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BEHOVSUTREDNING FÖR BOSTAD 2021–2023
Behovsprioriterad tillsyn (UH-verksamheter)
Planeringsmatris

Tillsyn varje år
Tillsyn vart tredje
år
Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än vart
tredje år)

Finansiering 2021 (h)
Timdebitering

Kommunbidrag

1500

1500

400

200

140

560

Branscher

Uppsökande
bostadstillsyn
Omsorgsboenden
(UH)
Radon i bostäder

Bedömt
tillsynsbehov (h) per
år

2021

2022

2023

3000

3000

3000

600

600

600

700

500

500

Under varje bransch anges en kort beskrivning av ansvarsområdet, vilken miljöpåverkan och
hälsopåverkan som förekommer från branschen samt en bedömning och motivering av
tillsynsbehovet.
Tillsyn varje år
 Uppsökande bostadstillsyn
Vi utför tillsyn över hälsoskyddet i hela bostadsfastigheter genom uppsökande bostadstillsyn.
Den uppsökande bostadstillsynen fokuserar på områden med lägre välfärd. I områdena finns
fastigheter som slumförvaltas och bedöms ha störst risk för olägenhet för människors hälsa i
boendemiljön. För att komma tillrätta med hälsoskyddsproblem i bostäder är detta arbetssätt
minst 20 gånger så effektivt som när vi bedriver händelsestyrd tillsyn. Vi har inventerat de
områden i Malmö där vi tror att det är störst risk för olägenheter i boendemiljöerna. Nu
behöver vi resurser för att kunna komma ut på tillsyn i många av dessa fastigheter. Det
behövs för att vi ska kunna få en bra bild över det totala behovet av uppsökande tillsyn på
lång sikt. Vi har en intäktsgrad på ca 50 % då det behövs en del kommunbidrag för att kunna
arbeta uppsökande.
Behovet beräknas till 3000 timmar. Dock är arbetet med uppsökande bostadstillsyn svårt att
genomföra under rådande pandemi då smittspridningsrisken bedöms vara stor när hembesök
görs oanmält. Eftersom den uppsökande bostadstillsynen inte kunnat utföras i önskad
utsträckning bedöms behovet vara stort att ta igen det som inte kunnat göras men även för
att hinna ut på tillsyn i de fastigheter vi inventerat. När det arbetet är klart kommer vi ha en
bra bild över resursbehovet på lång sikt. Fastigheterna är många och arbetssättet är mycket
effektivt. På sikt är målet att kunna ha återkommande inspektioner av Malmös alla
bostadsfastigheter. Den händelsestyrda bostadstillsynen bygger på att medborgarna själva
anmäler olägenheter till oss, effekten av det är att de som vet om sina rättigheter nås av vår
hjälp, men oftast är det inte dessa som har de största problemen med olägenheter i sin
bostad. Genom det uppsökande arbetet når vi ut till de som behöver oss mest, det vill säga vi
får ut en större effekt av vår tillsyn till förmån för malmöbornas hälsa.

Tillsyn vart tredje år
 Omsorgsboenden (UH)
Enlig 45 § 2 p förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår det
att kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat lokaler för vård eller annat
omhändertagande.
Vi utför tillsyn över omsorgsboenden (exempelvis LSS-, HVB-, och SOL-hem) där det finns
målgrupper som har svårt att påverka sin boendemiljö. På grund av bristande egenkontroll
mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare påträffas ofta brister i boendemiljön som kan
leda till olägenheter för människors hälsa.
Behovet beräknas till 600 timmar år 2021, vilket innebär att vi saknar 362 timmar (77%)
resurser. I majoriteten av de besökta omsorgboenden 2020 upptäcktes brister i boendemiljön
som behövde åtgärdas (ventilation, städ, fukt etc.). Sannolikheten är stor att det finns fler
boenden i Malmö med låg kunskap om egenkontroll och bristfälligt underhåll av lokaler. Med
befintliga resurser prioriterar vi omsorgboenden med barn och unga (ca 30 omsorgboenden),
och ser även behov att besöka även omsorgboenden för vuxna (ca 250 omsorgboenden).
Tillsyn sporadiskt
 Radon i bostäder
Enligt 8 kap 2 § 2 p SsL ska de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder. Den 1 juni 2018 trädde
en ny strålskyddslag i kraft.
Radon i inomhusluften beräknas varje år orsaka omkring 500 lungcancerfall i Sverige. För att
identifiera bostäder med förhöjda radonhalter samt minska exponeringen för radon i Malmö
behöver mätningar göras i många flerbostadshus. Vi prioriterar områden med lägre välfärd
eftersom konsekvenserna av exponering av radon ökar i samband med rökning och bristfällig
ventilation. Enligt statistik är rökning mer vanligt förekommande i dessa områden än i övriga
områden i Malmö.
På grund av resursbrist har vi i många år nedprioriterat radontillsyn till förmån för akuta
anmälningar av olägenheter och händelsestyrd tillsyn. Vi följer inte
Strålsäkerhetsmyndighetens nationella handlingsplan där det står att vi ska kartlägga
radonförekomsten och ställa krav på åtgärder – detta borde nu prioriteras. Under år 2020 har
radontillsynen kunnat växlas upp då enheten kunnat omfördela tid från uppsökande
bostadstillsyn till radon. Fokus har legat på Möllevången och enheten planerar fortsatt att
prioritera områden med lägre välfärd.
Behovet beräknas år 2020 till 700 timmar vilket innebär att vi saknar antingen 30 timmar
utifrån scenariot att pandemin påverkar enhetens tillsyn hela året och 250 timmar utifrån att
pandemin enbart påverkar arbetet under första halvåret. Följande år (2022/2023) beräknas
behovet till 500 timmar.

Händelsestyrd tillsyn
Finansiering

Ansvarsområden

Ansökan om vitesutdömanden
Delgivning
Internt/externt samarbete
Planering, utveckling, uppföljning och
kvalitetsarbete
Remisser – Alkoholremisser
Remisser – Bygglov
Remisser – Detaljplan
Remisser – Övriga
Rådgivning/information/service
Utlämnande allmän handling
Utredning misstänkt olägenhet - obefogat
Överklagan
Avgiftsfinansierat Radon
Utredning misstänkt olägenhet - befogat
Skattefinansierat

Planerad tillsynstid (h)
per år
2021
2022
2023
40
40
40
20
20
20
350
350
350
400
400
400
150
50
5
30
1250
40
2335
80
150
2335

150
50
5
30
1500
40
2500
80
150
2500

Skattefinansierat
 Ansökan om vitesutdömanden
Behovet beräknas till 40 timmar.


Delgivning
Behovet beräknas till 20 timmar.



Internt/externt samarbete
Behovet beräknas till 350 timmar.



Planering och utveckling
Behovet beräknas till 400 timmar.



Remisser – Alkoholremisser
Remisser avseende serveringstillstånd. Vi yttrar oss angående risken för framför allt
bullerstörningar från verksamheter som söker serveringstillstånd.
Behovet beräknas till 150 timmar. Vi är remissinstans till tillståndsenheten på
arbetsmarknads- och socialförvaltningen när det gäller serveringstillstånd.



Remisser – Bygglov
Behovet beräknas till 50 timmar.



Remisser – Detaljplan
Behovet beräknas till 5 timmar.

150
50
5
30
1500
40
2500
80
150
2600



Remisser – Övriga
Vi yttrar oss när vi får remisser från exempelvis Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen eller
andra nämnder/förvaltningar i Malmö. Här har vi ofta möjlighet att påverka ändringar i
lagstiftning, uttrycka behov av vägledning med mera. Detta prioriterar vi högt då
bostadstillsynen i Malmö är ledande i Sverige och vi ofta får förfrågan att lämna input till
centrala myndigheter.
Behovet beräknas till 30 timmar. Vi yttrar oss på de remisser som ligger inom vårt
ansvarsområde och där vi kan lämna värdefulla synpunkter till andra myndigheter och
organisationer.



Rådgivning/information/service
Behovet beräknas till 1250 timmar under 2021. Till de nästkommande åren bedöms behovet
vara 1500h eftersom Malmös befolkning och bostadsbestånd växer samtidigt som det finns
ett stort behov av att jobba med branschorganisationer och rådgivning till enskilda
fastighetsägare. Idag kan enheten i mån av tid vara ute och informera branschorganisationer
och andra som efterfrågar vår rådgivning.
Vi ser behov av att starta upp samarbete med exempelvis branschorganisationer, större
fastighetsägare för att informera om tillsynsarbetet. Vi ser också ett stort behov av riktade
informationskampanjer till fastighetsägare, boende och bostadsrättsföreningar. Vi ser också
en ökning av antalet personer som hör av sig till oss i takt med att staden växer. Vi uppskattar
det totala behovet till mellan en halv till hel tjänst.



Utlämnande allmän handling
Behovet beräknas till 40 timmar. Vi prioriterar utlämnande av allmän handling eftersom
allmänheten har rätt till insyn i hur vi arbetar.



Utredning misstänkt olägenhet - obefogat
Inkommande klagomål som inte går att timdebitera då de visar sig vara obefogade eller borde
lämnas till någon annan än miljöförvaltningen. Många av dessa ärendena är svåra att bedöma
varför de kan ta mycket handläggningstid. Antalet timmar som redovisas och läggs på
obefogade ärenden är missvisande då alla ärenden som är pågående och inte debiterade
redovisas under obefogade ärenden. I dagsläget saknas ett bättre sätt att redovisa vad som är
befogat och obefogat under pågående handläggning.
Behovet beräknas till 2335 timmar. I takt med att Malmö växer och det byggs nya
bostadsfastigheter kommer behovet av vår tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden
vi får in ökar för varje år. Befogade olägenheter kan exempelvis bero på bristfällig ventilation,
fuktskador, höga bullernivåer inomhus etc.



Överklagan
Behovet beräknas till 80 timmar.

Avgiftsfinansierat
 Radon
Vissa fastighetsägare gör radonmätningar på eget initiativ och skickar in rapporter till
förvaltningen. En granskning och bedömning av värdena behöver göras utifrån
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att se om vidare åtgärder behövs. Behovet
beräknas till 150 timmar.


Utredning misstänkt olägenhet - befogat
Inkommande klagomål där vi konstaterar olägenhet i boendemiljöer, så som bristfällig
ventilation, fuktskador, höga bullernivåer inomhus etcetera. Det kan vara fastighetsägaren
eller den som bedriver en verksamhet som bullrar som ska vidta de åtgärder som krävs för att
förhindra störning eller undanröja olägenheter för människors hälsa. I de fall vi konstaterar
att det finns en olägenhet timdebiterar vi den som orsakat störningen.
Behovet beräknas till 2335 timmar (2021), 2500 timmar (2022), 2600 timmar (2023). Vi är
skyldiga enligt miljöbalken att utreda ärenden vi får in om misstänkta olägenheter och vi ser
att behovet ökar i takt med att antalet bostäder ökar.
I takt med att Malmö växer och det byggs nya bostadsfastigheter kommer behovet av vår
tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden vi får in ökar för varje år.

Övriga tillsynsbehov med oklara resursberäkningar
 Covid-19
Pandemin har inneburit att bostadstillsynsenheten fått förändra sitt arbetssätt under det gångna
året. Uppsökande bostadstillsyn har varit svårt att genomföra eftersom det inneburit
smittspridningsrisk att göra hembesök utan att veta huruvida personerna som besöks är friska
eller tillhör riskgrupp. Resurser har omfördelats från uppsökande bostadstillsyn till tillsyn av
radon och omsorgsboenden. Att arbeta mindre med uppsökande bostadstillsyn innebär att vi i
huvudsak har kontakt med resursstarka individer som känner till sina rättigheter. Om
vaccinationen av befolkningen utförs enligt de planer som presenterats och befolkningen väljer
att vaccinera sig i stor utsträckning kan en flockimmunitet finnas till hösten 2021 enligt
sakkunniga på Folkhälsomyndigheten. Vid ett sådant scenario skulle det finnas ett behov av att
prioritera den uppsökande bostadstillsynen för att handlägga ärenden som redan är pågående
men även för att fortsätta jobba utifrån den inventering som gjorts. Detta skulle påverka såväl
året som de kommande åren.
Tillsyn av omsorgsboenden har också fått utföras med förändrade arbetssätt för att skydda de
boende och undvika kontakt med riskgrupper.
Händelsestyrda ärenden har däremot drivits utan större påverkan då mycket kunnat ställas om till
skrivbordstillsyn och enskilda inspektioner bedömts kunna genomföras efter kontakt med de
boende. Det har däremot varit svårt att få de boende att hålla sig till de säkerhetsrutiner som
förmedlats med bland annat avstånd vilket försämrat arbetsmiljön för personalen. Vissa
fastighetsägare har haft svårt att utföra de arbeten de behövt eftersom oroliga hyresgäster inte
velat släppa in dem. Enheten har försökt vara lyhörd och tillmötesgående utifrån
omständigheterna och har därför inte ställt krav på handräckning med Kronofogden om
fastighetsägaren inte fått tillträde. Efter dialog med enheten har fastighetsägare även kunnat få
dispens om de inte kunnat fullfölja förelägganden inom den tidsfrist som angetts. Genom
operativa boendegruppen följer enheten situationen med hur Covid-19 skulle kunna påverka

boende och bostäder/boendemiljö i Malmö tillsammans med våra samarbetsparter inom staden
och med intresseorganisationer samt Länsstyrelsen.
Om restriktionerna kopplat till Covid-19 fortsätter en längre tid kan enheten prioritera som och
skala upp radontillsynen. Detta kan dock påverka enhetens prioriteringar på lång sikt då man
startar radonärenden som behöver följas upp över tid. En omställningstid kan uppkomma innan
ordinarie tillsyn kan återupptas. Ett sätt att snabbare återuppta uppsökande bostadstillsyn är att
tilldela enheten fler resurser som kan hantera de radonärenden som startats samtidigt om den
uppsökande bostadstillsynen återupptas.
Om Covid-19 eller andra virus leder till nya och/eller längre pandemier med restriktioner
behöver enheten en översyn av bostadstillsynen för att se vad som är möjligt att fortsätta arbeta
med, vilka säkerhetsrutiner som ska förekomma samt om skyddsutrustning ska införskaffas.
 Klimatförändringar
Somrarna 2018, 2019 och 2020 har varit somrar med väldigt höga temperaturer. Dagens bostäder
är inte byggda för att hantera värmeböljor eftersom klimatet i Sverige normalt inte uppnått
särskilt höga temperaturer och i synnerhet inte under lång tid. De senaste somrarna har inneburit
många klagomål från malmöbor med för höga inomhustemperaturer. Eftersom värmeböljorna
varit långdragna har man inte heller kunnat påstå att det är en tillfällig störning. Om
värmeböljorna fortsätter kan enheten behöva handlägga fler ärenden med för höga
inomhustemperaturer. Om detta fortgår vore det önskvärt att påbörja en diskussion med bland
annat SBK gällande krav på byggnation i framtiden för att möta de klimatförändringar som råder.
Det vore även önskvärt med vägledning från Folkhälsomyndigheten.
 Kapade bostadsrättsföreningen
Under 2019 uppmärksammade media att en bostadsrättsförening på Rosengård i huvudsak ägs av
ett bolag med säte i Stockholm. Fastigheten var undermåligt skött och hot om vattenavstängning
och stämningsansökan från Eon fick flera att reagera. Bostadstillsynsenheten har sedan ett tag
tillbaka haft pågående ärende i fastigheten. Ärendet är svårt att driva då de boende inte har någon
majoritet och bolaget tömt föreningen på tillgångar. Att förelägga med vite har varit verkningslöst
eftersom det redan finns omfattande stämningsansökningar och när det inte finns pengar för att
betala vatten och värme är hot om vite tandlöst. Om vitet skulle ha satts till en väldigt hög
summa hade det eventuellt kunnat leda till att föreningen försätts i konkurs. Bostadstillsyn har
uppmärksammat politiker på att lagstiftningen behöver ses över. I dagsläget är lagstiftningen inte
ändrad vilket innebär att fler bostadsrättsföreningar kan försättas i samma situation.
Bostadstillsyn behöver resurser för att kunna verka för att se över lagstiftningen samt handlägga
komplexa ärenden där vanliga tillvägagångssätt inte är framgångsrikt och där timavgifter inte
betalas då föreningen saknar tillgångar.
 Nya avfallsföreskrifter
Under 2020 genomfördes förändringar av avfallsföreskrifterna. Anledningen till att föreskrifterna
ändrats är att sex EU direktiv ändrats med syfte att ha en mer hållbar avfallshantering.
Ändringarna innebär bland annat att bestämmelserna om sortering av brännbart avfall med
tillhörande undantag utgår, att kommunen ges en utökad dispensmöjlighet för undantag från
kravet på utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall samt matavfall med mera. De nya
avfallsföreskrifterna kan komma att påverka bostadstillsynen. I vilken utsträckning är ännu oklar
eftersom vi i dagsläget inte vet exakt vad det kommer att innebära för enheten. Enheten har av
erfarenhet haft en del klagomål på undermåliga avfallsstationer samt klagomål på avfallshantering
kopplad till verksamheter som är placerade i flerbostadshus. Vi ser därför en risk att

arbetsmängden ökar, i synnerhet om livsmedelsavdelningen inte ges möjlighet att förelägga
verksamheter vid brister i avfallshanteringen. Arbetssättet blir ineffektivt eftersom verksamheten
får besök av såväl oss som ALK som ändå arbetar med tillsynen av livsmedel. Vi ser också ett
behov av utökat samarbete mellan oss och ALK.

TILLSYNSPLAN FÖR BOSTAD 2021–2023
Tillsynsplanen är framtagen utifrån två scenarion. Det ena är att hela 2021 års tillsynsplan
påverkas av pandemin. Det andra scenariot är att vaccinationen som beräknas vara erbjuden alla i
befolkningen till sommaren gett önskad effekt och att uppsökande bostadstillsyn i större
utsträckning ska kunna genomföras. Anledningen till att tillsynsplanen utformats på detta sätt är
för att ha flexibilitet och större möjlighet att arbeta med uppsökande bostadstillsyn beroende på
utvecklingen i världen.

Behovsprioriterad tillsyn (UH-verksamheter) - Covid-19 hela året
Planeringsmatris

Finansiering 2021 (h)

Branscher

Timdebit
ering

Kommunbidrag

Tillsyn varje år

300

410

Tillsyn vart tredje år
Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än vart
tredje år)

150

88

Uppsökande
bostadstillsyn
Omsorgsboenden

450

220

Radon i bostäder

Planerad tillsynstid (h)
per år
2021
2022
2023

710

2000

2000

238

150

150

670

150

150

Behovsprioriterad tillsyn (UH-verksamheter) - Covid-19 halva året
Planeringsmatris

Finansiering 2021 (h)

Branscher

Timdebit
ering

Kommunbidrag

Tillsyn varje år

600

520

Tillsyn vart tredje år
Tillsyn sporadiskt
(mer sällan än vart
tredje år)

150

88

Uppsökande
bostadstillsyn
Omsorgsboenden

300

150

Radon i bostäder

Planerad tillsynstid (h)
per år
2021
2022
2023

1120

2000

2000

238

150

150

450

150

150

Planerad tillsynstid för varje ansvarsområde nedan är grundat på behovsutredningen och den
tidsredovisning som gjorts av enheten för föregående år.
Tillsyn varje år
Uppsökande bostadstillsyn
Malmö Stads bostadstillsyn arbetar med uppsökande tillsyn enligt 26 kap. 1§ miljöbalken.
Bostadstillsynen har konstaterat att boende i områden med lägre välfärd i mindre utsträckning
kontaktar myndigheten vid olägenheter i boendemiljön. Totalt finns 1800 fastigheter i Malmö,
varav 1124 hyresfastigheter respektive 675 bostadsrättsfastigheter. Sedan 2017 har inventeringar
av över 600 hyresfastigheter genomförts för att rikta tillsynen till de fastigheter som har störst

behov. Faktorer som vägs in är bland annat mängden klagomål som inkommit gällande
fastigheten, synpunkter som vidarebefordrats av andra organisationer och myndigheter, samt en
kartläggning av utvändiga indikatorer på brister i fastigheten.
Arbetet med uppsökande tillsyn sker fastighetsövergripande och har konstaterats vara mycket
effektivt för att komma tillrätta med olägenheter för människors hälsa, jämfört med traditionell
händelsestyd tillsyn. Varje lägenhet där hälsoskyddsbrister avhjälps genom den uppsökande
tillsynen får i genomsnitt 1,5 h i arbetstid. Detta är en framgångsfaktor för effektiv handläggning
samtidigt som det minskar de stora hälsoskyddskillnaderna som finns mellan olika områden i
staden.
Tillsynsplanen är framtagen utifrån två scenarion då pandemins omfattning påverkar den
uppsökande bostadstillsynen avsevärt. I scenariot att Covid-19 fortsatt innebär restriktioner
under hela året planeras den uppsökande tillsynen tilldelas 710 timmar. I scenariot med
omfattande vaccination av befolkningen med avtagande smitta önskar enheten att lägga 1120
timmar. Omfattningen av uppsökande bostadstillsyn påverkas av möjligheten att komma ut på
inspektion. Det har i smittspridningstider inte ansetts rimligt att göra oanmälda besök i bostäder
där man inte känner till hälsotillstånd eller huruvida boende tillhör riskgrupp. När nya arbetssätt
prövats har det inte gett önskad effekt.
År 2022 och 2023 planeras den uppsökande bostadstillsynen utifrån normala omständigheter och
tilldelas 2000 timmar per år.
Vi uppskattar att vi behöver ytterligare 1000 h under 2022 och 2023 för att hinna ut på tillsyn i de
områden vi inventerat samt ta igen för förlorad tillsyn under pandemin. När det arbetet är klart
kommer vi ha en bra bild över resursbehovet på lång sikt.
Tillsyn vart tredje år
Omsorgsboenden
Enlig 45 § 2 p förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår det att
kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat lokaler för vård eller annat
omhändertagande.
Vi utför tillsyn över omsorgsboenden (exempelvis LSS-, HVB-, och SOL-hem) där det finns
målgrupper som har svårt att påverka sin boendemiljö. På grund av bristande egenkontroll mellan
verksamhetsutövare och fastighetsägare påträffas ofta brister i boendemiljön som kan leda till
olägenheter för människors hälsa.
I majoriteten av de besökta omsorgboenden 2020 upptäcktes brister i boendemiljön som
behövde åtgärdas (ventilation, fukt etc.). Sannolikheten är stor att det finns fler boenden i Malmö
med låg kunskap om egenkontroll och bristfälligt underhåll av lokaler.
Idag finns det ca 288 omsorgsboenden i Malmö stad, varav ca 30 av dessa är boendeformer för
barn och unga. Med befintliga resurser kan vi bedriva tillsyn på samtliga omsorgsboenden för
barn och unga i Malmö år 2021-2023. Resterande omsorgsboenden för vuxna kommer vi att ta ut
ca 3 stickprov per år för tillsynsbesök. Vi ser dock ett behov av att utöka tillsynen och även
besöka omsorgsboenden för vuxna (ca 250 st.).
Tillsynsplanen omfattar 238 timmar för 2021 eftersom resurser omfördelas till omsorgsboenden
från den uppsökande bostadstillsynen. Behovet uppskattas till 600 timmar år 2021, vilket innebär
att vi saknar 362 h resurser. Vi räknar med 150 timmar till inspektioner och avsätter resterande tid

till uppföljning i ärendena samt utveckling av vårt arbete. Vi behöver kommunbidrag för
planering och utveckling av tillsynen. Tillsynsavgift tas ut för samtliga tillsynsbesök.
Tillsyn sporadiskt
Radon i bostäder
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nationella handlingsplan har vi kommuner ansvar för att
kartlägga förekomsten av radon i bostäder och ställa krav på åtgärder för att alla bostäders
radonhalter ska ligga under 200 Bq/m3. För att identifiera bostäder med förhöjda radonhalter
samt minska exponeringen för radon i Malmö behöver mätningar göras i många flerbostadshus.
Vi prioriterar områden med lägre välfärd eftersom konsekvenserna av exponering av radon ökar i
samband med rökning och bristfällig ventilation. Enligt statistik är rökning mer vanligt
förekommande i dessa områden än i övriga områden i Malmö.
Enligt 8 kap 2 § 2 p SsL ska de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder. Den 1 juni 2018 trädde en ny
strålskyddslag i kraft.
Tillsynsplanen är framtagen utifrån två scenarion där radontillsynen blir enhetens möjlighet till
flexibilitet. Vid scenariot att pandemin påverkar den uppsökande bostadstillsynen hela året
planeras 670 timmar till radontillsyn. Om vaccinationen medför mer normala arbetsförhållanden
under hösten startas färre radonärenden och tiden omfördelas tillbaka till den uppsökande
bostadstillsynen. Vid det andra scenariot planeras radontillsynen få 450 timmar. Behovet
uppskattas till 700 timmar år 2021, vilket innebär att vi saknar 30 timmar i scenario ett och 250
timmar i scenario två. Dessa timmar avser enbart egeninitierad radontillsyn. De fastighetsägare
som självmant inkommer med radonmätningar redovisas under händelsestyrd tillsyn.
En hel del arbete är gjort med att ta fram bedömningsgrunder och handläggningsstöd men visst
arbete kvarstår. Lika så att uppdatera underlag utifrån lärdomar då tillsynsområdet fortfarande är
relativt nytt. Vi kommer skicka ut information om radonmätning och be fastighetsägare skicka in
sina analyser. De som inte gör det på frivillig väg kommer vi året efter ställa krav på. Vi behöver
kommunbidrag för planering av tillsynen. Område med lägre välfärd kommer att prioriteras.
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Skattefinansierat
 Ansökan om vitesutdömanden
40 timmar per år. Vi ansöker om ca 20–25 vitesutdömanden per år.


Delgivning
20 timmar per år. Vi uppskattar behovet till 100 h per år då vi saknar statistik från tidigare år
(vi kommer kunna söka ut detta i vårt ärendesystem från och med sep 2019).



Internt/externt samarbete
Nedan följer ett urval av externa enhetsplanerade samarbeten med andra myndigheter,
förvaltningar och organisationer. Interna samarbeten finns redovisade i bilaga 2.
 Allergisamarbete
Några medarbetare på enheten har som ansvar att ha kontinuerlig kontakt med
allergisjuksköterska för att fånga upp när det finns misstanke att ett barns hälsa
påverkas negativt av sin boendemiljö.
 Operativa boendegruppen
Räddningstjänsten syd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fastighetskontoret,
stadsbyggnadskontoret, hyresgästföreningen och vi träffas regelbundet och har
etablerade samarbeten i syfte att erbjuda malmöbor hälsosamma och trygga
boendemiljöer.
 Krognätverk
Vi deltar i Malmös krognätverk där vi möter krogägare och de får möjlighet att träffa
oss myndigheter och få information och rådgivning. Vi får ökad förståelse för
varandras roller och kan diskutera gemensamma utmaningar.
 Malmömodellen
Malmömodellen är ett förenklat sätt för oss att hantera inkommande misstänkta
olägenheter. Det är endast fastighetsägare som har en fungerande klagomålshantering

som får vara med, i dagsläget fem större fastighetsbolag. Vi träffar dessa
fastighetsägare individuellt en gång per år och utvärderar vårt samarbete.
 Tvångsförvaltning
Vi har flera fastighetsägare i Malmö som inte åtgärdar allvarliga brister i boendemiljön
trots att vi förelagt om åtgärder. I dessa fall kan det bli fråga om att ansöka om
tvångsförvaltning, det vill säga en seriös fastighetsägare tar över förvaltningen. I det
arbetet har vi dialog med MKB och Hyresgästföreningen för att ta fram gemensamma
rutiner och samarbeta i ärenden.


Planering, utveckling, uppföljning och kvalitetsarbete
400 timmar per år. Detta är viktigt arbete för att säkerställa likvärdighet i bedömningar samt
rättssäker handläggning samt realistiska planeringar och uppföljning.
Vi behöver kontinuerligt planera och utveckla våra arbetssätt, rutiner, bedömningsgrunder
med mera för att kunna arbeta mer effektivt och rättssäkert. Vi måste hålla oss uppdaterade
med rättsfall och förändra vårt arbete efter nya riktlinjer och beslut.



Remisser – Alkoholremisser
150 timmar per år. Vi handlägger ca 100–150 alkoholremisser per år och lägger ca 1 timme
per yttrande.
Remisserna avser serveringstillstånd som tillståndsenheten på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen skickar till oss. Vi yttrar oss angående risken för framför allt
bullerstörningar från verksamheter som söker serveringstillstånd.



Remisser – Bygglov
50 timmar per år. Vi har tidigare lagt mellan 50–70 timmar per år på bygglovsyttranden till
stadsbyggnadskontoret. Med nya arbetssätt hoppas vi kunna hålla oss till 50h.



Remisser – Detaljplan
5 timmar per år. Vi är remissinstans till stadsbyggnadskontoret och ser stora vinster med att
vi är med i tidiga skeden för att förebygga olägenheter för människor i Malmö. I dagsläget är
vi dock sällan involverade i detaljplaneskedet.



Remisser – Övriga
30 timmar per år. Detta prioriteras då bostadstillsynen i Malmö är ledande i Sverige och vi
ofta får förfrågan att lämna input till centrala myndigheter.
Vi yttrar oss när vi får remisser från exempelvis Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen eller
andra nämnder/förvaltningar i Malmö. Här har vi ofta möjlighet att påverka ändringar i
lagstiftning, uttrycka behov av vägledning med mera.



Rådgivning/information/service
1250 timmar per år. Specifikt för vår enhet är att en stor del av servicen sker via vår enhets
telefon och mejl där vi erbjuder information och rådgivning. Vi kan även i mån av tid vara ute
och informera branschorganisationer och andra som efterfrågar vår rådgivning.
Vi ser behov av att starta upp samarbete med bland annat branschorganisationer, större
fastighetsägare och informera om vårt tillsynsarbete. Vi ser också ett stort behov av riktade

informationskampanjer till fastighetsägare, boende och bostadsrättsföreningar. Vi ser också
en ökning av antalet personer som hör av sig till oss i takt med att staden växer.


Utlämnande allmän handling

40 timmar per år. Vi har svårt att beräkna exakt hur mycket tid som skulle krävas utan baserar
uppgifterna på tidigare års tidsredovisning.


Utredning misstänkt olägenhet – obefogat
2180 timmar per år. Vi uppskattar att vi behöver lägga drygt två heltidstjänster per år för att
handlägga ärenden som efter utredning visar sig inte vara en olägenhet för människors hälsa.
Dock är denna siffra lite missvisande eftersom vi saknar sätt att redovisa befogade ärenden
som är pågående och som ännu inte debiterats.



Överklagan
80 timmar per år. Tidigare år har vi lagt ca 80–100 timmar på överklaganden.

Avgiftsfinansierat
 Radon
Vissa fastighetsägare gör radonmätningar på eget initiativ och skickar in rapporter till
förvaltningen. En granskning och bedömning av värdena behöver göras utifrån
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att se om vidare åtgärder behövs. Behovet
beräknas till 150 timmar.


Utredning misstänkt olägenhet - befogat
2300 timmar per år. Behovet uppskattas till 2300 timmar 2021, 2400 timmar 2022 och 2500
timmar 2023.
I takt med att Malmö växer och det byggs nya bostadsfastigheter kommer behovet av vår
tillsyn att öka. Vi ser redan nu att antalet ärenden vi får in ökar för varje år. Befogade
olägenheter kan exempelvis bero på bristfällig ventilation, fuktskador, höga bullernivåer
inomhus etc.

Våra prioriteringar
Vi prioriterar de händelsestyrda ärendena eftersom detta styrs av lagstiftning. Eftersom staden
kontinuerligt bygger fler bostäder behöver resurser till den händelsestyrda tillsynen räknas upp
med 100 timmar för varje år. Omfattningen av den händelsestyrda tillsynen, som inte går att
förutse, påverkar vår möjlighet att arbeta med uppsökande bostadstillsyn som är den mer
effektiva tillsynsmetoden. För att arbeta uppsökande i den takt som behovet beräknas till krävs
ytterligare 1000 timmar när pandemin är över.
Vi har med befintliga resurser möjlighet att kontrollera 23% av omsorgsboendena och fokuserar
därför på bostäder för barn och unga. Vi ser däremot ett behov av att kontrollera boenden för
vuxna och beräknar att det skulle kräva ytterligare 362 timmar. År 2021 skalas denna tillsyn upp
eftersom timmar omfördelats från den uppsökande bostadstillsynen.
Radontillsynen har vi enbart arbetat med under ett års tid eftersom vi prioriterat händelsestyrd
tillsyn. Eftersom Strålskyddsmyndigheten har tagit fram en nationell handlingsplan är det
nödvändigt att vi under 2021 fortsätter att prioritera radontillsynen. Vi beräknar att vi enbart
saknar 30 timmar för radontillsyn om pandemin påverkar enhetens arbete hela året eftersom
radontillsyn tilldelas 670 timmar, omfördelat från den uppsökande bostadstillsynen. Om

radontillsynen däremot enbart får 450 timmar på grund av återupptagande av uppsökande
bostadstillsyn saknas ytterligare 250 timmar. Vi kommer att börja prioritera områden med lägre
välfärd.
Vi ser ett behov av att arbeta mer med rådgivning, samarbeten och information till branschen
och medborgare. Antalet personer som hör av sig till oss ökar för varje år och vi behöver lägga
mer tid på rådgivning i och med att stadens invånare blir fler. Behovet beräknas till 250 timmar
utöver befintliga resurser.
Tillfälliga boende som exempelvis hotell, campingar och vandrarhem har en väldigt liten
påverkan på vår hälsa då vi vistas där under kort tid och kan själva välja boende. Vi bedömer att
branschen är självsanerande, då det nu för tiden finns gott om omdömen och recensioner att läsa
på nätet. Kunden kan själv välja vilka boende som väljs. Vi uppskattar att det finns ca 200 – 250
tillfälliga boende i Malmö.
I de fall arbetsmarknads- och socialförvaltningen hyr platser på hotell och andra tillfälliga boende
bedriver vi inom Tryggare Malmö tillsyn när vi får in information om misstänkt olägenhet. Vi gör
även stickprovskontroller med motiveringen att de boende inte själva väljer var de ska bo eller
hur länge de ska bo där.

