisera.

Vidtagna åtgärder

Omprioriteringar; har bland annat prioriterat arbete med
att integrera förvaltningens verksamhetssystem med
Open ePlatform, något som kommer att underlätta för
kommande utveckling av e-tjänster.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
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Avstämning
Indikatorn för andelen koldioxidutsläpp från flygresor visar på en positiv avvikelse, där utsläppen minskat
med 97 procent jämfört med 2018 års nivå. Detta kan jämföras med det önskade utfallet på 65 procents
reduktion till år 2022. Förvaltningen är mer återhållsam med flygresor och försöker driva frågan i de
internationella projekt där vi deltar. Den huvudsakliga anledningen till minskningen kan dock tillskrivas
pandemin, som gjort att möten och evenemang som hade krävt flygresor har ställts in eller genomförts
digitalt.
Indikatorn som avser växthusgasutsläpp från inköpta livsmedel visar också på en positiv avvikelse.
Miljöförvaltningen har inte köpt in några livsmedel via marknadsplatsen i Ekot under 2020. Därmed blir
utfallet noll, vilket är lägre än det önskade utfallet på 0,7 kilo CO2-ekvivalenter per kilo livsmedel.
Pandemin, som inneburit omfattande hemarbete och ett minimum av möten med mat, är den viktigaste
anledningen. Förvaltningen har köpt in fruktkorgar, te, kaffe och mjölk, men dessa inköp görs utanför
Ekot och statistik samlas därmed inte in via Compare. För att statistiken ska vara jämförbar mellan
förvaltningarna redovisas endast statistik från Compare.
Övriga fyra indikatorer har basår 2020, vilket innebär att utfallen för 2020 utgör de målvärden som
utfallen under kommande år ska jämföras med.
Indikator
Antal körda kilometer med tjänstebilar
ska minska på miljöförvaltningen.

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

27 390

27 390

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn visar antal totalt körda kilometer med miljöförvaltningens samtliga elva bruksbilar under januari till
december. År 2020 är basåret för mätningen och därför anges ingen status eller trend.
Växthusgasutsläpp från inköpta
livsmedel ska minska eller bibehållas.

0

0,7

Enligt planering

Avstämning
Miljöförvaltningen har inte köpt in några livsmedel via marknadsplatsen i Ekot under 2020 och därmed blir utfallet 0.
Det förvaltningen har köpt in är fruktkorgar, te, kaffe samt mjölk. Samtliga inköp görs utanför Ekot och därmed samlas
dessa inköp ej in via Compare. För att statistiken ska vara jämförbar mellan förvaltningarna redovisas endast statistik
från Compare.
Energianvändningen (kWh/m2) i
miljöförvaltningens lokal ska minska.

151,6

151,6

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Utfallet visar förbrukning av fjärrvärme, 76,8 kWh/kvm samt elförbrukning för fastighets- och verksamhetsel, 74,8
kWh/kvm under januari till december 2020. År 2020 är basåret för indikatorn därför anges ingen status eller trend.
Inköp av fossilt drivmedel (liter) ska
minska på miljöförvaltningen.

55

55

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn visar antal liter som köpts in under januari - december 2020. År 2020 är basåret för indikatorn därför anges
ingen status eller trend.
Antalet engångsartiklar i plast som
används av miljöförvaltningen ska
minska.

6 650

6 650

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Inköpen avser till största delen antalet insatspåsar, sopsäckar och engångspennor under perioden januari till
december 2020. År 2020 är basåret för indikatorn därför anges ingen status eller trend.
Andelen koldioxidutsläpp från
flygresor som anställda och
förtroendevalda gör ska minska i
förhållande till 2018 års nivå.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Avstämning
13 flygresor har genomförts vilket motsvarar 4630 kilo C02 och 97 procent lägre utsläpp än 2018. En förklaring till
detta är Coronapandemin, då flera evenemang ställts in eller genomförts digitalt. Även 2019 var flygresorna färre än
2018, vilket då motsvarade 60 procent lägre koldioxidutsläpp.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för
att brottsligheten ska minska
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tillsyn och kontroll inom Tryggare Malmö har under året haft fokus på livsmedelsfusk, oregistrerade
livsmedelsverksamheter, miljöfarliga verksamheter, butiker med olovlig försäljning i detaljhandeln,
kemiska, elektroniska och kosmetiska produkter, olagliga läkemedel, samlingslokaler, hygieniska
behandlingslokaler, olovliga boenden, välfärdsbrott och fastighetsövergripande inventeringar. Detta för att
motverka svart ekonomi och otrygghet. Målet är först och främst att överföra dessa verksamheter till
ordinarie tillsyn med de avgifter och regelbundna inspektioner det innebär. Om verksamheten inte frivilligt
följer lagstiftningen meddelas rättelser genom förelägganden, miljösanktioner eller förbud.
Miljöförvaltningen har under året utfört sammanlagt cirka 300 kontroller och tillsynsbesök, varav 200 har
genomförts som samordnade kontroller med flera myndigheter. Att så många myndighetsgemensamma
kontroller har kunnat genomföras trots pandemin får anses mycket positivt, eftersom den gemensamma
tillsynen visat sig vara ett mycket effektivt brottsförebyggande arbete. Förutom miljöförvaltningen har
stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, Polisen,
Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket och Kronofogden medverkat regelbundet. Arbetet bygger
framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam tillsyn.
Kontrollerna och tillsynen har bland annat resulterat i att 37 olovliga boenden har upphört, att 15
thaimassagesalonger med allvarliga brister har flyttat eller stängt, att 28,6 ton osäkra livsmedel har hindrats
från att släppas ut på marknaden och att 35 oregistrerade livsmedelsverksamheter har registrerats.
Dessutom 103 sanktionsbeslut (varav 65 gäller förbud, åtgärdsföreläggande med vite, omhändertagande
och destruktion), åtta kontroller av samlingslokaler där rökning skett, elva rapporter till polis om misstänkt
människohandel, samt fem anmälningar om olagliga läkemedel till läkemedelsverket.
Här följer en mer detaljerad genomgång av årets arbete inom Tryggare Malmö:
Olovliga boenden
50 nya ärenden har påbörjats under 2020 på grund av misstankar om olovligt boende. Under året har totalt
37 olovliga boenden med farliga boendemiljöer upphört.
Thaimassagesalonger
Nämnden har utfört tillsyn enligt miljöbalken som ställer krav på lokalens lämplighet, ventilation samt
städ- och hygienrutiner. Majoriteten av tillsynsbesöken har lett till vidare utredning och beslut om
åtgärder. Det finns många oseriösa aktörer inom branschen med koppling till otrygga förhållanden, som
till exempel arbetskraftsrelaterat fusk och skattefusk. Sedan Tryggare Malmö startade har 15 salonger,
alltså 20 procent av de som besökts, stängts eller flyttat till annan lokal.
Fastighetsövergripande tillsyn
Fastighetsövergripande tillsyn sker till stor del i centralt belägna områden, som enligt gällande detaljplaner
endast får användas för industriändamål. Södra Sofielunds industriområde (Norra Grängesbergsgatan) är
ett exempel, liksom Emilstorp (Industrigatan). Lindängen centrum har fastigheter där flera myndigheter
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har identifierat att Malmöbor upplever otrygghet. Det kan vara lokaler som används i andra syften än vad
som medges i bygglovet, till exempel illegala nattklubbar, olovliga boenden och butiker. Det kan också
vara att fastighetsägaren på något sätt brister i sin kontroll av fastigheten.
Livsmedelsfusk och oregistrerade livsmedelsverksamheter
Alla livsmedelsverksamheter i Malmö är skyldiga enligt lag att registrera sig hos miljöförvaltningen. Till
följd av miljöförvaltningens tillsyn under året, har 35 oregistrerade verksamheter registrerats och överförts
till ordinarie tillsyn. Cirka 28,6 ton kaffe, choklad, mandel, hälsokostprodukter och godis har spårats upp
och på grund av brister i spårbarhet stoppats från försäljning under året. Hälften av produkterna har
bekräftats vara stöldgods. Sedan satsningens start har cirka 128,6 ton livsmedel, främst godis, stoppats från
försäljning.
Samlingslokaler
Under år 2020 har nämnden utfört 12 myndighetsgemensamma insatser på samlingslokaler där rökning
skett. Vid fem tillsynstillfällen har miljöförvaltningen konstaterat att våra beslut om rökförbud har
överträtts och vi har ansökt om utdömande av vite i tre av fallen. Tack vare insatserna i Tryggare Malmö
finns det idag en ökad kunskap hos de verksamheter som vill anpassa sig efter lagen. Allt fler tar kontakt
med myndigheterna för rådgivning innan de startaren verksamhet eller gör ändringar i lokalen. Under året
har detta kunnat förhindra minst tre rökcaféer från att öppna.
Detaljhandel
Konsumenterna ska kunna förvänta sig att produkterna de handlar är kontrollerade och säkra innan de
hamnar på marknaden. Vi har gjort 80 kontroller av läkemedel, kosmetika och elektronik. Vid fem av
dessa tillfällen har produkter anmälts till läkemedelsverket, och vid nio har vi ansökt om
miljösanktionsavgifter. Förbud mot osäkra produkter har meddelats i två fall.
Misstankar om människohandel
Tryggare Malmö genomför tillsyn i olika miljöer där människor riskerar att utsättas för olika former av
exploatering. Massagesalonger, nagelsalonger, fordonstvättar, fordonsverkstäder, restauranger,
byggarbetsplatser och livsmedelsgrossister är exempel på miljöer där misstankar om människohandel
funnits. Under 2020 har miljöförvaltningen lämnat elva tips om människohandel till polisen.
Indikator
En kvalitativ bedömning av vilka
effekter nämndens arbete och
samverkan med andra myndigheter
inom Tryggare Malmö har haft på
illegala, oregistrerade och oseriösa
verksamheter.

Utfall
Uppnådd

Önskat utfall 2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
Under året har nämnden genomfört gemensamma insatser inom framförallt sju tillsynsområden som bedöms ha
negativa effekter på tryggheten i samhället, eftersom de bidrar till osund konkurrens och svart ekonomi.
Tillsynsområdena omfattar olovliga boenden, hygieniska behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter,
livsmedelsfusk, butiker med olovlig försäljning i detaljhandeln, tillsyn av samlingslokaler där rökning sker inomhus,
samt hela fastigheter (fastighetsövergripande tillsyn).
Kommunala och statliga myndigheters kontroll har visat sig vara ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande
arbetet. För att främja trygghet och förebygga brottslighet krävs ett gemensamt agerande av flera myndigheter,
något som möjliggörs genom Tryggare Malmö.
I Tryggare Malmö medverkar regelbundet miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket och Kronofogden.
Arbetet bygger framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam tillsyn.
I Malmö finns oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer gällande lagstiftning. Dessa
verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga, motverkar hållbarhetsmålen, bidrar till osund konkurrens och en upplevd
otrygghet för Malmöborna. Otillräckliga resurser hos enskilda kontrollmyndigheter kan innebära en risk för att
uppsökande tillsyn nedprioriteras, något som kan ge oseriösa aktörer större chans att etablera sig på marknaden.
Detta kan även på sikt leda till att seriösa aktörer trängs undan på grund av osund konkurrens.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 visar att grövre brottslighet ofta har förgreningar till oseriösa
verksamheter inom restaurangbranschen, detaljhandeln och byggbranschen. När Tryggare Malmö går in och stör
dessa verksamheter, kan det alltså på lång sikt påverka brottsligheten och Malmöbornas trygghet och säkerhet. Målet
är först och främst att överföra dessa verksamheter till ordinarie tillsyn, med de avgifter och regelbundna inspektioner
det innebär. Om verksamheten däremot inte frivilligt följer lagstiftningen behöver rättelse meddelas genom
förelägganden, miljösanktioner eller förbud.
Det etablerade arbetssättet bidrar till att vi tillsammans kan utföra kontroller av oseriösa verksamheter och att vi kan
mobilisera resurser utifrån de problem som uppstår.
Under 2020 har miljönämnden genomfört cirka 300 kontroller. Av dessa genomfördes 200 tillsammans med en eller
flera andra myndigheter. Under året har nämnden startat 239 ärenden.
Olovliga boenden.
Miljönämnden har under året följt upp tidigare meddelade förbud mot olovliga boenden och kontrollerat nya
misstänkta olovliga boenden tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten Syd. I vissa ärenden
har även Arbetsmiljöverket och Polisen deltagit. 50 nya ärenden har startats under 2020 på grund av misstankar om
olovligt boende. I 20 ärenden har miljöförvaltningen skrivit beslut om förbud mot boende. Under 2020 har totalt 37
olovliga boenden upphört. Flera av de olovliga boenden som upptäckts har varit i direkt anslutning till verksamheter
som massagelokal, butikslokal, livsmedelsverksamhet, bilverkstad och byggarbetsplats. Den
myndighetsgemensamma tillsynen bedöms ha en viktig roll för att stävja den svarta ekonomi och otrygghet som
uppstår när människor hamnar i farliga boendemiljöer.
Thaimassagesalonger
Nämnden utför tillsyn enligt miljöbalken och ställer krav på lokalens lämplighet, ventilation samt städ- och
hygienrutiner. Majoriteten av tillsynsbesöken leder till vidare utredning och beslut om åtgärder. De vanligaste
bristerna är dåligt anpassade lokaler, bristande ventilation, dålig hygien, samt avsaknad av egenkontroll. I ett fåtal fall
har olovligt boende konstaterats och förbjudits.
Det finns många oseriösa aktörer inom branschen med koppling till otrygga förhållanden, till exempel
arbetskraftsrelaterat fusk och skattefusk. Detta bidrar i hög grad till att försämra och skada branschens rykte och bidra
till en osund konkurrens, vilket gör det svårt för seriösa aktörer inom thaimassagebranschen att etablera sig.
Inom Tryggare Malmö samverkar miljöförvaltningen främst med Skatteverket och Räddningstjänsten Syd när det
gäller tillsyn av massagesalonger. Skatteverket utför kontroller av personalliggare och kassaregister i syfte att se till så
att den skattemässiga hanteringen av inkomsten sköts på ett korrekt sätt, detta för att motverka osund konkurrens
och skattefusk. Räddningstjänsten Syd kontrollerar brandskydd och utrymningsvägar i lokalen för att motverka
olyckor.
Av drygt 100 inventerade thaimassagesalonger i Malmö har totalt 70 fått tillsyn, varav tjugo besöktes under 2020.
Under året har totalt 17 beslut om åtgärder skickats ut, varav ett förbud om att bedriva verksamhet. I ett av ärendena
hann miljöförvaltningen inte fatta beslut om förbud eftersom polisen stängde ned salongen, då ägarna greps för
koppleri och människohandel. Sedan Tryggare Malmö startade har totalt 15 salonger med allvarliga brister stängt ner
eller flyttat till annan lokal efter att en eller flera myndigheter ställt krav. Det rör sig om 20 procent av de besökta
salongerna. Miljöförvaltningen har tipsat polisen om misstänkt människohandel i åtta salonger.
Fastighetsövergripande tillsyn
Fastighetsövergripande tillsyn sker till stor del i centralt belägna områden, som enligt gällande detaljplaner endast får
användas för industriändamål. Södra Sofielunds industriområde (Norra Grängesbergsgatan) är ett exempel, liksom
Emilstorp (Industrigatan). Lindängen centrum har fastigheter där flera myndigheter har identifierat att Malmöbor
upplever otrygghet. Det kan vara lokaler som används i andra syften än vad som medges i bygglovet, till exempel
illegala nattklubbar, olovliga boenden och butiker. Det kan också vara att fastighetsägaren på något sätt brister i sin
kontroll av fastigheten.
Inom den fastighetsövergripande tillsynen har vi gjort uppföljningar av äldre beslut samt åkt ut på nya ärenden. Det
har startats tio ärenden under året och vi har varit ute på nio myndighetsgemensamma insatser. Tillsynen har
genomförts av miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd och i vissa fall även av Skatteverket, Polisen och
Arbetsmiljöverket.
Livsmedelsfusk och oregistrerade livsmedelsverksamheter
Alla livsmedelsverksamheter är skyldiga enligt lag att registrera sig hos en kontrollmyndighet, så länge de uppfyller en
viss grad av kontinuitet och organisering. Alla livsmedel ska kunna spåras såväl framåt som bakåt i hela
livsmedelskedjan. Det innebär att verksamheter är skyldiga att kontrollera att de företag de handlar med är
registrerade. Kontrollmyndigheten har i sin tur en skyldighet att föra register och utföra kontroll regelbundet för att se
till att livsmedelsverksamheten uppfyller lagstiftningen.
Oseriösa företag tar dock inte hänsyn till livsmedelslagstiftningen, än mindre kommun- och nationsgränser, när de gör
affärer. Avsaknaden av ett nationellt register, och med det automatisk informationsöverföring mellan
kontrollmyndigheter, ökar risken för att oseriösa aktörer kommer undan lagkraven genom att flytta från kommun till
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Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

kommun. Företagens egenkontroll brister ofta och det finns därmed en risk att osäkra livsmedel letar sig in i
livsmedelskedjan och över nationsgränserna. Öresundsbron har underlättat för många, inklusive
livsmedelsverksamheter, att bredda sin verksamhet. Detta är något som är något som Tryggare Malmö ser allt mer av.
För att upptäcka dessa oregistrerade verksamheter sker samverkan främst med Tullverket och specialenheten
Rejseholdet på det danska Livsmedelsverket.
Tack vare den tillsyn som miljöförvaltningen genomfört inom Tryggare Malmö, identifieras flera oregistrerade
livsmedelsverksamheter som säljer osäkra livsmedel och dessa kan därmed stoppas. När det inte kan uppvisas några
spårbarhetsdokument betraktas produkterna som osäkra på marknaden. Det fattas då beslut om saluförbud och i
vissa fall kontaktas även andra myndigheter, då det sannolikt finns fler lagstiftningar som berörs.
Stulna livsmedel har under året upptäckts regelbundet vid spårbarhetskontroller och genom tips och samverkan med
andra kontrollmyndigheter. Vid upptäckten misstänks ibland att delar av partier har sålts vidare i flera led. Under året
har vi arbetat mycket med att försöka stoppa handeln med stulna livsmedel.
I den fortsatta kartläggningen av oregistrerade livsmedelsverksamheter har miljöförvaltningen gjort 129 kontroller. En
del verksamheter har upphört, 35 har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn, medan vissa
verksamhetsutövare inte har gått att få tag på, något som resulterat i extra arbete. Totalt har miljöförvaltningen
utfärdat 24 sanktionsbeslut kopplade till förbud mot utsläppande av livsmedel, vitesföreläggande och tillfälliga
stängningar. Under året har vi spårat och stoppat försäljning av cirka 28,6 ton kaffe, choklad, mandel,
hälsokostprodukter och godis på grund av brister i spårbarhet. Hälften av produkterna har bekräftats vara stöldgods.
Sedan satsningens start har cirka 128,6 ton livsmedel, främst godis, stoppats från försäljning. Miljöförvaltningen
bedömer att tillsynen som bedrivits haft goda effekter på oregistrerade och oseriösa verksamheter.
Samlingslokaler
Under år 2020 har nämnden utfört tolv myndighetsgemensamma insatser på totalt åtta samlingslokaler där rökning
skett. Syftet med tillsynsbesöken har bland annat varit uppföljning av gällande förbud, verksamheter som bytt lokal
samt helt nya verksamheter.
Vid fem tillsynstillfällen har miljöförvaltningen konstaterat att våra beslut om rökförbud överträtts och vi har ansökt
om utdömande av vite i tre av fallen. I resterande två har nya beslut enligt miljöbalken fattats på grund av ändringar i
rättsläget eller organisatoriska ändringar inom verksamheten. Tillsynsbesöken sker oftast tillsammans med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Polisen, Skatteverket, och Räddningstjänsten Syd. Miljöförvaltningen
bedömer att tillsynen haft en positiv inverkan, då vi under året inte påträffat barn och minderåriga i samlingslokaler
där det röks öppet i lokalen som helhet, vilket var vanligt när tillsynen startade 2017. Efter Tryggare Malmös insatser
finns det en ökad kunskap hos de verksamheter som vill anpassa sig efter lagen. Allt fler tar dessutom kontakt med
myndigheterna för rådgivning innan de startar en verksamhet eller gör ändringar i lokalen. Under året har detta
kunnat hindra minst tre rökcaféer från att öppna. Detta har sparat stora resurser för myndigheterna, men även för
verksamheterna själva, som undviker att investera stora pengar i något som de sedan inte får använda.
Miljöförvaltningen bedömer att tillsyn och samverkan med övriga myndigheter har varit positivt för att minska den
sociala exponeringen för rökning. Detta bidrar till att inte normalisera rökning, vilket inte är minst viktigt i förhållande
till ungdomar som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.
Detaljhandel
Konsumenter ska kunna förvänta sig att produkterna de handlar är kontrollerade och säkra innan de hamnar på
marknaden. Tillsynen inom Tryggare Malmö har visat att det finns ett stort antal osäkra, olagliga och farliga produkter
till försäljning i Malmö. Vissa kosmetiska produkter och leksaker kan till exempel innehålla ämnen som är direkt
skadliga för hälsan och elektroniska produkter kan vara strömförande eller brandfarliga. Tillsyn av detaljhandeln har
därför sedan starten av Tryggare Malmö varit ett prioriterat område.
Vid inspektioner av butiker och grossister under året har importerade produkter påträffats. Det rör sig om olagliga
läkemedel, kosmetika, kemiska produkter, pyroteknik, elektronik och e-juicer som inte uppfyller gällande lagkrav.
Tillsynen har visat att det är vanligt med import av kosmetika och elektronik från länder utanför EU/EES, där lagkraven
ser annorlunda ut.
Vi har gjort 80 kontroller av läkemedel, kosmetika och elektronik, varav 50 har varit samordnade med bland andra
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Skatteverket, Räddningstjänsten Syd och Polisen. Det finns även ett nära
samarbete med Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Läkemedelsverket och
Folkhälsomyndigheten. Under 2020 utfördes till exempel gemensamma inspektioner tillsammans med
Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen, vilka initierades av de statliga myndigheterna då de
hört talas om arbetet inom Tryggare Malmö.
Vid fem av dessa tillfällen har produkter anmälts till läkemedelsverket, och vid nio har vi ansökt om
miljösanktionsavgifter. Förbud mot osäkra produkter har meddelats i två fall.
Misstankar om människohandel
Tryggare Malmö genomför tillsyn i olika miljöer där människor riskerar att utsättas för olika former av exploatering.
Massagesalonger, nagelsalonger, fordonstvättar, fordonsverkstäder, restauranger, byggarbetsplatser och

Årsanalys 2020, Miljönämnden

14(48)

Indikator

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

livsmedelsgrossister är exempel på miljöer där misstankar om människohandel funnits.
Inspektörer som rör sig olika miljöer och kommer i kontakt med människor som kan vara utsatta för brott, har en viktig
roll att rapportera iakttagelser vidare till rätt instans. En checklista har därför tagits fram som ett hjälpmedel för att
underlätta identifieringen av människohandel eller människoexploatering på arbetsplatser. Den utgår från ILO:s
(International Labour Organization) checklista över indikatorer på människohandel och har tagits fram i samråd med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsmiljöverket i region syd. Polisens människohandelsgrupp i region
syd och kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har varit med och granskat
checklistan. Syftet är att de iakttagelser på misstänkt människohandel som görs vid en inspektion ska dokumenteras
och skickas vidare till Polisen i region syd.
Under 2020 har miljöförvaltningen lämnat elva tips om människohandel till polisen. I de flesta fall har det handlat om
thaimassagesalonger, men det har även förekommit misstankar mot två restauranger, en byggarbetsplats och en
bilverkstad.
Antal samordnade inspektioner inom
Tryggare Malmö

200

200

Avstämning
Miljöförvaltningen har genomfört totalt cirka 300 kontroller och tillsynsbesök under året, varav 200 har samordnats
med annan eller andra myndigheter. Miljöförvaltningen bedömer att 200 genomförda samordnade kontroller visar en
positiv trend, då det under hela 2019 genomfördes totalt 220 samordnade kontroller utan en pandemi.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en
god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Enligt planering
Avstämning
Miljönämnden säkerställer en god arbetsmiljö och trygga anställningar genom bland annat delaktighet och
inflytande, gott ledarskap, lärande och samarbete.
Miljönämnden har övervägande tillsvidareanställningar med ett heltidsmått på 40 timmar per vecka utan
delade turer. Förvaltningen har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Trygga anställningar
och en god arbetsmiljö utgör en bra grund för både medarbetarnas hälsa och deltagande, men även för
verksamhetens effektivitet och kvalitet. Vi planerar vårt systematiska arbetsmiljöarbete genom att använda
årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att cheferna kan planera in olika aktiviteter inom
arbetsmiljöområdet.
Genom inflytande och delaktighet ges möjlighet till att påverka organisationen och sin egen arbetssituation via
till exempel arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, lönesamtal, kort avstämning i ditt arbete och
kontorsträffar.
Miljönämnden har ett närvarande ledarskap med hög ledartäthet, vilket bidrar till närhet mellan medarbetare
och chef. Medarbetare som upplever att de kan påverka sin egen arbetsvardag, ta ansvar för sin
arbetssituation och förlita sig på ledarskapet, får de förutsättningar de behöver för att möta Malmöborna.
Miljöförvaltningen genomför lunchföreläsningar som vi kallar ”60 minutes” för att vi ska lära oss av
varandra och hitta nya samarbete. Detta är förvaltningsinterna föreläsningar i aktuella ämnen, i syfte att
vara en lärande organisation där medarbetarna kan dela med sig av sin kompetens. För att dela kunskap
och hitta nya möjligheter till samarbeten genomför vi även föreläsningar tillsammans med de andra
tekniska förvaltningarna, som vi kallar ”Snacka med macka”.
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Indikator
Hållbart medarbetarengagemang
(HME) ska var vara högre än
föregående år

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

76

80

Negativ avvikelse

Avstämning
Syftet med medarbetarenkäten är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten.
Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationers förmåga att nå goda
resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommun och landsting, är detta särskilt tydligt. Resultatet av
medarbetarenkäten ger en nulägesbild och är ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet.
Personalomsättningen ska högst
uppgå till tio procent

6,8 %

10 %

Positiv avvikelse

Avstämning
Personalomsättningen har minskat under 2020 jämfört med 2019. Den lägre personalomsättningen 2020 kan bero på
osäkerhet och utmaningar på arbetsmarknaden under Coronapandemin. Personalomsättningen är 7,1 procent för
kvinnor och 6,3 procent för män.
Sjukfrånvaron ska högst uppgå till fyra
procent.

3,72 %

4%

Positiv avvikelse

Avstämning
Sjukfrånvaron uppgick till 3,72 procent vilket i stort sett är oförändrat sedan 2019. Uppdelat på kvinnor och män
uppgick sjukfrånvaron till 2,7 respektive 5,6 procent. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) var 1,72 procent. Männens
sjukfrånvaro var betydligt högre under 2020 i jämförelse med 2019 och beror till stor del på långtidssjukfrånvaro.
Cheferna har under året utbildats i rehabiliteringsprocessen och ett nytt IT-verktyg i syfte att förebygga
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och hantera rehabilitering på ett hållbart sätt. Företagshälsovården och HRfunktionen stödjer cheferna i rehabiliteringsarbetet.
Ingen chef ska ha fler än 25
medarbetare.

16

25

Enligt planering

Avstämning
Miljöförvaltningen har som ambition att ha ett närvarande ledarskap med ett rimligt antal medarbetare per chef, i
syfte att skapa en hanterbar vardag med god dialog mellan medarbetare och chef. Flest medarbetare per chef är 16
och genomsnittligt antal är tio.
Antal rapporterade tillbud och
arbetsskador ska högst uppgå till 30.

19

30

Positiv avvikelse

Avstämning
Av miljöförvaltningens rapporterade tillbud är det framförallt hot och fysiska faktorer som är förvaltningens
huvudsakliga riskområde 2020. Förvaltningen har en rutin för hot- och våldssituationer som bland annat innehåller
utbildning samt debriefing för drabbade medarbetare. Tillbuden har ökat på miljöförvaltningen, framförallt bland
yrkesgrupperna miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Malmö stad har en gemensam process för kompetensförsörjning inom områdena, attrahera, rekrytera,
introducera, utveckla/motivera och avveckla. Kompetensförsörjningsprocessen är ett ledningssystem som
säkerställer att vi har rätt kompetens för att kunna klara vårt uppdrag och nå våra mål på kort och lång
sikt. På miljöförvaltningen upprättas en kompetensförsörjningsplan vartannat år som identifierar och
analyserar eventuella kompetensgap.
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Miljöförvaltningens bedömning är att kompetensförsörjningen klaras av på såväl kort som lång sikt.
Personalomsättningen ligger på cirka sju procent och det väntas inga stora pensionsavgångar. Det
inkommer relativt många ansökningar till miljöförvaltningens lediga tjänster, men det är dock svårare att
rekrytera medarbetare med lång erfarenhet, speciellt till visstidsanställningar. Till vissa befattningar, till
exempel enhetschefer och vissa specialisttjänster, är antalet sökande lägre.
Indikator
Kvalitativ bedömning av nämndens
systematiska arbete med
kompetensförsörjning.

Utfall
Uppnådd

Önskat utfall 2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
Med kompetensförsörjning menas att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål
och tillgodose dess behov. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avsluta kompetens är en
avgörande framgångsfaktor.
Malmö stad har en gemensam process för kompetensförsörjning. Kompetensför-sörjningsprocessen är ett
ledningssystem som säkerställer att vi har rätt kompetens för att på kort och på lång sikt klara vårt uppdrag och uppnå
våra mål.
Vår bedömning är att vi klarar av kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Vi har inga stora
pensionsavgångar och en personalomsättning på cirka 7 procent. Vi konstaterar att vi får ganska många sökande till
våra tjänster, det är dock svårare att rekrytera medarbetare med lång erfarenhet, speciellt när vi rekryterar till
visstidsanställningar. Till vissa befattningar, till exempel enhetschefer och vissa specialisttjänster, kan antalet sökande
vara något lägre.

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
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Senaste mätningen av Nöjd kund-index visar att miljönämndens verksamheter får fortsatt goda omdömen.
De serviceområden som mäts är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt
effektivitet. NKI för hälsoskyddstillsynen har stigit och ligger nu både över snittet för storstäderna och det
totala snittet för Sverige. Inom bostadstillsynen har ett ärende- samt rådgivningsstöd tagits fram som stöd
till handläggarna med syfte att öka rättssäkerheten, bidra till ökad samsyn i ärenden, samt till hur vi ska
besvara Malmöbornas frågor. NKI för miljöskyddstillsynen ligger kvar på samma nivå som 2018 och det
är lägre än jämförande siffra för andra storstäder och Sverige i stort. NKI för livsmedelskontrollen har gått
ner något vad gäller serviceområdet information som innefattar hur vi informerar om processen och
rutinerna för ärendet, hur vi informerar om möjligheten att överklaga beslut samt hur vår skriftliga
information upplevs. Utifrån resultatet från INSIKT-mätningen ska åtgärder prioriteras som gäller
information till verksamhetsutövarna, rättssäkerheten, fortsatt utveckling av bemötandefrågor och
möjligheten att använda digitala tjänster.
Under 2020 har utvecklingen av miljönämndens verksamhetssystem prioriterats. Bland annat pågår ett
arbete med att integrera verksamhetssystemet med e-tjänstplattformen Open ePlatform, något som
kommer att möjliggöraden fortsatta utvecklingen av e-tjänster.
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Indikator
Nöjd kund-index för miljöskydd ska
bibehållas eller öka.

Utfall

Önskat utfall 2022

Trend

66

66

Enligt planering

58

Positiv avvikelse

76

Enligt planering

Avstämning
Mätning avser år 2019 och resultatet presenterades i april 2020.
Nöjd kund-index för hälsoskydd ska
bibehållas eller öka.

74

Avstämning
Mätning avser år 2019 och resultatet presenterades i april 2020.
Nöjd kund-index för
livsmedelskontrollen ska bibehållas
eller öka.

75

Avstämning
Mätning avser år 2019 och resultatet presenterades i april 2020. Avvikelsen är liten, därav att trenden är satt till Enligt
planering.
Kvalitativ bedömning av vilka effekter
digitaliseringen har fått för
verksamheten och medborgarna.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Nyttoanalyser ska tas fram på förvaltningens större digitaliseringsprojekt. Under 2020 har inget större projekt startat
då utvecklingsarbetet påverkats av ovissheten kring förvaltningens ekonomiska situation med anledning av covid-19.
Istället har vidareutveckling av verksamhetssystemet prioriterats. Bland annat pågår ett arbete med att integrera
verksamhetssystemet med Open ePlatform, något som kommer att möjliggöra kommande utveckling av e-tjänster.

Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Miljönämnden ges i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för 2021–2030.

Avstämning
Under året har miljöförvaltningen lett arbetet med att ta fram ett förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Förslaget är av övergripande karaktär, med tre målområden: Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, Ett
Malmö med god livsmiljö och Ett Malmö med rik och frisk natur. Varje målområde har fyra tillhörande mål. Hearingar
med barn och unga samt näringsliv, akademi och civilsamhälle har genomförts, och förslaget har genomgått både
tjänstepersonsremiss och nämndsremiss. Målområdena har kopplats till de globala hållbarhetsmålen och de
nationella miljökvalitetsmålen. De nationella miljökvalitetsmålen är grunden i det svenska miljöarbetet och utgör det
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Miljöprogrammet är i sin tur Malmös
lokala agenda för genomförandet. Miljönämnden har lämnat över programmet till kommunfullmäktige som har
beslutsplanerat det till den 4 mars.
Budgetuppdrag - Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på
hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern finansiering.

Avstämning
Tillsammans med stadskontorets avdelning för omvärld och näringsliv har den så kallade Gröna giv som presenterats
inom EU identifierats som en strategiskt viktig möjlighet till omfattande extern finansiering, särskilt det föreslagna
uppdragsområdet (”mission area” på engelska) Klimatneutrala och smarta städer. Planen är att EU ska bidra med minst
100 miljarder euro under 2021 till 2027 för att driva omställningen till en grön ekonomi. Förslaget är därför att Malmö
stad ska arbeta målinriktat mot att bli en av de europeiska städer som pekas ut som en föregångare i
klimatomställningsarbetet och därmed få ta del av de satsningar som görs inom EU.
För att lyckas med detta krävs bland annat följande:
•

Ambitiösa klimatmål

•

En tydlig viljeinriktning att klimatarbetet är prioriterat i Malmö
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Budgetuppdrag
•

Aktivt arbete med att delta och synas i lämpliga nationella och internationella fora och nätverk

•

Noggrant utvalda internationella partners

•

En trovärdig portfölj med innovativa och systemförändrande klimatåtgärder

Till att börja med har miljönämnden slutfört budgetuppdraget att ta fram ett förslag till Malmös nya miljöprogram för
perioden 2021–2030, där klimatet utgör ett av tre övergripande målområden med ambitiösa klimatmål. Dessutom
innehåller innevarande budget ett kommunfullmäktigemål som pekar ut Malmö som en föregångare när det gäller att
minska utsläppen av växthusgaser. Malmö stad har också undertecknat ett klimatkontrakt initierat av det svenska
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, ett viktigt steg i arbetet med att
positionera Malmö som en föregångare i klimatarbetet.
Vidare arbetar sedan tidigare Malmö stad aktivt med omvärldsbevakning och positionering. Tjänstepersoner från
miljöförvaltningen är representerade i styrelserna för Viable Cities samt det europeiska kunskaps- och
innovationsnätverket Climate-KIC. Malmö stad är medlem i det europeiska nätverket EUROCITIES – ett medlemskap
som miljönämnden ansvarar för – samt det globala nätverket ICLEI. Båda dessa nätverk har hållbarhet inklusive
klimatfrågan högt på agendan. Vår kommunstyrelseordförande ingår i ICLEI:s Global Executive Committee och 2021
står Malmö som värd för ICLEI:s världskongress. Tjänstepersoner från miljöförvaltningen stödjer stadskontorets
projektgrupp i arbetet med kongressen.
Som en del av stadens klimatarbete har miljönämnden tagit initiativ till en arbetsprocess benämnd Klimatomställning
Malmö. En viktig del inom denna process är att ta fram en portfölj med klimatåtgärder. Arbetet är påbörjat och
tillsammans med externa experter har till exempel en övergripande samhällsekonomisk analys av åtgärder för att
minska Malmös direkta växthusgasutsläpp tagits fram. En fördjupad studie har gjorts av koldioxidavskiljning vid
Sysavs förbränningsanläggning. Diskussioner har även förts med expertpartners inom projektet Deep Demonstration
Malmö kring klimatrenovering av befintligt fastighetsbestånd. Åtgärdsportföljen kommer utvecklas vidare under
2021.
När det gäller statliga initiativ så innehåller regeringens budgetproposition för 2021 ett område som heter
Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning, med ett antal föreslagna satsningar. Detta följs noggrant som en
del av klimatarbetet inom Malmö stad. Detsamma gäller den föreslagna nationella kraftsamlingen för innovativ
stadsutveckling, Plusstadskonceptet, där Malmö stad har nära kontakter med Regeringskansliet, och har tagit fram
underlag som förberedelser inför en eventuell kandidatur.
Utöver ovanstående bistår miljönämnden löpande stadskontoret i arbetet med stadens gröna obligationer.
Slutligen pågår ett antal externfinansierade klimatprojekt och miljönämnden har gått in i två omfattande EUansökningar tillsammans med internationella konsortier; ett kring klimatsmarta städer i Europa och ett kring hälsosam
och klimatsmart mat i skolor. Miljönämnden har även stöttat fastighets- och gatukontoret i en EU-ansökan inom
området grön och resurseffektiv hamnverksamhet.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing
med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Avstämning
Under våren hölls klimathearing dels med barn och unga från olika skolor, dels en hearing med representanter från
näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Klimathearing med barn och unga gjordes genom en process kallad Grönt elevråd. Ett tjugotal högstadieelever från
skolor i olika delar av Malmö medverkade i både fysiska och digitala träffar för att utforska och diskutera kring
framtidens miljö i Malmö. De hade även en digital träff med tjänstepersoner på miljöförvaltningen där eleverna bland
annat presenterade sina idéer. Arbetet resulterade i en skrift med ungdomarnas förslag och tankar kopplat till temana
i nya miljöprogrammet, som har tagits emot av projektgruppen för miljöprogrammet. Dessutom producerades en
enkel film av och med eleverna som har visats i flera av Malmö stads kommunikationskanaler.
När det gäller klimathearing för representanter från näringsliv, akademi och civilsamhälle, beslöt miljöförvaltningen
med anledning av pandemin, att denna skulle genomföras digitalt. En inbjudan gick ut till flera organisationer och
företag med verksamhet i Malmö samt till akademin i Skåne, att delta i en hearing om kommande miljöprogram. 46
personer deltog i dialogmötet den 18 maj 2020, tillsammans med ett antal chefer och handläggare från
miljöförvaltningen, samt unga, representanter från Grönt elevråd. Därefter inarbetades synpunkterna från denna
hearing i remissutgåvan av Malmö stads miljöprogram 2021–2030.
Utvärderingen av mötet, och särskilt det digitala formatet, var överlag positiv. Deltagarna uppskattade att de blivit
inbjudna och tillfrågade om sina åsikter och, inte minst, att mötet över huvud taget kunde bli av under rådande
förutsättningar. Vidare var det fler som kunde delta när mötet blev digitalt. Det blev även enklare för moderator att
fördela ordet på ett rättvist sätt. Fler av deltagarna uttryckte ett intresse för att fortsätta följa processen. En lärdom för
kommande möten av det här slaget var att deltagarna tyckte diskussionen var för kort, att man önskade få vara ännu
mer delaktiga och att få gå mer på djupet med frågeställningarna.
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Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering
beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Avstämning
Kommande miljöprogram blir en viktig utgångspunkt i planeringen och utförandet av miljönämndens uppdrag. I
Malmö är skillnaderna i hälsa och välfärd stora inom staden. Insatser för miljön kan även ge positiva effekter på andra
områden, till exempel ökad trygghet och välbefinnande. Det krävs att vi kopplar ihop hållbarhetsdimensionerna och
använder hela stadens kapacitet för att tillsammans bygga ett hållbart Malmö. I staden påverkas barn i högre grad än
vuxna av exempelvis luftföroreningar och brist på grönområden. Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till liv
och utveckling, något som påverkas av hur vi utformar stadens framtida miljö och är en viktig aspekt av stadens
arbete med miljöfrågor. Jämlikhet, anti-diskriminering och jämställdhet är andra viktiga aspekter av arbetet som både
kan påverkas av och möjliggöras i det offentliga rummet. Det kan till exempel gälla delaktighet, inkludering och
upplevelsen av att känna sig trygg i staden. Här har tillsyn och kontroll en viktig roll. Genom till exempel uppsökande
bostadstillsyn i områden med lägre välfärd bidrar nämnden till att boendemiljöerna är trygga, jämlika och
hälsosamma. Både livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har stort fokus på att uppnå samsyn i
bedömningsfrågor, kommunikation och bemötande.
Under året har en genomlysning av förvaltningens verksamheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter tagits
fram. Ett antal möjliga åtgärder har presenterats för att integrera barnrättsperspektivet i verksamhetsplaneringen. En
samordningsfunktion för rättighetsfrågor har inrättats på förvaltningen, till skillnad mot tidigare år då ansvaret för
dessa frågor varit uppdelat.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att
minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Avstämning
Under 2020 har ett kommunövergripande arbete genomförts, under ledning av stadskontoret, kring hur samarbete i
syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt kan utvecklas i staden. Arbetet har primärt
skett inom en projektgrupp där miljöförvaltningen inte ingår. Förvaltningen är dock representerad i stadens
beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som har varit referensgrupp i projektet. Ett förslag till återrapportering
är nu färdigställd och planeras hanteras av kommunfullmäktige i februari 2021. Rapporten identifierar ett par områden
där det finns potential att förstärka och utveckla samarbetet för att uppnå effektivare lokalnyttjande och därmed
minskade lokalkostnader.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att
minska onödig administration.

Avstämning
Uppdraget kommer från den av KF fastställda budgeten för 2020 och har tolkats som ett uppdrag för att skapa en
effektivare administration till så låg kostnad som möjligt. Effektiv administration ska bidra till att skapa utrymme för
mervärdeskapande arbetsuppgifter och därigenom bättre verksamhet.
Inom Malmö stad arbetar förvaltningar på olika sätt med effektiviseringar av administrativa processer. Vissa
förvaltningar har gått steget längre och bildat kluster för att tillsammans arbeta med bland annat effektiviseringar.
Fokus för budgetuppdraget har legat på de förvaltningar och de delar av verksamheten där effekterna och nyttan
förväntas blir störst.
I uppdraget har huvudsakligen ingått:
Att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och ekonomiprocesser i hela
Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har gemensamma processer kartlagts, med
syfte att identifiera onödig administration och ett första förslag till åtgärder har presenterats för ansvariga. Exempel på
förslag till åtgärder är effektiviseringar av dokumentfloran inom planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi
och HR.
Att stadskontoret i dialog med förvaltningarna har prioriterat områden och frågor som förväntas ge störst effekt på
målet ”minska onödig administration” och som förvaltningarna vill sätta fokus på och arbeta vidare med tillsammans.
Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med arbetet i detta uppdrag.
Identifierade och prioriterade områden:
•

Bättre systemstöd

Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna samordnas; exempelvis skulle ledningsstödssystemet Stratsys kunna
användas för fler ändamål. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel där olika underlag sparas och följs upp på
olika ställen. System behöver utvecklas för att minska manuell handpåläggning vid bearbetning av data.
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Budgetuppdrag
Kartläggning över vilka system som i nuläget används i de olika stödfunktionernas processer (HR, ekonomi, kvalitet,
kommunikation) har genomförts och ett bör-läge, där systemfloran effektiviseras, har tagits fram.
•

Central samordning

En nulägesanalys visar att förvaltningarna ser behov av insatser för en effektivare central samordning. Förvaltningarna
vill ha en bättre kommunövergripande styrning och samordning av gemensamma processer utifrån ett
helhetsperspektiv. Syftet är att möjliggöra ökat fokus på förvaltningarnas grunduppdrag.
•

Effektivare fakturahantering

Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har utgångspunkten varit den ekonomiska
modell som bygger på köp-sälj, vilket genererar interna fakturor inom staden och mellan förvaltningar. Syftet är att ta
fram ett samlat underlag över förvaltningarnas erfarenheter och upplevelser av modellen kopplat till den
administrativa aspekten.
Planen framåt är att det resultat som respektive område tagit fram presenteras och överlämnas till processägare och
ansvariga för vidare bedömning och hantering.
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.

Avstämning
Miljönämnden har ett antal prioriterade digitaliseringsprojekt inom ramen för sin verksamhetsutveckling. Under året
har förvaltningen arbetat med att vidareutveckla funktioner i verksamhetssystemet, till exempel pågår arbete med att
integrera förvaltningens verksamhetssystem med Open ePlatform. Miljönämnden har utvecklat ett antal e-tjänster
och kommer att ha ett fortsatt fokus på denna utveckling för att underlätta för Malmöbor och verksamhetsutövare.
Utvecklingsarbetet har dock påverkats av ovissheten kring Malmö stads ekonomiska situation med anledning av
covid-19, vilket har lett till att planerade resurser inte tillsatts fullt ut under året. Ett digitaliseringsteam, med fokus på
att ta fram och realisera miljönämndens strategi för verksamhetsutveckling och digitalisering, kommer att etableras
under första halvåret 2021.

Avstämning grunduppdrag
I detta avsnitt presenteras en uppföljning av planen 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.
Miljöstrategiskt arbete
Kvalitativ analys
Förändringar i verksamheten under året?
Det miljöstrategiska arbetet utvecklas hela tiden. Under 2020 har en ny projektrutin tagits fram och en
utbildningsinsats kopplat till den har genomförts under hösten. Det utvecklingsarbete avseende
miljöförvaltningens roll i planprocessen som påbörjades hösten 2019 har slutförts och implementerats
under 2020, inklusive en ny mall och vägledning för förvaltningens yttranden kring detaljplaner.
Utvecklingsarbetet har även resulterat i att miljöförvaltningen per 1 juni inte längre yttrar sig formellt i
bygglovsärenden. Istället har en rutin för hur miljöförvaltningen ska stödja stadsbyggnadskontoret i
bygglovsärenden tagits fram i samverkan med stadsarkitektavdelningen på stadsbyggnadskontoret och
avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Inom stadsutveckling fokuseras nu resurserna på de tidiga skedena,
det vill säga översiktsplan, planprogram, områdesprogram, med mera.
Hur påverkades verksamheten av covid-19?
Det miljöstrategiska arbetet har överlag endast påverkats i begränsad omfattning av pandemin. Den största
effekten är att försämringen av den kommunala ekonomin innebär problem med att engagera och
involvera andra förvaltningar och nämnder.
För övrigt påverkas framför allt den del av verksamheten som handlar om rådgivning, utbildning,
informationsspridning, workshops och nätverkande. Flera processer har försenats då man inte kunnat
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bjuda in till större möten eller resa, vilket till viss del även kommer innebära förändrade eller försenade
leveranser i vissa projekt, särskilt de med deltagare från flera länder. Förvaltningen har snabbt anpassat sig
till och utvecklat kompetens kring att hålla digitala möten, men det går inte alltid att ersätta större möten
med digitala sådana och nå samma resultat. Projektfinansiärer har överlag varit förstående och flera
projekt har blivit förlängda.
Som exempel har samtliga utbildningar inom projektet Klimatsmart mat i Malmö varit inställda under
våren, men kunnat genomföras i begränsad skala under hösten. Den matsvinnsmätning inom förskolan
som skulle genomförts under våren fick också ställas in på grund av ovanligt höga bortfall av barn och
personal under pandemin. Den kunde dock genomföras under hösten. Den förebyggande delen av
rådgivningsverksamheterna har fått dras ner kraftigt. Evenemangen Innocarnival och Malmöfestivalen, där
det var tänkt att miljöförvaltningen skulle delta, ställdes in. Konferensen Verkstad: Agenda 2030 fick också
ställas in, vilket även ändrade slutdatum för Antologi Augustenborg – lärdomar och erfarenheter, som var
tänkt att presenteras under konferensen.
Utmaningar? Framgångsfaktorer?
En stor utmaning under året har varit att hantera resursplanering och arbetsbelastning utifrån en
kombination av flera tidspressade uppdrag med leveranskrav, exempelvis framtagandet av ett nytt
miljöprogram, i kombination med krympande personalresurser. Arbetsbelastningen har genomgående
varit mycket hög. Samtidigt befinner sig den miljöstrategiska verksamheten i en förändringsprocess med
större fokus på framtagande av expertunderlag och utredningar, och mindre på genomförande av åtgärder
samt internationell samverkan. Förvaltningens omfattande erfarenheter efterfrågas av nationellt samt
internationellt nätverkande och samarbete av olika parter, både inom och utom Malmö stad.
Personalens arbetskapacitet, engagemang och vilja att prova på nytt har varit en viktig anledning till att så
mycket ändå åstadkommits under 2020, särskilt framtagandet av ett förslag till nytt miljöprogram som
skett under tidspress. Sammanhållningen är stark och stöds av enhetscheferna som varit kreativa i att hitta
nya sätt att behålla en god stämning trots pandemin. Dessutom pågår ett aktivt relationsbyggande arbete
visavi andra förvaltningar med ökad förståelse och bättre samarbete som resultat, vilket är ett måste om
miljömålen ska nås. Den påbörjade arbetsprocessen kring klimatfrågan, Klimatomställning Malmö, är en
mödosam men viktig väg framåt som går i bräschen för ett nytt sätt att arbeta tillsammans. En
nyckelstrategi är att identifiera åtgärder som inte bara leder till att miljömålen uppnås, utan även bidrar till
övriga hållbarhetsmål, inte minst de socioekonomiska. Här spelar förvaltningens omfattande samverkan
med externa experter och andra städer en viktig roll. Slutligen är förvaltningens medarbetare duktiga på att
samarbeta över förvaltningsgränserna och bidra med sakkunskap, som till exempel inom olika
stadsutvecklingsprocesser samt i framtagandet av förslag till styrdokument, exempelvis mötes- och
resepolicyn och stadens energistrategi.
Processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete
I avsnittet nedan redovisas de processer i staden som miljöförvaltningen stöder, processleder eller
samordnar, uppdelade utifrån nuvarande miljöprograms målområden.
Malmö stads nya miljöprogram
Under året har miljöstrategiska avdelningen lett arbetet med att ta fram ett förslag till Miljöprogram 2021–
2030 vilket också var ett budgetuppdrag för 2020.
Ny mötes- och resepolicy
Miljöförvaltningen har ingått i arbets- och styrgruppen som tagit fram en ny mötes- och resepolicy samt
utrett en klimatväxlingsmodell och möjlighet till att erbjuda förmånscykel. Miljöförvaltningen har bidragit
med expertis inom hållbart resande, växthusgasutsläppsberäkningar och stadens miljömål. Ärendet har
varit på remiss i samtliga nämnder och bolag och skulle ha tagits upp i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i december men sköts fram till januari respektive februari 2021. Införandet av policyn
och riktlinjen är därmed framflyttat till 1 mars 2021.
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Miljöbilsstrategin
Miljöförvaltningen har stöttat arbetet med miljöbilsstrategin och därmed omställningen till en
fossilberoende fordonsflotta. Miljöbilsstrategin ska bidra till att Malmös stads egen organisation ska vara
klimatneutral till år 2020 i enlighet med miljöprogram 2009–2020. Fastighets- och gatukontoret har haft
den samordnande rollen.
Effekt- och kapacitetsbristen
Miljöförvaltningen har bidragit med stöd och expertkompetens i hanteringen av problematiken kring
effekt- och kapacitetsbrist på el, inklusive att sammanställa lång- och kortsiktiga åtgärder. Exempelvis har
miljöförvaltningen med stöd av projektet FISMEP arbetat med smarta nät-lösningar. Genom projektet,
som avslutats under 2020, har det skapats bättre förutsättningar både för omställningen till ett hållbart
energisystem och för att åtgärda den rådande kapacitetsbristen i Malmö. Miljöförvaltningen har arbetat
med användarcentrerad energianvändning och energioptimering. Inom projektet har samarbete skett med
Eon, Chalmers samt ett antal europeiska lärosäten och företag.
Inom projektet CLUE ska fyra demonstrationer genomföras i Malmö med syfte att undersöka hur
samverkan mellan aktörer kan bidra till ökad flexibilitet i elsystemet med färre effekttoppar.
Demonstrationerna avser smart laddning av elbilar, undersökning av elflexibilitespotential i en
kommersiell byggnad, användning av storskalig batterilagring samt elflexibilitetspotential på en
byggarbetsplats. Den första och sista demonstrationen påbörjades under 2020 medan de övriga två
kommer startas under 2021. Miljöförvaltningen samverkar inom projektet med Eon Energidistribution
AB, Eon Energilösningar AB, Lunds universitet, Parkering Malmö, Rise Research Institutes of Sweden
AB, Serneke Group AB, Vasakronan AB samt 14 ytterligare samarbetspartners i Skottland, Tyskland och
Österrike.
Slutligen har en konsultutredning, med syfte att göra en syntes av de rapporter kring effekt- och
kapacitetsbristfrågan som lagts fram under 2020, beställts och påbörjats.
Energistrategin
Under 2020 har miljöförvaltningen stöttat stadsbyggnadskontoret med att ta fram Malmös nästa
energistrategi, genom att bidra med expertis och delta i både arbets- och styrgrupp. Miljöförvaltningen har
också ansvarat för att strategin synkats med förslaget till nytt miljöprogram samt pågående arbete kring
effekt- och kapacitetsbristen. Ett slutligt förslag till ny energistrategi gick ut på remiss i november 2020.
Genom arbetet möjliggörs ett strategiskt och systemövergripande arbete med stadens energiförsörjning.
Energistrategin ska bidra till att Malmö kan vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser samtidigt som energileveransen säkras, så att Malmöborna har tillgång till den energi de
behöver, när de behöver den.
Klimatomställning Malmö
Klimatomställning Malmö är Malmö stads kraftsamling för att mobilisera aktörer i Malmö att leverera på
kommunfullmäktiges mål att Malmö ska fortsätta vara en föregångare i klimatarbetet och bidra till att den
globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader. Klimatomställning Malmö ska växla upp
klimatarbetet i staden. Rätt utfört kan det leda till gröna jobb, stärkt välfärd och ökad konkurrenskraft.
Under 2020 har miljöförvaltningen, understödd av projekten Deep Demonstration Malmö (EU-projekt
finansierat via EIT Climate-KIC) och Klimatneutralt Malmö 2030 (svenskt projekt via Viable Cities),
processlett Klimatomställning Malmö. Fokus under 2020 har varit att etablera samarbeten med andra
städer, bidra till framtagandet av förslaget till nytt miljöprogram för Malmö, ta fram en nulägesanalys samt
utforska möjliga åtgärder.
Nulägesanalysen har resulterat i kunskapsprodukten Utsläppsläget Malmö 2020–2030 som förutom en
sammanställning av Malmös direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) samt indirekta växthusgasutsläpp från
energikonsumtion (Scope 2) även inkluderar en samhällsekonomisk analys av möjliga åtgärder för att
halvera utsläppen till 2030. Dessutom har ett förslag på intern organisering av kraftsamlingen tagits fram
och presenterats för ett antal förvaltningsdirektörer. Förslaget kommer nu prövas under 2021. Under
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hösten har även ett utkast till kunskapsöversikt avseende konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp tagits
fram. Översikten beskriver olika metoder för beräkningar av dessa utsläpp, går igenom vilka nödvändiga
underlag som finns idag och vilka som kommer att behöva tas fram för att kunna beräkna både Malmö
stads och Malmöbornas klimatpåverkan på ett korrekt sätt. Slutligen påbörjades under hösten ett antal
fördjupande analyser, bland annat en samhällsekonomisk analys av koldioxidinfångning vid Sysavs
förbränningsanläggning.
Industriell och urban symbios
Miljöförvaltningen ingår i den så kallade symbiosgruppen tillsammans med medarbetare från fastighetsoch gatukontoret samt näringslivskontoret. Tillsammans har gruppen träffat verksamheter och
systemägare för att främja symbioser mellan verksamheter, och därigenom en cirkulär ekonomi, genom att
en verksamhets rest blir en annans resurs. Under 2020 har arbetet vidareutvecklats och nu föreslås i
revideringen av översiktsplanen att planeringen av verksamhetsområden ska stödja industriell symbios och
delningsekonomi. Miljöförvaltningen har även stöttat fastighets- och gatukontoret i deras ansökan till
utlysningen The EU Green Deal program - topic of Green Ports as a node for sustainable and smart mobility.
Naturresurser brukas hållbart
Cirkulär ekonomi
Under hösten 2020 har en intern arbetsgrupp bildats på den miljöstrategiska avdelningen med syfte att
samla och gemensamt dra nytta av våra erfarenheter inom projekt, processer och uppdrag som rör cirkulär
ekonomi, delning och industriell urban symbios. Det handlar till exempel om samarbeten med aktörer
som VA Syd, Sysav, upphandlingsenheten på stadskontoret, serviceförvaltningen och fastighets- och
gatukontoret där arbetet fokuserat på frågor som återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och
anläggningssektorn, cirkuläritet och klimatkriterier vid upphandling, utveckling av nya affärsmodeller,
textilåtervinning, med mera. Under hösten har det nationella projektet Centrum för cirkulärt byggande
(CCBuild) startat, med syfte att öka återbruk och cirkulära materialflöden inom bygg- och
fastighetssektorn samt att etablera en lokal och regional återbruksmarknad. Utöver miljöförvaltningen
representeras Malmö av MKB fastighets AB och Parkering Malmö.
Statliga medel för naturvård
Miljöförvaltningen samordnar Malmö stads ansökningar av LONA- och LOVA-medel (lokala
naturvårdssatsningar respektive lokala vattenvårdsprojekt), i samarbete med stadsbyggnadskontoret,
fastighets- och gatukontoret samt serviceförvaltningen (genom naturvårdsrådet och naturvårdsgruppen).
För 2020 lämnades tre ansökningar in och samtliga har beviljats. I december 2020 ansöktes om LONAmedel för en så kallad Bioblitz (snabbinventering) tillsammans med Marinpedagogiskt center.
Kretsloppsplanen
Miljöförvaltningen stödjer VA Syd i arbetet med att förebygga avfall. Under 2020 har miljöförvaltningen
bidragit med kunskap och förslag på strategiskt arbete till den nya avfallsplanen, Kretsloppsplanen 2021–
2030 för Malmö stad och Burlövs kommun. Efter samrådsremiss har VA Syd under hösten omarbetat
planen för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i december 2020. Miljöförvaltningen kontaktades
även i december 2020 avseende ett deltagande i den styrgrupp som ska leda genomförandet av planen.
Malmö som framtidens kuststad
Miljöförvaltningen har samordningsansvaret för genomförandet av Handlingsplan för arbetet 2019–2023
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad, och är därmed sammankallande i både
samordningsgrupp och styrgrupp. Handlingsplanen reviderades under våren 2020, aktiviteter tidsattes och
planen förankrades hos berörda nämnder och förvaltningar. Under 2020 har arbetet fortgått enligt plan
och ett antal av handlingsplanens aktiviteter har slutförts. I slutet av 2020 genomfördes en mindre
uppdatering av handlingsplanen som ska beslutas av berörda nämnder under våren 2021.
Naturvårdsplanen
Miljöförvaltningen deltar på uppdrag av miljönämnden i både styr- och arbetsgrupp för framtagandet av
en ny naturvårdsplan för Malmö stad, i samarbete med fastighets- och gatukontoret samt
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stadsbyggnadskontoret. Arbetet har fortgått enligt plan och ett första utkast presenterades för styrgruppen
i december 2020.
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Förädlingsprocessen
Med förädlingsprocessen avses allt det som äger rum från en idé om ett projekt till färdig byggd miljö.
Under 2020 har en kartläggning av förädlingsprocessen tagits fram och ett forum för förädlingsprocessen
har skapats. Kartläggningen ligger till grund för att kunna identifiera effektiviseringsmöjligheter i
processen. Arbetet sker i samarbete mellan miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt fastighetsoch gatukontoret.
Arbetet har hittills resulterat i en preliminär processkarta som identifierar huvudaspekterna i den fysiska
stadsutvecklingen, från idé till att mark är ianspråktagen. En probleminventering hos medarbetare i de tre
förvaltningarna har genomförts, analyserats och resulterade i åtta aspekter med förbättringspotential.
Uppdrag verksamhetsområden
Miljöförvaltningen deltar i Uppdrag verksamhetsområden – Fosie Pilot, ett förvaltningsgemensamt arbete
som syftar till att skapa planeringsförutsättningar för yteffektiva verksamhetsområden med fler
arbetsplatser. Uppdrag verksamhetsområden har under 2020 gått in i en ny fas, med utgångspunkt i den
rapport som färdigställdes 2019 där Fosie pekades ut som ett lämpligt pilotområde. Pilotprojektets
arbetsgrupp har under 2020 kartlagt områdets styrkor och utmaningar för att identifiera eventuella
målkonflikter, diskuterat gemensamma ställningstaganden samt planerat för en dialog med företagare i
Fosie. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret. Miljöförvaltningen deltar i
arbetsgruppen, bland annat med kunskap om energilösningar, industriell symbios, gröna kvalitéer och
andra miljöfrågor för ett hållbart verksamhetsområde.
Grönblå områdesutveckling
Miljöförvaltningen stödjer, processleder och samordnar, i samarbete med bland annat
stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, MKB Fastighets AB, Parkering Malmö och andra
aktörer, ett antal projekt för att bygga en grönare stad: Naturvation (ökad kunskap om naturbaserade
lösningar), Grönare städer (åtgärder såsom gröna väggar och tak), Blågrön testbädd (piloter för grönblåa
lösningar i stadsmiljön) samt Clever Cities (grönare fysisk utemiljö i Lindängen). I Lindängen har
miljöförvaltningen under 2020 processlett arbetsgruppen för samordning av den fysiska utemiljön med
fokus på gröna stråk, påbörjat en dialog med fastighetsägare i området för att involvera dem mer i
utvecklingsprocessen, samt initierat ett samarbete med aktiva i området för att utveckla en plan för
plastbaserat lärande (”närmiljö som lärmiljö”) kopplat till skolorna i Lindängen. Detta har skett genom
workshops, dialog och diskussioner med relevanta aktörer. Inom projektet Blågrön testbädd har
genomförda och pågående piloter kartlagts och en broschyr har tagits fram med exempel på nio grönblå
lösningar. En länk till broschyren skickas till de som söker bygglov i Malmö.
Case Sofielund
Miljöförvaltningen stödjer fastighets- och gatukontoret med processledning och kompetens för att genom
grönblåa lösningar öka trygghet och hälsa i Sofielund. Under 2020 har Malmö stad tillsammans med
Fastighetsägarföreningen BID Sofielund och Kungsleden AB testat temporär mellananvändning av en
ödetomt i Norra Sofielund, genom att utveckla en grannskapsträdgård tillsammans med skolor och
förskolor i närområdet. Grannskapsträdgården invigdes den 11 september och används som mötesplats
för både skolor, förskolor och boende i området. Andra påbörjade åtgärder inkluderar
förvaltningsövergripande samverkan för att utveckla den fysiska miljön i kvarteret Trevnaden för att
minska risk för översvämning av cykel- och gångstråk och för att främja aktiv mobilitet.
Ljudmiljö och buller
Miljöförvaltningen har deltagit i framtagandet av Plan för god ljudmiljö. Planen har varit ute på remiss och
har därefter antagits av tekniska nämnden med beslut att skicka planen vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för antagande. En uppföljande mätning av ljudnivåer på tysta platser har gjorts som
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visade att nivåerna liknar de som uppmätts tidigare år.
Översyn av översiktsplanen
Under 2020 har arbetet med revideringen av översiktsplanen (ÖP2022) fortsatt. Miljöförvaltningen har
mycket aktivt, tillsammans med flera andra förvaltningar, stöttat stadsbyggnadskontoret i detta arbete.
Medarbetare från både miljöstrategiska avdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen har deltagit i
flertalet av de arbetsgrupper som reviderat utbyggnadsstrategier, planeringsriktlinjer, platsspecifika
riktlinjer och miljökonsekvensbeskrivningen i översiktsplanen. Det har varit ett framgångsrikt arbetssätt
som bidragit till ökad förståelse mellan förvaltningarna och våra olika roller. Miljöförvaltningens del i detta
arbete har samordnats av miljöstrategiska avdelningen. Hittills har miljöförvaltningens arbete i
revideringen bidragit till att översiktsplanens strategier och riktlinjer fått ökat fokus på bland annat
industriella symbioser, ekosystemtjänster och vikten av att värna både människors hälsa och företags
möjlighet att fortsatt verka. Miljöförvaltningen har i samband med projektet Stadsutveckling i industrinära
lägen tagit fram ett kartlager med uppmärksamhetsavstånd som nu omnämns i översiktsplanen och
kommer att användas i den fysiska planeringen. Miljöstrategiska avdelningen har också samordnat
förvaltningens synpunkter till miljönämnden i form av ett förslag till yttrande över samrådshandlingarna
för ÖP2022.
Planprogram
Miljöförvaltningen deltar i arbetet med ett antal planprogram i staden för att bidra till en hållbar
stadsutveckling där miljöfrågorna beaktas; Amiralsgatan och station Persborg, där fokus varit på en
riskbedömningsutredning av Sofielunds verksamhetsområde utifrån olycksrisk, buller och luftföroreningar.
Man har också granskat verksamheternas rätt att bedriva verksamhet utifrån miljötillstånden, framför allt
Stadex och Pågen, där miljöförvaltningen framför allt deltagit i ett bullerutskott för att ta fram riktlinjer för
musikverksamhet kopplat till bullerstörningar vid existerande bostäder. Lorensborg och Bellevuegården
där miljöförvaltningen bland annat bevakat frågor om biotopskydd för allén på Lorensborgsgatan,
framtida bullerutsatthet för ny bebyggelse samt skyfallsproblematiken. Västra Hyllie där miljöförvaltningen
varit stödjande i frågor avseende naturvärden, buller, bebyggelsestruktur, störningar från ljus samt
dagvatten- och skyfallsfrågor.
Hållbarhetsprogram samt kretsloppsöverenskommelse i Sege Park
I Sege Park har miljöförvaltningen under 2020 deltagit i byggherredialogen, i nära samarbete med bland
andra fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Genom dialog och individuella samtal med
byggherrarna i Sege Park har miljöförvaltningen bevakat hållbarhetsfrågor, informerat och inspirerat till
höga ambitioner och faktiska åtaganden för att man tillsammans ska uppnå Malmö stads miljömål och
Sege Parks specifika hållbarhetsmål. Miljöförvaltningen har även processlett Klimat- och
kretsloppsöverenskommelsen i nära samarbete med systemägarna Eon och VA Syd samt deltagit i
projektet ReWaise.
Under 2020 har det också pågått en rad processer i Sege Park där miljöförvaltningen agerat koordinator;
bland annat i utvecklingen av en verksamhetsmodell och organisationsform för delandelösningar samt
framtagande av koncept för framtidens bibliotek. Inom detta arbete utforskas hur man kan använda digital
kommunikation för att göra fysiska utställningar digitala, till exempel genom virtuella studiebesök.
Samarbete har också skett med stadskontorets koordinator för världskongressen ICLEI som ska hållas
digitalt i april 2021 och där Sege park ska presenteras.
Ett stödunderlag för stadsutveckling i industrinära lägen
Miljöförvaltningen har i samverkan med framför allt stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten Syd
tagit fram ett stödunderlag för fysisk planering i industrinära lägen. Stödunderlaget tydliggör olika aktörers
ansvar och roller i olika skeden av planprocessen, samt vägleder kring beställning av relevanta utredningar.
Stödunderlaget testas nu i en detaljplan för Ugnen 5 och Tangenten 2 i Norra Sorgenfri, där det fortsatt
sker en aktörsövergripande samverkan. Boverket har uppmärksammat stödunderlaget och har bjudit in till
att delta i en referensgrupp avseende planläggning och Sevesoverksamhet.
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I Malmö är det lätt att göra rätt
Gröna obligationer
Sedan 2017 ger Malmö stad ut gröna obligationer. Miljöförvaltningen stödjer stadskontoret med att ta
fram en miljöeffektrapport för de investeringar som inkluderas i de gröna obligationerna. Malmö stads
rapport för gröna obligationer presenterades i juni 2020 (https://malmo.se/Redovisningar/Gronobligationsrapport.html). Totalt sexton investeringar finansieras av de gröna obligationer som gavs ut
under 2019. Sammantaget har följande effekter uppnåtts: 2717 ton sparade utsläpp av CO2e (varav 2257
ton är årliga), generering av förnybar energi med 1990 MWh per år, energieffektiviseringar på cirka 5134
MWh per år, 614 meter cykelbana samt kapacitet for avloppsvattenrening med 18,7 miljoner kubikmeter
vatten per år.
Policy för hållbar utveckling och mat
Miljöförvaltningen samordnar Malmö stads kostorganisationer i genomförandet av Policyn för hållbar
utveckling och mat. Under 2020 har arbetet fortsatt med utbildning av kockar och pedagoger inom
förskolan för att öka kunskapen om klimatsmart mat, men i en annan omfattning och under nya former på
grund av pandemin. Miljöförvaltningen har även understött matsvinnsarbete inom förskolor,
skolrestauranger och äldreomsorg. Under hösten genomfördes en utbildningsinsats riktad mot
skolrestaurangers kockar och stadens förskolekockar fick stöd i att genomföra en omfattande mätning av
matsvinn i över 80 förskolor.
Utöver ovanstående samordnar miljöförvaltningen uppföljningen och rapporteringen av målen inom
policyn. Uppföljningen av 2019 presenterades för miljönämnden i augusti. En större utvärdering av
efterlevnaden av Policy för hållbar utveckling och mat har påbörjats under hösten för att vara klar i mars
2021.
Miljöförvaltningen processleder även ett arbete för att skapa ett lokalt forum för samverkan kring hållbar
mat i Malmö som kallas för Malmö Food Council, med syfte att öka kunskapen om och tillgången till god,
nyttig, lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor. Under våren har ett webbinarium kring
stadens matförsörjning genomförts tillsammans med lokala mataktörer. Ett utbildningsprogram för
högstadieklasser med studiebesök och lektioner om mat har tagits fram. Studiebesök till lokala
primärproducenter har genomförts för allmänheten. Ett inkubatorsprogram för matentreprenörskap har
tagits fram och ska genomföras med start i februari 2021, där totalt femton entreprenörer kommer att
delta.
Hållbar och cirkulär upphandling
Miljöförvaltningen stödjer stadskontorets upphandlingsenhet och stadens förvaltningar med kompetens
kring hållbar konsumtion och inköp med fokus på klimatsmarta livsmedel och cirkulär ekonomi. När det
gäller livsmedelsupphandlingar har miljöförvaltningen under 2020 bidragit genom att formulera
hållbarhetskriterier och bistå vid utvärdering av anbud på tre nya avtal; frukt och grönt, färsk fisk,
respektive catering. Under året har miljöförvaltningen även arbetat med stadsfastigheter på
serviceförvaltningen för att undersöka cirkulära krav i upphandling, samt undersöka förutsättningarna för
cirkulära bygg- och rivningsmaterial. Lärdomar från upphandlingen av ett nytt ramavtal för återbrukade
möbler har sammanställts i en rapport. Under året har dessutom en förstudie genomförts som undersökte
hur en upphandling av ett nytt centralt ramavtal för källsortering inom Malmö stads verksamheter kan se
ut. Miljöförvaltningen har bidragit med extern finansiering via ett internationellt projekt som möjliggjort
en extra personalresurs på upphandlingsenheten för att arbeta med denna förstudie. Under hösten har
upphandlingsenheten påbörjat rekryteringen av ännu en extra personalresurs, som är tänkt att arbeta med
att accelerera cirkulär upphandling i Malmö stad. Även denna personalresurs har möjliggjorts genom ett
internationellt projekt med extern finansiering.
Förutom att miljöförvaltningen hjälper till med kravformuleringar vid och utvärdering av upphandlingar
pågår också ett arbete med att undersöka materialflöden i Malmö stad. Projektet syftar till att undersöka
hur användning och avyttring av de produkter Malmö stad köper in ser ut, för att i nästa steg föreslå
åtgärder som optimerar livslängden hos inköpta produkter.
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Barn och ungas delaktighet i miljö- och klimatarbetet
Miljöförvaltningen processleder arbetet med att öka kommunens kapacitet att inkludera barn och unga i
klimat- och miljöarbetet. Under våren 2020 har förvaltningen arbetat med metodutveckling för dialog med
unga genom exempelvis Grönt elevråd, där en viktig del var att få lämna synpunkter ur ett ungt perspektiv
på förslaget till nytt miljöprogram. Processen fortsatte under hösten, då med fokus på ungas engagemang i
klimatfrågan. En ny checklista för dialog med unga har tagits fram. Erfarenheterna samlas och sprids
genom en ny webbplats: malmo.se/ungasdelaktighet.
Miljöförvaltningen samordnar också ett samarbete med olika skolor inom hållbar utveckling och stödjer
grundskoleförvaltningen med kompetens. Under våren 2020 har två av de tre skolorna uppnått certifiering
för hållbar utveckling. Miljöförvaltningen samordnar också ett arbete med ett utbildningsprogram kallat
Unga havsambassadörer, genomfört av Marint kunskapscenter. Havsambassadörerna har bidragit med
idéer kring utvecklingen av Ribersborgsstranden, deltagit i ett nationellt samarbete om havsmiljöfrågor och
medverkat i ett utställningssamarbete med Konsthallen. På grund av pandemin fick en aktivitet där Ung i
sommar-praktikanter skulle intervjua andra unga Malmöbor kring klimatfrågan ställas in.
Lärande för hållbar utveckling
Som en del av arbetet med lärande för hållbar utveckling stödjer miljöförvaltningen
grundskoleförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med samordning av det
pedagogiska resursnätverket, som består av olika aktörer i staden som på olika sätt erbjuder aktiviteter eller
resurser till skolor (förskolan, grundskolan och gymnasiet). Nätverket träffas normalt två gånger per
termin och i år har nätverket träffats fysiskt två gånger och en gång digitalt. Andra mötet skedde utomhus
då deltagarna besökte Guldängen och fick veta mer om dess verksamhet och hur den når ut till skolbarn
och vilka aktiviteter som erbjuds. Deltagarna besökte även grannskapsträdgården Naturmolnet på
Sofielund.
Malmö stads strategiska kemikaliearbete
Miljöförvaltningen processleder Malmö stads förvaltningsöverskridande strategiska kemikaliearbete.
Under året har en analys av kökstillbehör genomförts och miljöförvaltningen har varit ett stöd i
kemikaliefrågor vid upphandling. Två rapporter över Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast för
2019 resp. 2020 har tagits fram. En ny hemsida om kemikaliesmart vardag som riktar sig till Malmöborna
har lanserats och tio inlägg har publicerats på sociala medier. Som mest nådde ett inlägg ut till över 20 000
Malmöbor. Eftersom Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020–2030 inte antagits
har arbetet med åtgärder i handlingsplanen inte påbörjats. Arbetet med Handlingsplan för utfasning av
konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö
stads verksamheter fortgår enligt plan. Även om det inte är klart vilket nuvarande material ska bytas ut
mot, pågår arbete med testbäddar, skyddsåtgärder och utfasning.
Samverkan med akademi och forskarvärlden
Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är sedan 2008 en samfinansierad samverkansplattform mellan
Malmö universitet och Malmö stad. Miljöförvaltningen medverkar dels i syfte att påverka och forma det
övergripande alliansbygget med externa, strategiska nyckelpartners i kommunen, vilkas aktiva medverkan
är betydelsefull för miljöprogrammets uppfyllnad, dels som en av hörnstenarna i förvaltningens arbete
med att förverkliga ambitionen om Malmö stad som forskningskommun på miljö- och
samhällsbyggnadsområdet.
Under 2020 har miljöförvaltningens bidrag till arbetet inom ISU haft fokus på en övergripande
förändringsprocess i samverkan. Utgångspunkten har varit strävan efter tydligare rollfördelning mellan de
medverkande förvaltningarna och institutionerna. Detta har skett i spåren av det
verksamhetsutvecklingsarbete och den precisering av plattformens arbetsformer, som presenteras i den år
2020 utgivna broschyren ”Samverkan för ett hållbart Malmö”. Till följd av pandemin samt på grund av
sjukdom har miljöförvaltningens konkreta samarbete med ISU gått på sparlåga under 2020.

Årsanalys 2020, Miljönämnden

28(48)

En ursprungligen planerad forskningscirkel om lokal implementering av Agenda 2030 ställdes in och de
konkreta insatserna lades istället huvudsakligen på medverkan i lokala hållbarhetsinitiativ, dels i Kirseberg,
dels i Västra hamnen. Under hösten har planeringen inför 2021 inletts utifrån förslaget till nytt
miljöprogram 2021–2030.
Miljöövervakning
Miljöförvaltningens planerade miljöövervakning har under året genomförts enligt plan trots den pågående
pandemin. Pandemin har medfört att mängden fordonsrörelser minskat något, vilket medfört ovanligt låga
halter av luftföroreningar vid våra fasta mätstationer för luftföroreningar under våren. En viss återgång till
mer normala trafikflöden kunde ses under hösten.
Mätningen av luftföroreningar och buller vid Djäknegatan som startade 2019 avslutades under våren.
Resultaten visade att miljökvalitetsnormen för kvävedioxidhalter och partikelhalter underskreds med 30–
50 procent. Sedan första mätningen 1995 har kvävedioxidhalterna mer än halverats, däremot har
partikelhalterna bara minskat marginellt. Introduktionen av de nya busstyperna på linje 5 (MEX) och linje
7 (el-buss) har medfört en minskning av kvävedioxidhalterna på cirka sex procent längs Djäknegatan.
Efter avslutad mätning flyttades den mobila mätstationen till Lundavägen. Bullermätningarna vid
Bergsgatan och Djäknegatan stämmer väl överens med den kommunövergripande bullerkartläggningen
från 2017. En inventering av ljudnivån på tysta platser har genomförts och resultatet visar inte på ökade
ljudnivåer trots att Malmös befolkning har ökat väsentligt sedan mätserien startade 1998.
Mätningen av nedfall av försurade ämnen och tungmetaller via nederbörd vid Heleneholm, som
påbörjades under hösten 2019, avslutades i oktober 2020. Under hösten påbörjades en femårsuppföljning
av kväveoxidhalten vid förskolor och skolor som kommer fortsätta under vintern 2021.
Rapporteringen av provtagningen av sediment och blåmusslor från Malmös småbåtshamnar har
färdigställts och visar på höga nivåer av äldre miljögifter i sedimenten och i blåmusslor.
Grundvattenmätning med fokus på kemisk status har genomförts under november månad. Kväve- och
fosforutsläppen från jordbruksmark följs upp genom pågående mätningar av närsalter i Bunkeflodiket,
Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket.
Redovisning av indikatorer och statistik
Indikator

Önskat utfall 2020

Andelen utförda
aktiviteter i enlighet
med planerade

100 %

Utfall 2020

Kommentar till eventuell avvikelse mot
önskat utfall

100 %

Inventering av tysta platser,
grundvattenmätning och mätningen av
nedfall av försurade ämnen och tungmetaller
har avslutats under hösten och kommer att
redovisas i miljönämnden under våren 2021,
enligt plan.

Rådgivning och Fairtrade City
Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivarna har kunnat genomföra sin verksamhet trots pandemin. Rådgivningen har
nått ut till fler Malmöbor under 2020 än tidigare. Energi- och klimatrådgivarna har deltagit i Stora
villamässan men på grund av pandemin har resterande utåtriktade aktiviteter ställts in. Rådgivningen har
på grund av detta ställt om sin verksamhet och under året har fler digitala föreläsningar genomförts än
planerat. Rådgivningen har anordnat två fysiska föreläsningar för målgruppen bostadsrättsföreningar.
Rådgivningen har anordnat tio digitala föreläsningar, sex föreläsningar för villaägare och fyra för
bostadsrättsföreningar. Tema på föreläsningarna har varit solenergi, elbilar och laddstolpar.
Konsumentrådgivning
Konsumentrådgivningen i Malmö stad består av två delar. Dels den traditionella rådgivningen där
Malmöbor ställer frågor kopplat till konsumenträtten via mejl, telefon och besök, dels ett förebyggande
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arbete som främst sker genom föreläsningar på skolor, föreningar och företag eller genom deltagande vid
publika evenemang.
Under året har den traditionella rådgivningen i stor utsträckning fortlöpt som vanligt. Under hösten har
konsumentrådgivningen varit en medarbetare mindre på grund av föräldraledighet. Antal kontakttillfällen
som har hanterats under året uppgick den 17 december 2020 till 1784, vilket är en ökning jämfört med
samma period 2019 då siffran låg på 1344. Dagens konsumentrådgivning har blivit mer komplicerad och
tidskrävande då den kräver fler kontakttillfällen. Kontakttillfällena under året har dominerats av
konsumenträttsliga frågor kopplade till pandemin, bland annat inställda resor, evenemang och
hotellvistelser, vilket har inneburit en ökad arbetsbelastning. Merparten av kontakterna har skett via
telefon, cirka 51 procent. Andelen kontakter via e-post har ökat med cirka 10 procentenheter sedan förra
året och har i år utgjort cirka 40 procent. Denna utveckling beror troligen på att Malmöbor gärna undviker
fysiska möten under pandemin men även på att samhället blir mer och mer digitalt.
Den förebyggande verksamheten med föreläsningar har under året minskat drastiskt på grund av
pandemin. Under året har 42 föreläsningar genomförts, till skillnad från 2019 när 141 föreläsningar
genomfördes. Många inplanerade föreläsningar har fått bokas om eller ställas in på grund av pandemin.
Istället har konsumentvägledarna tagit fram material, filmer och lektionsupplägg till framför allt
hemkunskapslärare på skolor i Malmö. Enstaka föreläsningar har genomförts som digitala möten. Utöver
detta har konsumentrådgivningen medverkat i Vårt Malmö och informerat om abonnemangsfällor,
deltagit i en informationsfilm som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen spelat in för seniorer och
skickat ut ett informationsblad om abonnemangsfällor till pensionärsföreningar då äldre är en särskilt
utsatt grupp.
Fairtrade City
Sedan 2006 är Malmö en Fairtrade City och 2020 har diplomeringen förnyats av Fairtrade Sverige.
Styrgruppen kom tidigt i våras överens om att kansliet under 2020 i större utsträckning skulle prioritera att
stödja andra verksamheter i sitt arbete med hållbar konsumtion, och i mindre utsträckning arrangera
evenemang direkt riktade till Malmöbor, en inriktning som har förstärkts av pandemin. Under året har
Fairtrade City Malmö deltagit i sju olika utåtriktade informationsinsatser kring hållbar konsumtion, varav
merparten varit digitala. I oktober vann Malmö förstapris i EU Cities for Fair and Ethical trade award. Det
innebär stöd i form av 100 000 EUR i teknisk support från International Trade Centre (ITC) för att bidra
till utvecklandet av ett etiskt certifierat fordonsbatteri, och på så vis slå armkrok med klimatomställningen
och möjliggöra att fler Agenda 2030-mål uppfylls. En verksamhetsplan för 2021 har tagits fram och
insamling av åtaganden från styrgruppens medlemmar påbörjats. Under året har också en ny hemsida
tagits fram och publicerats på malmo.se/fairtrade.
Smarta Kartan (https://smartakartan.se/malmo) är en digital karta där Malmöbor och besökare kan hitta
olika delningstjänster i Malmö, som en del av Fairtrade City-kansliets bredare anslag med hållbar
konsumtion. Kartan är numera även översatt till engelska och har under 2020 genomgått
tillgänglighetsanpassning.
En ny arbetsform för att stödja näringslivet i att arbeta för ökad medvetenhet och engagemang kring
rättvis handel och hållbar konsumtion har utformats under året, men då pandemin gjort det svårt för
ursprungligen tänkta aktörer att prioritera samarbetet med Fairtrade City har planerade besök och
dialogmöten med butiker och föreningen Medveten konsumtion fått skjutas på framtiden.
Inköpsstatistik har tagits fram gällande kommunens etiska konsumtion 2019. Statistiken visar att inköpt
kaffe under 2019 till 99 procent var etiskt certifierat. För inköpt te var 84 procent etiskt certifierat.
Miljöförvaltningen och upphandlingsenheten på stadskontoret samarbetar för att öka Malmö stads
konsumtionsandel och utbud av etiskt certifierade produkter och tjänster. Under 2020 har
upphandlingsenheten skrivit nya avtal för frukt och grönt samt catering. Fairtrade City-kansliet har
bidragit i arbetet med båda dessa avtal.
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Redovisning av indikatorer och statistik
Önskat utfall 2020

Utfall 2020

200

385

Antal kontakter med
bostadsrättsföreningar

60

197

Antal kontakter med
företag

40

69

Kommentar till eventuell
avvikelse

Energi- och
klimatrådgivning
Antal kontakter med
privatpersoner

Antal genomförda
föreläsningar

Antal andra utåtriktade
aktiviteter

12

Två föreläsningar har kunnat
genomföras fysiskt. Tio digitala
föreläsningar har genomförts. På
grund av att flera utåtriktade
aktiviteter ställts in på grund av
pandemin har fler föreläsningar
genomförts. Rådgivningen
planerade för 18 föreläsningar
vid årets slut men på grund av att
en medbetare avslutat sin
anställning kunde detta inte
genomföras.

7

1

Flertalet planerade utåtriktade
aktiviteter har ställts in på grund
av pandemin. Istället har digitala
föreläsningar genomförts i större
utsträckning än planerat.

80 %

71 %

10

Malmö Fairtrade City
Andel etiskt och
miljömärkta artiklar i nya
upphandlingar

Utfall 2020

Kommentar

Konsumentrådgivning
Antal rådgivningstimmar / vecka
inom konsumentrådgivningen

64 timmar/vecka

Antal genomförda föreläsningar
inom konsumentrådgivningen

42

Jämfört med samma period 2019 har endast ca en
tredjedel av föreläsningarna genomförts i år p.g.a.
pandemin

Malmö Fairtrade City
Antal tjänster som bemannar
Fairtrade City-kansliet

1

Antal genomförda events inom
Fairtrade City

4
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Livsmedelskontroll
Kvalitativ analys
Förändringar i verksamheten under året
För att minska smittspridningen av covid-19 i samhället samt för att skydda riskgrupper har både
anpassningar och omprioriteringar gjorts i den planerade livsmedelskontrollen. Trots detta har vi kunnat
utföra kontroller på alla typer av livsmedelsverksamheter. Uppdraget att utföra kontroller av trängsel på
restauranger och uteserveringar har inneburit att mer än tio procent av personalresurserna har avsatts till
detta arbete, vilket har medfört en stor ansträngning för den ordinarie livsmedelskontrollen. Trots att vi
vidtagit en mängd åtgärder har vi inte lyckats utföra vårt kontrolluppdrag till 100 procent.
Utmaningar och framgångsfaktorer
En femtedel av de verksamheter som kontrolleras varje år är nya eller har nya ägare, vilket försvårar det
strategiska och långsiktiga arbetet med att höja deras kunskapsnivå.
Lagstiftningen anger inte hur målet säkra och redliga livsmedel ska uppnås. Verksamheterna ska själva
avgöra hur de ska gå tillväga utifrån lagar och regler och de egna rådande förutsättningarna.
Verksamheterna ska bedömas likvärdigt, något som inte är helt enkelt. Det krävs en kontinuerlig
kompetensutveckling av inspektörerna inom både sakområde och kommunikation.
En framgångsfaktor är att livsmedelskontrollen på kort tid fått igång en välfungerande kontrollverksamhet
för trängseltillsyn. Här var Malmö i en nationell jämförelse tidigt ute och vårt arbetssätt och våra metoder
låg till grund för länets arbetssätt samt för utformningen av den ekonomiska kompensationsmodell som
fastställdes av regeringen. En utmaning har varit att anpassa arbetet efter Folkhälsomyndighetens
restriktioner och samtidigt fullfölja avdelningens uppdrag och planering. Det har krävts anpassningar i
arbetssättet eftersom kontrollen bygger på fysiska möten med verksamhetsutövarna, men uppgiften har
genomförts på ett väl fungerande sätt.
En annan uppgift har varit att hitta en balans mellan taxefinansierat arbete och kommunbidragsfinansierat
arbete enligt den nya kontrollförordningen. Här finns fortfarande vissa oklarheter som inte retts ut på
nationell nivå.
Avdelningen har utökats med en ny enhet för trygghet och samordnad tillsyn. Under året har vi arbetat
med att skapa välfungerande strukturer, gemensamma rutiner och arbetssätt.
Effekter av vår handläggning på de ärenden som avslutats under året
I samband med kontroll får verksamhetsutövarna tydlig återkoppling på och uppföljning av upptäckta
risker och avvikelser. Inspektörerna kommunicerar också tydligt de delar i verksamheten som fungerar bra
och i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Effekten av livsmedelskontrollen är därför en fortsatt säker
eller säkrare livsmedelshantering, samt en förhöjd kunskapsnivå.
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att skapa samsyn i bedömningarna. Förvaltningen arbetar efter en
detaljerad kontrollplan med prioriteringar och kampanjkontroller för att säkerställa att liknande
verksamheter får en likvärdig kontroll.
Ett mått på att verksamheterna i staden har en god livsmedelssäkerhet är att endast sex procent av de
kontrollerade verksamheterna har haft avvikelser som krävt en uppföljande kontroll. Verksamheterna har
blivit betydligt bättre på hygien, något som förmodligen har sin förklaring i de allmänna
hygienrekommendationerna från Folkhälsomyndigheten i samband med pandemin.
I de fall utredningarna av anmälda matförgiftningar lett fram till en orsak har livsmedelssäkerheten höjts i
den aktuella verksamheten.
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Kvalitativa indikatorer
En kvalitativ analys av resultatet av uppföljande livsmedelskontroller och sanktionsbeslut.
Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer har hittills i år genomfört uppföljande kontroller vid cirka 140
tillfällen och har under perioden fattat cirka 370 sanktionsbeslut. Besluten har främst varit förelägganden
utan vite, förbud mot utsläppande och sanktionsavgifter för företag som inte registrerat sin verksamhet.
Andelen uppföljande kontroller är lägre än föregående år vilket troligen till största delen beror på
pandemin. Många restauranger, caféer och liknande har haft ett minskat antal besökare, vilket innebär mer
tid att sköta om sin verksamhet. Förbokade kontroller har genomförts i större utsträckning med syfte att
underlätta för företagen i denna ansträngda situation. Covid-19 har också ökat medvetenheten om god
hygien, vilket lett till att många verksamheter är noggrannare med sina städrutiner än tidigare. Trots att
andelen uppföljande kontroller är lägre ser vi en ökning i antalet sanktioner vi beslutat om. Detta beror på
att vi sedan våren 2020 börjat arbeta enligt Livsmedelsverkets nya kontrollprocess där fler avvikelser och
mer uppföljning leder till beslut för att säkerställa en rättssäker, tydlig och transparent kontroll.
En redogörelse och analys över den service och information vi ger till nya och befintliga livsmedelsverksamheter.
Miljöförvaltningens livsmedelskontroll har utfört ett kontinuerligt förebyggande och rådgivande arbete på
ett tidigt stadium i samband med registreringen av livsmedelsanläggningar, samt under ordinarie kontroll
av redan registrerade verksamheter. Verksamheterna har fått en professionell service genom vår
servicetelefon, via e-post och genom besök på förvaltningen. Allt detta för att underlätta för
verksamheterna att göra rätt från början. Under 2020 har vi fått 518 anmälningar om registrering av ny
livsmedelsverksamhet och vi har utfört 341 inspektioner på dessa verksamheter. Detta är en ökning av nya
registrerade verksamheter med 12 procent jämfört med föregående år. Av de nyregistrerade
verksamheterna är det 10 procent som på grund av covid-19 ännu inte har startat sin verksamhet. Under
året har vi prioriterat arbetet med trängselkontroller vilket har påverkat vår planering av första
registreringskontroll av nyetablerade verksamheter. Detta har fått till följd att vi genomfört 84 procent av
det vi planerat, vilket är något under vår målsättning och vår normala leverans.
Vi har tagit fram informationsmaterial samt uppdaterat vår hemsida med aktuella nyheter. Under året har
vi lagt mycket resurser på att planera, skapa rutiner, arbetsmetoder och informationsmaterial kopplat till
trängselkontrollerna.
Vi har lagt stor vikt vid att utreda de 420 anmälningar om klagomål, 47 misstänkta matförgiftningar samt
36 anmälningar om allergisk reaktion som vi fått in under året. Klagomålen handlade främst om felaktig
eller vilseledande information och märkning, förekomst av skadedjur, avfallshantering samt hygien och
rengöring. Vi har utrett 101 RASFF–anmälningar (Rapid Alert System -EU:s varningssystem om
livsmedel) som berörde 296 av våra livsmedelsanläggningar. Det har handlat om odeklarerade allergener,
listeria eller histamin i tonfisk samt otillåtna färgämnen. Alla RASFF-anmälningar och misstänkta
matförgiftningar har utretts inom beslutad handläggningstid. Avdelningen har även tagit emot 482
klagomål som handlat om trängsel och som har utretts i samarbete med avdelningen för miljö- och
hälsoskydd.
Mätbara indikatorer
Önskat utfall 2020

Andelen genomförda
kontroller av öppna
verksamheter i enlighet
med kontrollplanen
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100 %

Utfall 2020

Kommentar till eventuell avvikelse

86 %

En omfördelning av personalresurser
till trängselkontroll samt något högre
personalfrånvaro än beräknat
resulterade i att vi inte uppnådde
målet. De ca 350 kvarvarande
kontrollerna kommer att prioriteras
under 2021.
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Andel genomförda
registreringsbesök i
förhållande till antalet
verksamheter som
registrerats under året
(öppna verksamheter)

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

Utförda kontroller som inte
behöver en extra kontroll

98 %

98 %

Minst 90 %

84 %

En omfördelning av personalresurser
till trängselkontroll har medfört att vi
inte uppnått målet. Totalt
registrerades 518 verksamheter varav
410 öppnade under året. 341 av dessa
fick kontroll.

98 %

Vi har tagit emot totalt 604 ärenden
gällande livsmedel varav 420
klagomål, 47misstänkta
matförgiftningar, 36 allergiska
reaktioner och 101 RASFF. 98 % har
utretts inom utsatt tid. Vi har även
tagit emot och hanterat 482 klagomål
om trängsel.

94 %

Andelen uppföljande kontroller är
lägre än föregående år och vi tror det
till största delen beror på pandemin.
Många restauranger, caféer och
liknande har haft ett minskat antal
besökare, vilket innebär mer tid att
sköta om sin verksamhet. Förbokade
kontroller har genomförts i större
utsträckning med syfte att underlätta
för företagen i denna ansträngda
situation.

Statistik

Andelen sanktionsbeslut jämfört
med totala antalet utförda kontroller

Utfall 2020

Ev Kommentar

13 %

Fler sanktionsbeslut har fattats i år eftersom vi börjat arbeta
enligt en ny kontrollprocess framtagen av Livsmedelsverket.
Denna förespråkar en arbetsgång med fler förelägganden för
att säkerställa en rättssäker, tydlig och transparent kontroll.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn
Kvalitativ analys
Förändringar i verksamheten under året? Hur påverkar covid-19?
Pågående pandemi har påverkat genomförandet av miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsynsplan inom
flera branscher och tillsynsområden gällande både den styrda och den behovsprioriterade tillsynen i olika
omfattning. Viktigast har varit att prioritera så att både den styrda och den händelsestyrda tillsynen
genomförs i så stor utsträckning som möjligt både inom hälsoskydds- samt miljötillsynen, då denna är
lagstyrd och ofta finansieras med fasta årsavgifter. Det nya tillsynsansvaret för trängselkontrollerna
(smittskyddstillsyn) har behövt prioriteras under året, vilket har påverkat utfallet av den planerade
tillsynen. Arbetet med förbyggande smittskyddsfrågor har varit intensivt med informationsinsatser samt
hög mediebevakning av inspektioner med fokus på att minska smittspridning av covid-19. Mycket tid har
lagts ned för att ta fram informationsblad, utarbeta tillsynsmetodik, samordna tillsynen med avdelningen
för livsmedelskontroll samt att utföra tillsynen på dagtid, kvällar och helger.
Bostadstillsynens tillsynsplan har omprioriterats i stora delar, då inspektioner i Malmöbornas hem, särskilt
hos riskgrupper eller inom den uppsökande tillsynen blivit svåra eller olämpliga att genomföra. Alla
uppsökandeinspektioner har därför ställts in sedan i mars, då det inte varit möjligt att genomföra dem
säkert ur smittspridningssynpunkt, varken för inspektörer eller boende. Många Malmöbor har vistats
mycket mer än vanligt i sina hem vilket lett till ett ökat tryck på rådgivning och händelsestyrd tillsyn med
en ökning av inkommande klagomål och samtal.
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Många fastighetsägare har begärt och fått förlängda tidsfrister för att kunna genomföra åtgärder säkert
under pandemin. En bedömning har gjorts från fall till fall, där hälsonytta vägs mot risk för
smittspridning. Istället har omprioritering av den behovsprioriterade tillsynen skett med fokus på att
utföra radontillsyn. Denna har utförts genom granskning av genomförda radonmätningar hos
fastighetsägarna. Även tillsyn på omsorgsboenden har utökats under året.
Den styrda tillsynen av förskolor och skolor har kunnat genomföras enligt plan. Detta beror på att den
behovsstyrda tillsynen på exempelvis enskilda avlopp och hygieniska behandlingslokaler har skjutits fram
för att skoltillsynen skulle kunna prioriteras under pågående pandemi parallellt med de ökade
trängselkontrollerna.
Även miljötillsynens tillsynsplan har påverkats av pandemin, där omprioriteringar har behövt genomföras.
All planerad styrd tillsyn samt behovsprioriterad tillsyn har inte kunnat genomföras som planerat inom
flera branscher, exempelvis avfall, masshantering, sjukhus, fordonstvättar, uppsökande tillsyn, tandläkare,
växtodling och fordon. Det har även inkommit ett flertal remisser kring omfattande lagändringar inom
avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet, som också har påverkat utfallet av möjligheten att utföra
tillsyn.
Inom enheten förorenade områden har arbetet inte påverkats i så stor utsträckning, mer än att arbete
hemifrån har ökat. Däremot har det varit fortsatt mycket högt inflöde av anmälda markärenden i den
händelsestyrda tillsynen, vilket följer av den stora utbyggnadstakten inom staden. Därför har den
behovsprioriterade tillsynen i tillsynsplanen, bland annat ansvarsutredningar, endast genomförts i
begränsad omfattning.
Det ekonomiska utfallet under året har påverkats av vakanser och överflyttning av inspektörer till den
nybildade enheten för trygghetstillsyn. På grund av pandemin har intäkterna minskat något. Detta har
kompenserats genom det statliga bidrag för trängseltillsyn, som förvaltningen fått under året. Då det
ekonomiska läget varit oklart under året har inte vakanser tillsatts.
Det nya arbetssättet kring bygglovshanteringen påbörjades i juni, vilket innebär att förvaltningen inte
längre besvarar formella bygglovsremisser. Istället har ett nytt arbetssätt och rutiner tagits fram
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, där fokus ligger på att besvara frågeställningar och lämna
information och rådgivning i bygglovsärenden. Arbetssättet har utvärderats under hösten och behöver
utvecklas och förfinas under kommande år för att få full effekt. Det förändrade arbetssättet är en del av
förvaltningens genomförda utvecklingsarbete av förvaltningens roll i stadsutvecklingsprocessen.
Boverket har uppmärksammat förvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamt framtagna
stödunderlag, ”Stadsutveckling i industrinära lägen – stödunderlag för fysisk planering i Malmö stad” och
har bjudit in till att delta i en referensgrupp/extern kvalitetssäkringsgrupp om planläggning och
Sevesoverksamhet. Även Räddningstjänsten Syd har bjudits in till detta samarbete.
Arbetet med att starta en förvaltningsövergripande markmiljögrupp tillsammans med fastighets- och
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen, på uppdrag av de tekniska förvaltningarnas
avdelningschefer har påbörjats. Syftet är, att bland annat lösa målkonflikter och hitta gemensamma
lösningar på komplexa markfrågor både i tidiga skeden samt i pågående markärenden.
Under året har även en förvaltningsövergripande bullergrupp startats mellan de tekniska förvaltningarna.
Syftet är att ta fram respektive nämnds handlingsplaner i den nyligen antagna Plan för god ljudmiljö för att i
tidiga skeden kunna hantera eventuella målkonflikter samt kunna uppnå ljudplanens målsättningar.
Förvaltningen har bjudits in att delta i framtagandet av en nationell miljötillsynsstrategi inom avfalls- samt
kemikalietillsynen tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt SKR. Detta arbete
kommer att underlätta kommunernas tillsynsplanering framöver.
Utmaningar och framgångsfaktorer
Inom bostadstillsynen har en utmaning under pågående pandemi varit att hantera det ökade inflödet av
rådgivning i den händelsestyrda tillsynen. Att snabbt kunna ställa om arbetssätt inom den uppsökande
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tillsynen samt att omprioritera inom den planerade tillsynen har varit viktiga framgångsfaktorer.
Uppsökandeärenden har kunnat handläggas vidare, men har oftast inte avslutats under pandemin då detta
i regel kräver återbesök. Med nya säkerhetsrutiner och anpassade arbetssätt har även de flesta inspektioner
inom den händelsestyrda tillsynen kunnat genomföras.
Tillsynen på skolorna visar hittills att de allra flesta har haft brister i sin egenkontroll, bland annat inom
städning. Ansvarsfördelningen mellan skolan och fastighetsägare för att åtgärda bristerna är i flera fall
oklar, vilket har lett till att brister inte har åtgärdats.
Endast en anmälning av förskola eller skola har kunnat hanteras parallellt med bygglovet för att underlätta
och minska handläggningstiden vid nybyggnation av förskolor och skolor. Det är en utmaning att få
processen och dialogen att fungera parallellt mellan fastighetsägaren som ansöker om bygglov och
skolförvaltningarna som anmäler skolverksamhet enligt miljöbalken.
Den svenska avfallslagstiftningen håller på att ses över och anpassas till den gemensamma EUlagstiftningen, där stora förändringar är att vänta. En del bestämmelser har redan börjat att gälla och nya
bestämmelser kommer att träda ikraft framöver. Ändringarna kommer att innebära bland annat att
kommunerna får utökade tillsynsuppgifter. Under rådande pandemi har det ännu inte varit möjligt att
resursplanera för detta. Samarbete har påbörjats med de andra storstäderna för att ta fram gemensamma
metoder och arbetsmaterial för att hantera de nya tillsynsuppgifterna på likartat sätt.
Utöver de nya miljöfarliga verksamheter som upptäckts kan vi se att verksamheter inom lagring av farligt
avfall i form av uttjänta fordon, otillåten export av uttjänta fordon med mera kommer att öka. Det finns
verksamheter inom avfalls-och fordonsbranschen som bryter mot flera lagstiftningar, inte enbart
miljöbalken.
Inom förorenade områden är den största utmaningen det höga inflödet av ärenden samt att arbetet med
att uppdatera rutiner och handläggarstöd/bedömningsgrunder inte har kunnat prioriteras. Arbetet är
påbörjat men har varit svårt att prioritera. Ärendestocken har trots allt minskat något under året, bland
annat genom mycket övertidsarbete. Framgångsfaktorer har varit att göra en statusgenomgång på samtliga
ärenden samt att debiteringsrutinerna har effektiviserats med kombinerade beslut och fakturor vilket har
underlättat löpande debitering samt avslut av ärenden.
Inom tillsynsområdet kosmetiska produkter har det under året påbörjats en dialog mellan
Läkemedelsverket och storstädernas miljöförvaltningar, eftersom det inte funnits tillräckliga resurser hos
Läkemedelsverket för att följa upp alla de ärenden som vi rapporterat vidare från den uppsökande
tillsynen. Det är nödvändigt att Läkemedelsverket följer upp våra rapporterade ärenden för att det ska
bedrivas en effektiv tillsyn i alla led.
Sammanfattningsvis har rådande pandemi ställt stora krav på tillsynsverksamheten och alla medarbetare.
Förvaltningen har gjort omställningar och omprioriteringar i verksamheten. Både nya arbetssätt,
omprioriteringar samt medarbetarnas samarbete och förhållningssätt till den rådande situationen har varit
en framgångsfaktor. Trots den stora påverkan covid-19 har på vår omvärld har vi tagit ansvar för att
minimera smittspridning och konsekvenser i förvaltningens tillsynsarbete.
Vilka effekter har vår handläggning haft på de ärenden som avslutats under året??
Anmälningar om olägenheter i boendemiljön, som fuktskador och mikrobiell påväxt, undermålig
ventilation, buller och skadedjur inomhus har bedömts och vid behov åtgärdats efter handläggning.
Mycket få ärenden inom den uppsökande tillsynen har kunnat avslutas. Trängselkontrollerna som
avdelningen har utfört tillsammans med avdelningen för livsmedelskontroll för att minska
smittspridningen på restauranger och caféer har varit väldigt framgångsrikt. Våra informationsblad och
hemsidor har tagits emot positivt och varit till stor hjälp för verksamheter och allmänheten. Genomförd
läkemedelstillsyn har säkerställt att företagen tar sitt ansvar och Malmöborna har fått tillgång till säkra
läkemedel. Ett flertal PCB-saneringar i byggnader har genomförts, vilket har medfört att giftiga ämnen har
avlägsnats och ersatts med mer miljövänliga alternativ.
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Majoriteten av våra tillståndspliktiga bolag har fått sina årliga besök. Exempel på effekter av vår tillsyn på
dessa bolag är när vi genom dialog lyckas få ett stort bolag att energieffektivisera sin verksamhet eller när
en anläggning har tagit fram plan för utfasning av prioriterade riskminskningsämnen i
processavloppsvattnet.
Genom tillsynsprojektet områdestillsyn i Rosengård har fastighetsägarna förbättrat sina renhållningsrutiner
och konstaterade brister på ytor inom området som ingen tidigare velat kännas vid har åtgärdats. Antalet
personer som drar nytta av tillsynsprojektet är cirka 8300 boende och cirka 2500 förskole- och skolbarn,
samt de drygt 300 000 besökare som Rosengårds Centrum har per månad.
Den uppsökande tillsynen har lett till att tio verksamheter ska komma in med anmälningar om att de
bedriver hygieniska behandlingslokaler.
Kvantitativa indikatorer
Önskat utfall
2020

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

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

100 %

Basår 2020

Andelen utförd
uppsökande tillsyn i
förhållande till planerad
bostadstillsyn
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100 %

Utfall 2020

Avvikelse mot
önskat utfall

Kommentar till ev avvikelse

100 %

Under året har 133 skolor besökts
i vår planerade styrda tillsyn.
Under pågående pandemi har
tillsynen på exempelvis enskilda
avlopp skjutits på framtiden, för
att den styrda tillsynen på
förskolor och skolor skulle kunna
genomföras. Omprioritering
skedde även på grund av
ansvaret förutförandet av
trängselkontroller under våren,
där enhetens medarbetare utfört
tillsyn.

8%

En av tolv anmälningar har
hanterats parallellt med
bygglovsanmälan. Det är
fortfarande svårt att få ansvariga
verksamheter att lämna in
anmälan av
undervisningsverksamhet till
förvaltningen samtidigt som
bygglovsanmälan lämnas till SBK.
Vi fortsätter att bevaka och lyfter
frågan vid de löpande
samarbetsmötena med berörda
förvaltningar.

58 %

Gäller andel utförd uppsökande
bostadstillsyn, behovsprioriterad
tillsyn. Inspektioner i den
uppsökande bostadstillsynen har
inte kunnat genomföras under
pandemin på grund av risk för
smittspridning. Arbetsmetoderna
har anpassats men det har inte
varit möjligt att bedriva denna
tillsyn som planerat. De nya
arbetssätten har inte inneburit att
arbetet kunnat fortgå som
tidigare. Omprioritering av
tillsynen har skett och istället
ökats på omsorgsboenden och
radontillsyn.

2%
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Önskat utfall
2020
Andelen utförd tillsyn i
förhållande till planerad
tillsyn av kemi och
industri

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

Andelen utförd tillsyn i
förhållande till planerad
tillsyn inom förorenade
områden

Utfall 2020

100 %

61 %

100 %

75 %

100 %

17 %

Avvikelse mot
önskat utfall

Kommentar till ev avvikelse

41 %

Avser andel av styrd tillsyn. På
grund av personalbortfall och
covid-19 så har all planerad
tillsyn inte kunnat genomföras.
Vakans på enheten har även
påverkat utfallet.

5%

Rådande pandemi,
personalvakans, ett stort inflöde
av remisser på grund av ny
avfallslagstiftning och
omfördelning av arbetsresurser
inom enheten har påverkat
utfallet. Planerad tillsynsfrekvens
av den styrda tillsynen inom
exempelvis avfall, masshantering
och fordonstvättar har därav inte
kunnat utföras enligt plan. Inte
heller den behovsprioriterade
tillsynen inom exempelvis
fordonstvättar har kunnat utföras
som planerat.

83 %

Gäller andel av den
behovsprioriterade tillsynen.
Utfallet beror helt på utfall av
händelsestyrd tillsyn där vi har
omprioriterat och utfört
168 procent (5376h av 3200h).
Omprioritering har skett då det är
ett fortsatt högt inflöde av
anmälningsärenden som följer
utbyggnadstakten i staden.

Statistik
Utfall 2020

Kommentar

Antal fastigheter årligen med
pågående åtgärder efter tillsyn

68

Gäller ärenden i den uppsökande bostadstillsynen.

Antal fastigheter årligen som är
slumförvaltade

4

Under hösten har ett ärende på en tidigare slumförvaltad
fastighet kunnat avslutas.

3

Uppsökande fordonstillsyn (behovsprioriterad tillsyn) har
inte kunnat genomföras enligt plan på grund av covid-19
och omprioritering som behövts göras inom
avfallsbranschen. Utöver de nya miljöfarliga verksamheter
som upptäckts hittills i år kan vi konstatera att en ökad
verksamhet inom lagring av farligt avfall i form av uttjänta
fordon, otillåten export av uttjänta fordon med mera visar
en ökande trend.

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

Tryggare Malmö
Det tidigare projektet Tryggare Malmö blev från och med 2020 en permanent skattefinansierad
verksamhet. Tryggare Malmö beskrivs också under Målområde Trygghet och delaktighet.
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Statistik
Statistik

Utfall 2020

Kommentar

Antal ärenden inom Tryggare Malmö

239

Antal sanktionsbeslut inom Tryggare
Malmö

103

38 sanktionsbeslut och 65 förbud, åtgärdsföreläggande
med vite, omhändertagande och destruktion

Antal upptäckta olovliga boenden

50

50 ärenden har startats under året där olovligt boende har
misstänkts

Antal olovliga boenden som har
upphört

37

37 olovliga boenden har upphört under året

Stödprocesserna
Verksamhetsstödets gemensamma prioriterade områden för 2020
Informationssäkerhet och dataskydd
Ny dataskyddssamordnare för förvaltningen har utsetts under året. Arbetet med implementering av
kommunstyrelsens riktlinjer avseende arbetet med dataskyddsförordningen fortgår. Exempelvis har
förvaltningens delegationsordning reviderats i enlighet med riktlinjerna, och en rutin har tagits fram för
hantering av begäran om registerutdrag. Revidering av förvaltningens registerförteckning pågår, där
informationsägare ska utses för varje behandling. Förvaltningen har under året en tydligare samordning
mellan de olika säkerhetsfunktionerna (säkerhet, informationssäkerhet och beredskap) för att stämma av
gemensamma frågor.
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Miljöförvaltningen har haft fortsatt fokus på verksamhetsutveckling, där digitalisering är en viktig del.
Förvaltningen har arbetat med att vidareutveckla funktioner i verksamhetssystemet, till exempel pågår
arbete med att integrera Vision med Open ePlatform. Ett arbete som pågår och är en förutsättning för att
kunna utveckla ytterligare e-tjänster för att underlätta för Malmöbor och verksamhetsutövare.
Utvecklingsarbetet har påverkats av ovissheten kring Malmö stads ekonomiska situation med anledning av
covid-19, vilket har lett till att planerade resurser inte tillsatts fullt ut.
Behovsanpassat chefsstöd
Förvaltningen arbetar med ett behovsanpassat chefsstöd. Till exempel har utbildningen ”Att leda
organisationer med kommunikation” genomförts för samtliga chefer vid fyra tillfällen under hösten. Ökad
kunskap om kommunikation som verktyg för ledare, till exempel för att nå verksamhetsmål och
implementera strategier och förändringar. Det har även genomförts en utbildning i ny projektrutin.
Utbildningsprogram för stödfunktionschefer avslutades i december. Utbildningen har lett till förslag om
förbättringar för samarbetsformer, effektivare administration och hållbar organisering.
Uppföljning av grunduppdraget
Vi har arbetat aktivt och brett för att våra viktiga verksamhetsfrågor kommuniceras på ett enkelt, tydligt
och tillförlitligt sätt. Malmöborna ska ha tillgång till bra information, fakta och kunskap om
miljöförvaltningens verksamhet och Malmös miljöarbete. Stort fokus har legat på kommunikationsarbetet
med förvaltningens utökade uppdrag med tillsyn av trängsel på serveringsställen. Vi har även haft ett
omfattande press- och mediearbete. Olika kommunikationsinsatser har genomförts i våra
utvecklingsprojekt och i tillsynsverksamheten, där malmo.se utgör navet, kompletterat av våra konton i
sociala medier. Under 2020 har förvaltningens klimatarbete, det nya miljöprogrammet och Tryggare
Malmö särskilt prioriterats.
Arbete pågår med att genomföra allmänna riskbedömningar på enheterna. Vidare har vi uppdaterat och
utvecklat underlaget för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan.
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Resultatet av intern kontroll synliggörs på samtliga enheters och avdelningars arbetsplatsträffar två gånger
per år. Ekonomienheten har tagit fram ett enhetligt presentationsmaterial som ska användas på
arbetsplatsträffarna. Resultatet behandlas även i förvaltningens ledningsgrupp och chefsgrupp.
Under året har en arbetsgrupp med deltagare från stödfunktionerna och avdelningschefen för
livsmedelskontroll förtydligat ekonomiprocesserna för budget och uppföljning. Arbetet har resulterat i en
tydligare arbetsprocess och en mer realistisk tidplan. Arbetet har kommunicerats till samtliga chefer på
miljöförvaltningen.
Under våren har förvaltningens nya systemförvaltare för verksamhetssystemet Vision tillträtt efter en tids
vakans på tjänsten. En förvaltningsplan för Vision är framtagen. Eftersom förvaltningen införde Vision
under föregående år ägnas fortfarande en hel del resurser åt utbildning och support samt vidareutveckling
och anpassningar av systemet.
En kartläggning över förvaltningens omvärldsbevakning har tagits fram. Denna kommer att ligga till grund
för hur vi på ett systematiskt sätt ska arbeta med omvärldsbevakning och spridning av denna.
Arbete pågår med att, tillsammans med stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret, införa ett
nytt verktyg för förvaltningarnas årshjul för strategisk planering. Samtidigt har tidplaner och processer
mellan förvaltningarna samordnats inför 2021.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall 2020

Nettokostnad

-72 094

Kommunbidrag

76 262

Resultat (budgetavvikelse)

4 168

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Omprioriteringar och ambitionssänkningar i tillsyns- och
kontrollplanerna på grund av trängselkontroller.

1 668

Minskade kostnader för resor och konferenser

1 000

Minskade kostnader för digitalisering och verksamhetsutveckling

1 500

Summa budgetavvikelser

4 168

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Mätutrustning

235

400

165

Kontorsutrustning

194

400

206

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Nämndens resultat uppgick till 4 168 000 kronor för 2020. I tabellen nedan framgår resultatet per
avdelning. Resultatet på cirka 3 005 000 kronor på verksamhetsstödet beror bland annat på att avsatta
medel för digitalisering och verksamhetsutveckling inte användes på grund av det osäkra ekonomiska läget
som rådde framförallt under första halvåret med coronaviruspandemin. Miljöstrategiska avdelningen
redovisar ett negativt resultat på 2 349 000 kronor till följd av att det uppkommit osäkerhet avseende
finansiering för projektet Klimatneutrala Malmö. Därför har kostnaderna för det eventuellt minskade
bidraget på 2 000 000 kronor belastat resultatet. Slutligt besked om finansieringen av kostnaderna för 2020
kommer tidigast under 2021. För projektverksamheten finns också en ekonomisk redovisning i bilaga 1.
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd och Avdelningen för livsmedelskontroll redovisar ett positivt
resultat på 1 384 000 respektive 1 869 000 kronor bland annat som ett resultat av omprioriterad tillsyn till
följd av trängseltillsyn.
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Personalkostnader

Övriga
Kostnader

Overhead

Kommunbidrag

Resultat

-893

-92

1 245

0

260

115

-20 001

-15 446

35 604

2 734

3 005

Miljöstrategiska
avdelningen

15 392

-31 712

-11 991

-13 839

39 801

-2 349

Avdelningen för
miljö- och
hälsoskydd

30 405

-34 169

-1 711

-16 482

23 342

1 384

Avdelningen för
livsmedelskontroll

18 452

-19 154

-1 286

-6 528

10 385

1 868

Totalt

64 363

-105 930

-30 526

0

76 262

4 168

(Tkr)

Intäkter

Miljönämnd
Verksamhetsstöd

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)

Utfall 2020

Statsbidrag trängselkontroller

4 200

Statsbidrag för sjuklön dag 2–14

450

Tillsyns- och kontrollskuld

1 700

Minskade kostnader för resor och kurser

1 000

Minskade kostnader för konsulter

800

Summa intäktseffekter

8 150

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020

handsprit, plexiglas, munskydd mm

-100

gåva till personalen

-150

Trängselkontroller

-5 500

Summa kostnadseffekter

-5 750

NETTOEFFEKT

2 400

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Nämnden har bara använt cirka hälften av den tilldelade ramen på 800 000 kronor.

Nettokostnadsutveckling
Tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
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Utfall 2020

Utfall 2019

Förändring i %

101 300

113 707

-10,9

-173 394

-180 969

-4,2

-72 094

-67 262

7,2
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Analys av nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden ökade med 4 832 000 kronor jämfört 2019. Ökningen beror på att nämnden erhöll
7 500 000 kronor som utökat kommunbidrag för Tryggare Malmö som fick en permanent finansiering.
Vidare erhöll nämnden 1 369 000 i kompensation för pris- och löneökningar och för en höjning av
personalomkostnadstillägget. Nettokostnaden blev dock 4 037 000 kronor lägre till följd av att det
redovisade resultatet på 4 168 000 kronor jämfört 2019 då resultatet var 131 000 kronor.
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Förväntad utveckling kommande år
Pandemin har satt fokus på organisationen att bli mer flexibel och lösningsorienterad vilket kommer vara
en styrka när bland annat digitaliseringen under kommande år ska få en ordentlig skjuts framåt i strävan att
utveckla och effektivisera nämndens arbete. Storstadspaketets snabba process och en ny finansieringsform
av livsmedelskontrollen kommer ställa krav på omställning av nämndens arbete. För nämnden som
ansöker och leder miljöstrategiska projekt finansierade med externa medel från staten och EU krävs
regelbundna omställningar baserad på projektvolym och viljeinriktning i stadens klimat- och miljöarbete.
Pandemin har svårbedömda effekter på näringsverksamheten som nämnden har tillsyn över enligt främst
Miljöbalken och livsmedels- och foderlagstiftningen. Ökade konkurser och minskad betalningsförmåga är
två risker som 2021 och framåt kan ge negativa effekter även på nämndens ekonomi. Tillsynen och
kontrollen har snabbt anpassats för att kunna möta statens uppdrag till kommunerna att utföra
trängseltillsyn på serveringsställen. Denna tillsyn är förlängd till minst september 2021. Vidare fortsätter
samarbetet Tryggare Malmö, som finansieras med kommunbidrag från och med 2020, och bedrivs
tillsammans med andra nämnder och myndigheter. Utväxlingen av det arbetet är beroende av andra
myndigheter och organisationer varför deras beslut kan komma att påverka möjligheterna till
myndighetsövergripande samverkan för en trygg stad.
För ytterligare och mer utförliga beskrivningar om den förväntade utvecklingen framöver hänvisar
nämnden även till budgetskrivelse och nämndsbudget 2021
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Bidrag

17 715

21 006

-3 291

Övriga intäkter

83 584

84 696

-1 112

Totala intäkter

101 299

105 702

-4 403

Lönekostnader

-74 798

-75 397

599

PO-Pålägg

-30 170

-30 282

112

-961

-112

-849

-105 929

-105 791

-138

-5 991

-6 151

160

-61 043

-69 612

8 569

-358

-360

2

Totala övriga kostnader

-67 392

-76 123

8 731

Nettokostnad exkl. finansnetto

-72 022

-76 212

4 190

76 262

76 262

0

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter

11

Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

11

-83

-50

-33

4 168

0

4 168

-72 094

-76 262

4 168

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

Regeringskansliet/Kammarkollegiet

4 203

Energi- och klimatrådgivning

Energimyndigheten

2 002

Ersättning för sjuklönekostnader med anledning av
sjukdomen covid-19

Försäkringskassan

462

Projekt inom mat och konsumtion samt
energibesparing

Naturvårdsverket

518

Övriga bidrag
Projekt avseende Energi-coacher och inom lärande
och forskning

Energimyndigheten

Projekt inom cirkulär ekonomi och inom lärande och
forskning.

Formas

Sida-projekt

ICLD

Projekt inom mat och konsumtion

Jordbruksverket

Projekt inom hav och natur

Länsstyrelsen

27

Projekt inom lärande och forskning

Viable Cities

911

Projekt inom hav och natur, cirkulär ekonomi, lärande
och forskning samt stadsutveckling

Vinnova

717
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448
96
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Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Projekt inom hav och natur, cirkulär ekonomi, lärande
och forskning samt stadsutveckling

Climate-KiC

Projekt inom energi- och klimatomställning

ERA-Net

496

Projekt inom energi- och klimatomställning och inom
stadsutveckling

ERUF

764

Projekt inom hav och natur

Horizon 2020

689

Projekt inom energi- och klimatomställning, inom
cirkulär ekonomi samt inom lärande och forskning

Interreg-programmen

Projekt inom stadsutveckling och gröna frågor

Boverket

32

Projekt inom mat och konsumtion

EU DEAR-EuropeAid

82

Övriga bidrag
SUMMA BIDRAG

Årsanalys 2020, Miljönämnden

Utfall (Tkr)
1 836

1 165

579
17 715
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Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
I detta avsnitt presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gett till
miljönämnden samt en uppföljning av hur uppdragen går. Rapporteringen sker till miljönämnden två
gånger per år, i samband med delårsrapport och årsanalys. Uppdrag som återrapporterats under året tas
bort från uppföljningen vid årets slut. I en del ärenden kan miljönämnden få uppdrag som saknar
återrapporteringskrav till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här görs en bedömning när dessa
anses slutrapporterade vilket meddelas i samband med uppföljning av uppdragen i årsanalysen.

Uppdrag att anmoda berörda nämnder att inom ramen för befintlig budget avsätta
medel för att prioritera insatser på Lindängen, samt att samordna dessa gällande tid
och innehåll inom ramen för Case Lindängen.
KS 2017-05-03 § 198 Case Lindängen – pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska
investeringar.
Program Lindängen initierades för att möta och lösa komplexa samhällsutmaningar uthålligt och över
organisatoriska gränser. 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta ett pilotprogram som under åren
2018–2022 skulle utveckla programstyrning, ett arbetssätt för samarbete tvärs över
förvaltningsorganisationen och tillsammans med civilsamhälle, akademi, näringsliv, andra myndigheter och
invånare. 2020-06-17 beslutade kommunstyrelsen att Program Lindängen avslutas i förtid under 2020.
Arbetet med det generella arbetssättet avslutades i juni medan arbetet med Case Lindängen, fortsatte till
årsskiftet med målet att hitta mottagare som driver vidare påbörjade insatser.
Med denna uppföljning anses uppdraget vara slutrapporterat.

Uppdrag åt miljönämnden att samordna det övergripande arbetet med
genomförandet av Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad.
KS 2019-04-03 § 92 Redovisning uppdrag budget 2018 - Plan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmö som framtidens kuststad.
Miljöförvaltningen samordnar det övergripande arbetet med genomförandet av handlingsplanen.
Samordningen mellan de deltagande förvaltningarna sker genom en styrgrupp, en operativ
samordningsgrupp samt en kommunikatörsgrupp och miljöförvaltningen är sammankallande i samtliga tre
grupper. Arbetet är nu etablerat och uppdraget anses slutrapporterat. Miljöförvaltningens
samordningsansvar fortsätter till 2023.

Uppdrag åt tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och
miljönämnden att gemensamt ta fram, besluta om och genomföra en handlingsplan
utifrån Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö och att detta arbete ska ske i
samverkan med MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö
Leasing AB och Malmö Kommuns Parkerings AB.
KF 190905 § 171 Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Det praktiska arbetet med publik laddinfrastruktur pågår löpande och tar sin utgångspunkt i den beslutade
policyn och dess riktlinjer. Arbetet med laddinfrastruktur för kommunens fordon sker fortsatt inom
ramen för nuvarande miljöbilsstrategi. De insatser som sker idag utgör till stor del de insatser som
föreslogs i skissen till handlingsplan i samband med att policyn för publik laddinfrastruktur i Malmö
antogs.
Med denna uppföljning anses uppdraget vara slutrapporterat.
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Uppdrag åt samtliga nämnder och styrelser att integrera ett HBTQIA+-perspektiv i
budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under 2021, samt att redovisa
detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar
KF 200206 § 13 Organisering World Pride 2021
En samordningsfunktion för rättighetsfrågor har inrättats på förvaltningen under 2020, till skillnad mot
tidigare år då ansvaret för dessa frågor varit uppdelat. Under 2021 kommer nämnden att arbeta med att
samordna och integrera dessa frågor i vår planering och uppföljning av verksamheten på ett tydligare sätt.
Vi kommer bland annat att ha fokus på att samordna pågående arbete med frågor kopplat till barnrätt,
jämställdhet- och jämlikhet, minoriteter och HBTQIA+. Nämnden har även fått ett särskilt
budgetuppdrag under 2021 i denna fråga. Detta uppdrag anses därmed vara slutrapporterat och istället
följs det särskilda budgetuppdraget upp i delårsrapport och årsanalys för 2021.
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Ekonomisk sammanställning
över externfinansierade projekt
Pågående projekt

Benämning
SIPTex steg 3
KliMat
Båtborsttvätt i Limhamn
Blästring av fritidsbåtar
Delad energi/dubbel energi steg 3
Klimat och Energi Coach II
Energiporten
Klimat- och energi Coach I
CirKuS
Kunskap för ökad sol-el
Malmö Innovationsarena
Hållbarhet blir standard
CC Build
Malmö som forskningskommun
Antologi Augustenborg
Cirkulär Ekonomi SINA
Testbädd Augustenborg
ICIUS
Urban Magma
Gröna fasader på P-hus
Tätt och grönt
Grön energi från geotermi
LuMa - steering group
LuMa Sustainable energy
LuMa Youth for change
Elbilslandet
Lightning Metropolis
Fossilbränslefria Kommuner 2.0
SURECITY
Urban Baltic Industrial Symbiosis
ÖKS-Smart cities Acc.
Klimatomställning Malmö
Sharing Cities
Circular PP
Naturvation
FISMEP

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

Miljöförvaltningens
projektkostnader
(hela perioden) i tkr
168
4 650
2 365
1 105
7 137
1 216
1 200
3 000
1 697
775
30 960
372
270 000
1 400
2 525
1 300
3 509
270
750
60
60
506
895
1 493
1 499
1 136
900
1 495
1 283
1 266
7 491
7 946
650
1 941
373
3 776

Nämndsrapport:
Bokslut 2020

Andel extern
finansiering till
miljöförvaltningens
projektkostnader (hela
perioden) i %
25%
50%
50%
50%
40%
100%
50%
100%
100%
100%
69%
100%
0%
25%
80%
100%
50%
50%
50%
80%
85%
25%
100%
100%
100%
50%
100%
30%
50%
75%
50%
90%
47%
75%
100%
75%

Brytdatum:
2020-12-31
Miljöförvaltningens
projektmedfinansiering 2020
(Kommunbidrag)

Projektbudgetar 2020
(kostnader)

Budget
2020
(tkr)
84
950
3
190
0
818
0
0
925
433
0
0
0
307
960
402
748
0
0
30
30
347
0
0
500
479
0
510
0
0
595
6 317
1 224
997
114
570

Utfall
2020-12-31
(tkr)
19
1 260
3
37
1
658
34
0
895
238
52
35
37
32
517
157
374
1
76
4
9
98
0
19
121
523
0
509
0
16
787
6 597
865
749
68
697

Budget
2020
(tkr)

Utfall
2020-12-31
(tkr)
62
591
3
95
0
0
0
0
217
0
0
0
0
307
128
101
312
0
0
15
15
0
0
0
0
204
0
334
0
0
298
80
570
97
0
44

16
760
3
10
1
0
16
0
0
0
0
0
37
25
233
0
238
-98
38
2
-21
74
0
19
25
262
0
356
24
16
393
3 886
459
195
0
177

Kommentar vid avvikelse
Projekt avslutat, slutrapport inskickad
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Nytt projekt/Projektet förlängt t o m maj 2021
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Nytt projekt
Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Nytt projekt
Nytt projekt
Projektet förlängt t o m juni 2021
Nytt projekt
Projekt avslutat och stängt
Extra pengar har erhållits till projektet därför förlängt t o m december 2021

Nytt projekt
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Projektet är beviljat förlängning t o m 2021 p g a förseningar med anl av Covid-19
Projekt avslutat - väntar på godkännande och reglering
Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat, väntar på slutreglering
Bidragsandel ändrad samt oenighet kring leveranser och ev bristande finansieringsmöjl från Climate-

Projekt avslutat, väntar på slutreglering
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Benämning
Clever Cities
Circular Cities
Access
Case Sofielund
The blue house
The green is gold
Tillsammans för världens mat
ProCirc
CLUE
Food Wave
REWAISE
Summa

Projektperiod
2018-2021
2018-2019
2019-2022
2019-2021
2019
2019
2019-2020
2018-2022
2020-2022
2020-2023
2020-2024

Miljöförvaltningens
projektkostnader
(hela perioden) i tkr
3 400
9 580
3 285
3 165
60
60
2 045
3 075
963
1 875
2 008
396 685

Andel extern
finansiering till
miljöförvaltningens
projektkostnader (hela
perioden) i %
100%
67%
45%
50%
80%
85%
85%
46%
40%
90%
100%

Budget
2020
(tkr)
698
0
734
445
0
0
1 138
597
879
0
60
18 681

Utfall
2020-12-31
(tkr)
559
53
342
595
0
0
845
124
537
91
62
15 427

Budget
2020
(tkr)
0
0
404
191
0
0
0
320
527
0
0
3 947

Utfall
2020-12-31
(tkr)
0
17
188
297
0
0
187
61
322
9
0
7 384

Kommentar vid avvikelse
Projekt avslutat och stängt

Projekt avslutat och stängt
Projekt avslutat och stängt
Projektet är beviljat förlängning t o m 2021-05-31 p g a förseningar med anl av Covid-19
Något lägre aktivitet i projektet just nu
Nytt projekt
Nytt projekt
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1. Systemuppföljning av SAM - 2020 (Miljönämnden)
Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande kommentar

Bedömning
Resultatet på självskattningen för systemet för systematiskt
av system Tillfredsställande arbetsmiljöarbete (SAM) 2020 är 4,34 på en 5 gradig skala.
för SAM
Område som förvaltningen kommer att arbeta vidare med är
bland annat undersökning och riskbedömning samt
arbetstagarnas kunskaper - introduktion och kännedom.
(Miljönämnden)

Förbättringsområde Identifierade
SAM
förbättringar
kommun

Systemuppföljning Självskattning Värde Kommentar
per område

Arbetstagarnas
kunskaper - introduktion
och kännedom
Undersökning och
riskbedömning

4 § Samverkan
5 § Arbetsmiljöpolicy
5 § Rutiner
6 § Uppgiftsfördelning
6 § Uppgiftsfördelning
och kunskaper
7 § Arbetstagarnas
kunskaper
7 § Arbetstagarnas
kunskaper introduktion och
kännedom

5
4
5
4
4

5
3,83
4,5
4,17
4,33

4

4,33

4

3,67 Utveckla förvaltningens
introduktion genom att erbjuda en
återintroduktion för föräldraledig,
tjänstledig eller studieledig
medarbetare.
(Miljönämnden)

7 § Arbetstagarnas
kunskaper instruktioner
8 § Undersökning och
riskbedömning

5

4,5

3

3,3 Undersöka arbetsförhållandena
regelbundet med avseende på risker
i arbetsmiljön som kan leda till att
någon arbetstagare kan drabbas av
ohälsa eller olycksfall.
Aktivitet/åtgärd; Fortsätta arbetet
med att fram allmänna
riskbedömningar på enhetsnivå
utifrån yrkets arbetsmiljörisker.
(Miljönämnden)

9 § Utreda ohälsa,
olycksfall och tillbud
10 § Åtgärder och
handlingsplan
10 § Uppföljning av
åtgärder
11 § Uppföljning av
SAM-arbetet
12 § Extern sakkunnig
hjälp

5

5

5

4,5

4

3,83

5

4,83

5

5
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2. Uppföljning av arbetsmiljön - 2020 (Miljönämnden inkl. underliggande)
Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

Sjukfrånvaro

På miljöförvaltningen har det skett en liten minskning av sjukfrånvaron under 2020 till 3,64 procent. Kvinnors sjukfrånvaro
uppgår till 2,62 procent och männens sjukfrånvaro är 5,52 procent. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 1,72 %. Männens
sjukfrånvaro är betydligt högre under 2020 i jämförelse med 2019 och beror till stor del på långtidssjukfrånvaro.

Stadskontoret

Sjukfrånvarovolym
(Miljönämnden)
Sjukfrånvaro, antal
kalenderdagar per
medarbetare
(Miljönämnden)

Förvaltningens chefer arbetar och följer Malmö stads rehabiliteringsprocess och har under föregående år genomgått en
utbildning i rehabiliteringsprocess och it-verktyg. Tillsammans med företagshälsovården arbetar vi systematiskt med upprepad
korttidsfrånvaro enligt rutin i Malmö stad.

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall Utfall
kvinnor män

3,7%

3,64%

2,62% 5,52%

13

14

11

10

10

9

14%

6,8%

7,1%

6,3%

För att fånga upp eventuell ohälsa som är koppat till arbetet har Miljöförvaltningen tagit fram rutinen/verktyget "Kort avstämning
i ditt arbete", som innebär att chef och medarbetare gör täta, strukturerade avstämningar i syfte att ge varandra återkoppling på
arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetstid. Målet är att få möjlighet till återhämtning, bra balans mellan arbete och fritid,
samt att sträva efter att arbetet är anpassat efter resurserna för både medarbetare och chefer.

Chefstäthet

Pensionsålder

(Miljönämnden)
Miljöförvaltningen har som ambition att ha ett nätrvarande chef- och ledarskap och inte ha många medarbetare per chef, i syfte
att medarbetare och chefer ska få en hanterbar vardag med en god dialog mellan chef och medarbetare.
(Miljönämnden)
Miljöförvaltningen har ingen pensionsavgång under 2020.

(Miljönämnden)
Personalomsättning Personalomsättningen har minskat under 2020 i jämförelse med 2019, 12 medarbetare har slutat under året.
Den lägre personalomsättningen 2020 kan bero på att arbetsmarknaden är osäker på grund av den pågående pandemin.

Stadskontoret

Genomsnittligt antal
medarbetare per chef
(Miljönämnden)

Stadskontoret

Faktisk pensionsålder
(Miljönämnden)

Stadskontoret

Förvaltningens
personalomsättning
(Miljönämnden)

Medarbetare som slutar på miljöförvaltningen uppger att de vill prova något nytt, vill ha nya utmaningar, fått jobb närmare sin
bostadsort eller blivit erbjudna arbeten i andra kommuner och av privata arbetsgivare.

(Miljönämnden)
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Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

HME Hållbart
medarbetarindex

Malmö stads medarbetarenkät mäter HME – hållbart medarbetarengagemang – något som ska utvärdera organisationens och Stadskontoret
chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla medarbetarnas engagemang, genom frågor om motivation, ledarskap och
styrning. Hela 98 (170 av 174) procents svarsfrekvens på miljöförvaltningen är mycket bra. Det sammanlagda HME-värdet för oss
ligger på 76. Det är en något lägre siffra än förra årets 77. Malmö stads motsvarande HME är 79.

Utfall i mått
rapporteras
av

Siffran för motivation har i år sjunkit till 76 – något som vid jämförelse ligger tre snäpp under medelvärdet för staden (79). Vår
siffra för ledarskap ligger på 83, jämfört med 81 vid förra mätningen. Det är en hög siffra, jämfört med stadens snitt som är 80.
Styrningen ligger på 70, en bit lägre än förra året, och kan jämföras med övriga Malmö stad som har 79 på styrning.
De frågor som har högst medelvärde på förvaltningen ligger på 4,4 av 5 och är: ”Min närmaste chef visar förtroende för mig som
medarbetare”. 4,3 av 5 får ”Mitt arbete känns meningsfullt” och ”Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt
arbete”.

Mått

Totalindex
(Miljönämnden)
Delindex Motivation
(Miljönämnden)
Delindex Ledarskap
(Miljönämnden)
Delindex Styrning
(Miljönämnden)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall Utfall
kvinnor män

77

76

78

76

81

83

72

70

0

0

23

14

4

6

1

2

1

1

Lägst medel (3,5) får frågan ”Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt”, följt av och ”Jag ser fram emot att gå
till jobbet” (3,8) och ”Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete” (3,9).
(Miljönämnden)
Arbetstidens
förläggning

Inga genomförda insatser har genomförts under 2020. Alla medarbetare arbetar med arbetstidsvillkoret 40/40 och det finns inga Förvaltningen
delade turer.

Anmälda tillbud

(Miljönämnden)
Av miljöförvaltningens rapporterade tillbud är det framförallt hot som är förvaltningens huvudsakliga risk 2020. Förvaltningen
har en rutin för hot och våld som bland annat innehåller utbildning och debrifing för medarbetare som blivit utsatt. Det är
framförallt inom yrkesgrupperna miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer som vi har flest tillbud.
(Miljönämnden)

Förvaltningen

Antal förekomster
(Miljönämnden)

Totalt antal anmälda
tillbud
(Miljönämnden)
Obalans mellan krav
och resurser
(Miljönämnden)
Otydlighet i arbetets
innehåll
(Miljönämnden)
Psykiskt påfrestande
arbete
(Miljönämnden)
Hot, rån
(Miljönämnden)
Arbetstidens
förläggning
(Miljönämnden)
Sociala orsaker
medarbetare/chefer
(samarbetssvårigheter,
konflikter,
kränkningar)
(Miljönämnden)
Sociala orsaker
brukare/ elever/
malmöbor
(kränkningar)
(Miljönämnden)
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Indikator

Anmälda
arbetsskador

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Av miljöförvaltningens rapporterade arbetsskador är det bland annat färdolycka på väg till och från arbetet och någon enstaka
fysisk belastning och skärsår som är förvaltningens huvudsakliga risker 2020.
(Miljönämnden)

Utfall i mått
rapporteras
av

Förvaltningen

Mått

Annan person (fysiskt)
(Miljönämnden)
Buller (Miljönämnden)
Fysisk belastning (lyft,
häftig, ansträngande
rörelse)
(Miljönämnden)
Ergonomiska faktorer
(Miljönämnden)
Snedtramp, feltramp
(Miljönämnden)
Fall (Miljönämnden)
Fordonsolycka
(Miljönämnden)
Elolycka, brand,
explosion, sprängning
(Miljönämnden)
Hantering av föremål
(egen hantering)
(Miljönämnden)
Påstötning av föremål
(ej vid fall)
(Miljönämnden)
Smitta (bakterie, virus)
(Miljönämnden)
Fysikaliska faktorer
(vibrationer, värme,
strålning, drag)
(Miljönämnden)
Kemisk ämne (färg,
lim, mögel,
lösningsmedel, damm)
(Miljönämnden)
Maskin, föremål i
rörelse
(Miljönämnden)
Fallande föremål
(Miljönämnden)
Djur (Miljönämnden)
Övrigt (Miljönämnden)
Totalt antal anmälda
arbetsskador
(Miljönämnden)
Allvarlig arbetsolycka
(Miljönämnden)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall Utfall
kvinnor män

1

1
1

1
1

1

1

5

5

1

2
8

3
4
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Indikator

Företagshälsovård

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Miljöförvaltningen använder företagshälsovården som samarbetspartner med fokus på främjande och förebyggande arbete samt Förvaltningen
rehabilitering. Likaså vid utbildningsinsatser och expertstöd. Kostnader för främjande och förebyggande insatser är dominerande.
Miljöförvaltningen erbjuder medarbetare och chefer utbildningen ACT (Acceptance Commitment Training). ACT är ett verktyg och
träningsprogram för att hitta förhållningssätt till det som hindrar oss från saker som kan komma emellan oss och det som är
viktigt i livet. Det handlar om vad som kan påverka balansen i livet såsom stress, oro och rädsla. Fokus ligger på att tillägna sig
nya strategier och förhållningssätt till de utmaningar som arbetslivet innebär. Forskning visar att ACT har långsiktiga positiva
effekter på psykiskt välbefinnande, kreativitet och stressnivåer.
(Miljönämnden)

Mått

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall Utfall
kvinnor män

Arbetsolycka
2
2
(Miljönämnden)
Allvarligt tillbud utan
personskada
(Miljönämnden)
Olycka som skett på
5
1
väg till eller från
arbetet
(Miljönämnden)
Dödsfall på grund av
arbetsolycka
(Miljönämnden)
Dödsfall på grund av
arbetssjukdom
(Miljönämnden)
Arbetssjukdom
1
1
(Miljönämnden)
Genomsnittlig kostnad
1 173
875
per medarbetare
(genom alla
medarbetare i
förvaltningen)
(Miljönämnden)
Totalkostnad
222 987 153 046
företagshälsovård
(Miljönämnden)
Kostnad främjande
och förebyggande
(Miljönämnden)
Kostnad
efterhjälpande
(Miljönämnden)

124 414 151 208

98 573

1 838
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