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Sammanfattning

Tryggare Malmö har under drygt tre år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom
samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Det nu etablerade arbetssättet
innebär att planerade kontroller av oseriösa verksamheter kan utföras effektivt och
gemensamma resurser kan mobiliseras.
Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt när det
gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna i Malmö. En nationell satsning på
myndighetssamverkan kring trygghet och samordnad tillsyn hade gett ännu mer effekt med
möjlighet till riktade resurser för att möta kommunernas behov med finansiering, vägledning
och nationella strategier.

Förslag till beslut

1.Miljönämnden godkänner rapporten samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2020.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-02-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads-och socialnämnden
Direktionen Räddningstjänst syd
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Ärendet

Inför 2017 äskade miljönämnden om utökade medel med syftet att prioritera och fokusera tillsynen på oseriösa aktörer i Malmö. Under våren 2017 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att
avsätta särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder. Satsningen kom att kallas för Tryggare
Malmö och miljönämnden fick en utökad budget för att prioritera tillsynen av oseriösa och
otillåtna verksamheter för en ökad trygghet i Malmö.
Genom samverkan mellan flera myndigheter som ingår i satsningen utförs tillsyn på
gemensamma tillsynsobjekt (verksamheter och företag) som koordineras och samordnas
tillsammans. Utvalda tillsynsområden har bland annat varit olovliga boenden, rökcaféer, illegala
nattklubbar, livsmedelsfusk och försäljning av otillåtna läkemedel. Tillsynsområdena förändras
över tid och kräver därför stor flexibilitet hos såväl medarbetare som organisationerna i stort.
Redan efter hösten 2017 kunde det konstateras att satsningen visat stor framgång och
effektivitet. I Malmö stads budget för år 2020 tilldelades Tryggare Malmö resurser för att bli en
del av den ordinarie verksamheten. För miljönämndens verksamhet innebar detta att en särskild
och permanent enhet kunde bildas på förvaltningen, vilket blev verklighet sommaren 2020.
Enheten för trygghet och samordnad tillsyn består idag av tio livsmedels- och miljöinspektörer
som enbart arbetar med uppsökande tillsyn, till största del i samverkan med andra myndigheter.
Förvaltningens förslag

Under 2020 har miljöförvaltningen genomfört cirka 300 kontroller varav 200 var myndighetsgemensamma med en eller flera andra myndigheter.
Även om tillsynen skett utspritt i staden är de mest frekvent besökta områdena koncentrerade till
Malmös centrala delar där hälften består av äldre industriområden såsom Emilstorp, Östra
hamnen och Sofielunds industriområde. Framträdande områden har även varit Gamla staden,
Södra Sofielund, Möllevången och Rådmansvången. Nästan samtliga av de samlingslokaler och
bostäder som stadsbyggnadskontoret stängt ner under första halvan av 2020 är lokaliserade i de
östra delarna av Malmö. I vissa fastigheter finns flera ärenden som utreds parallellt då det i en
fastighet kan finnas flera olika verksamheter.
Flera av Malmös verksamhetsområden ligger centralt, har låga hyresnivåer och lokaler som skulle
kunna göras lämpliga för kultur- och föreningsverksamheter, som ofta har svårt att hitta lämpliga
lokaler för sina verksamheter. För att kunna bidra till en positiv stadsutveckling är det viktigt att
staden arbetar förebyggande och fångar upp dessa övermogna industriområden, så att de kan få
ett nytt fokus och innehåll innan de når så långt i sin livscykel att de börjar skapa oönskade
problem.
I vissa ärenden handlar det inte om att uppsåtligen bryta mot lagen utan istället om okunskap
om lagstiftningar och i vissa fall även bristande kunskaper i svenska språket. Även fastighetsägarna brister i sin kunskap om ansvar då de tillhandahåller lokaler eller bostäder som inte är
anpassade efter verksamheten, vilket gör att det kan krävas större ombyggnationer i till exempel
ventilation.
Den organiserade brottsligheten har inte endast intressen i en viss bransch. Intresset finns där
pengarna finns och där tillsynen är nedprioriterad.
Men genom arbetet inom Tryggare Malmö har förutsättningarna för ett tryggt och säkert Malmö
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stärkts. Detta påverkar även situationen för de företag som väljer att etablera sig i Malmö och
därmed kan fler arbetstillfällen erbjudas.
Samordnad tillsyn har visat sig vara ett framgångsrecept för att motverka verksamheter och
illegala företeelser i staden. En nationell satsning på myndighetssamverkan kring trygghet och
samordnad tillsyn hade gett ännu mer effekt med möjligheten till riktade resurser för att möta
kommunernas behov med både finansiering, relevanta vägledningar och nationella strategier.
Även samarbete inom Europa behövs, då kontrollen av transporter är väldigt begränsad till det
egna landets gränser. Exempel på lyckade internationella samarbeten är samarbetet kring livsmedelsfusk med Rejseholdet i Danmark.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
En uppväxt i en trygg och säker stad är på många vis avgörande för ett barns framtid. Att
motverka utanförskap och parallellsamhällen minskar risken att barn och ungdomar hamnar i
kriminell verksamhet.
Förslaget har utarbetats av enhetschef Caroline Tandefelt, avdelningen för livsmedelskontroll.
Samråd har skett med avdelningschef Mathias de Maré, avdelningen för livsmedelskontroll.
Till rapporten har uppgifter hämtats från miljö- och livsmedelsinspektörerna på enheten för
trygghet och samordnad tillsyn, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, Kronofogden, Skatteverket, Polismyndigheten, Tullverket och
Arbetsmiljöverket.
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