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Inledning

Malmö stad ska arbeta för att öka tryggheten och för att brottsligheten ska minska i
Malmö. Detta är också ett mål som ligger i linje med den nationella politikens
grundläggande målsättning för hela Sverige. En ökad trygghet och säkerhet i staden
kan leda till en ökad social hållbarhet för Malmöborna. Att inte behöva känna rädsla
för fara tillhör dessutom en av de mänskliga rättigheterna (Ceccato et al., 2019).
Kommunala och statliga myndigheters tillsyn har visat sig vara ett effektivt verktyg i
brottsförebyggande arbete, men att främja trygghet och förebygga brottslighet är en
omöjlig uppgift för en enskild myndighet. Det kräver samverkan mellan flera
samhällsaktörer och myndigheter. Tryggare Malmö, som nu varit verksamt i drygt fyra
år, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet och säkerhet i staden
genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som
medverkar regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad tillsammans med
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden, ,
Arbetsförmedlingen och Tullverket. Arbetet bygger framförallt på riktad och
uppsökande myndighetsgemensam tillsyn.
Arbetet med Tryggare Malmö bidrar till att uppfylla följande mål inom Agenda 2030:

I Malmö finns många oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer
gällande lagstiftning. Dessa verksamheter kan vara miljö- och hälsofarliga, motverka
hållbarhetsmål, leda till osund konkurrens och bidra till en upplevd otrygghet för
Malmöborna. Otillräckliga resurser hos tillsyns- och kontrollmyndigheter gör att det
finns risk för att uppsökande tillsyn nedprioriteras vilket ger oseriösa aktörer en 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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Brottsförebyggande rådets rapport från år 2016 visar att grövre brottslighet ofta har
förgreningar till oseriösa verksamheter inom restaurangbranschen, detaljhandeln och
byggbranschen (BRÅ, 2016). När Tryggare Malmö går in och genom tillsyn stör dessa
verksamheter kan det på lång sikt motverka brottsligheten och öka Malmöbornas
trygghet och säkerhet. Målet är först och främst att överföra de oseriösa
verksamheterna till ordinarie tillsyn, med de avgifter och regelbundna inspektioner det
innebär. Om verksamheterna däremot inte frivilligt följer lagstiftningen kan resultatet
bli beslut om åtgärder, sanktionsavgifter, saluförbud eller förbud om att bedriva
verksamhet.
I trygghetsundersökningar och inom kriminologisk forskning kopplas ofta upplevd
trygghet till ett antal indikatorer och faktorer som har med oordning och
missförhållanden att göra, såsom berusade personer, vandalisering, nedskräpning och
klotter. Upplevd trygghet är också ojämlikt fördelad, då den skiljer sig mellan kön,
åldersgrupp, socioekonomisk status, etnisk bakgrund samt boendeform och geografisk
plats. Tryggheten upplevs vara minst i särskilt utsatta områden (BRÅ, 2008). Syftet
med Tryggare Malmös arbete är en ökad trygghet för alla Malmöbor - oavsett vem
man är, var man handlar, går i skolan, bor eller arbetar.
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Sammanfattning

Tryggare Malmö har under drygt fyra år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete
genom samverkan mellan flera kommunala förvaltningar i Malmö stad och statliga
myndigheter. Det etablerade arbetssättet bidrar till att vi tillsammans kan utföra
planerade tillsynsbesök och kontroller av oseriösa verksamheter samt mobilisera
resurser utifrån de ärenden som uppstår.
Under året har vi gjort gemensamma insatser inom framförallt sex tillsynsområden:
hygieniska behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll, olovliga boenden,
samlingslokaler, varutillsyn och fastighetsövergripande tillsyn. År 2021 har det varit
två genomgående fokus i samtliga branscher som vi arbetar med: att vi ska bli bättre
på att identifiera indikatorer om människohandel och människoexploatering samt
välfärdsbrottslighet för att kunna tipsa vidare till berörda myndigheter.
Effekten av vår tillsyn är framförallt att inspektionerna leder till minskad tillgång till
osäkra varor och tjänster, att oregistrerade verksamheter blir registrerade och kommer
in i den ordinarie tillsynen, att illegala verksamheter stänger ned och möjliggör sund
konkurrens samt att vi kontinuerligt förbättrar våra arbetsmetoder för att nå en ökad
effektivitet.
Vi ser fortsatta utmaningar i vårt arbete eftersom handel mellan företag sker över
kommun-, region- och ofta även nationsgränser, medan kommunala
kontrollmyndigheters register begränsas till kommunens geografiska gränser.
Ytterligare utmaningar för Malmö är de många industriområden som tappat sin
funktion då efterfrågan på industrilokaler minskat utan att stadsutvecklingen hängt
med. Detta gör att det finns risk att oseriösa fastighetsägare och verksamheter till
exempel etableras i äldre industriområden, och att problem uppstår till följd av
okunskap eller ovilja att följa lagstiftningen. Vi ser ett fortsatt stort behov av vår tillsyn
för att kunna identifiera det stora mörkertalet av illegala verksamheter och vi ser ett
gott resultat tack vare ökade resurser till Tryggare Malmös arbete.
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1. Bakgrund och syfte

1.1 Bakgrund
Inför år 2017 äskade miljöförvaltningen om utökade medel för att kunna prioritera
och fokusera sin tillsyn på oseriösa aktörer i Malmö. Under våren 2017 beslutade
kommunstyrelsen att avsätta särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder.
Satsningen kom att kallas för Tryggare Malmö och miljöförvaltningen fick en utökad
budget för att prioritera tillsynen av oseriösa och otillåtna verksamheter för en ökad
trygghet i Malmö.
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 miljöförvaltningen innebar detta att
en särskild och permanent enhet kunde bildas, vilket skedde vid halvårsskiftet 2020.
För Tryggare Malmö innebar detta inledningen på en fas av stabilt och långsiktigt
arbete med syfte att ge positiva och hållbara effekter för hela Malmö. Enheten för
trygghet och samordnad tillsyn består idag av tre livsmedelsinspektörer och sju
miljöinspektörer som arbetar med uppsökande tillsyn, till största del i samverkan med
andra myndigheter.
Genom samverkan mellan myndigheter utförs tillsyn på gemensamma tillsynsobjekt
som koordineras och samordnas tillsammans. Miljöförvaltningen har sedan projektets
start haft samordningsansvar. Polisen har haft ett stort inflytande på de prioriteringar
som sker tack vare deras kännedom om Malmöbornas upplevda otrygghet.
Avvägningar sker med hänsyn till vilken effekt respektive fokusområde och
verksamhet har på människors hälsa och miljö, i vilken utsträckning vi kan påverka
osund konkurrens samt vilken samverkanseffekt vi kan nå. Tillsynsområdena kan
förändras över tid och kräver därför stor flexibilitet hos såväl medarbetare som
organisationerna.

1.2 Syfte
Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö ska öka tryggheten för Malmöborna genom
riktad tillsyn på verksamheter och organisationer som misstänks vara oseriösa eller
illegala. Verksamheter som blir föremål för tillsyn förväntas gå från illegal till legal
status och därmed följa de lagar som råder för att skydda medborgarna.
Syftet med Tryggare Malmö är att:
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•
•
•
•

öka tryggheten i Malmö och se till att Malmöborna får tillgång till säkra varor
och tjänster
skapa rättvisa villkor för företagande och rättvis konkurrens i Malmö
motverka den illegala ekonomin i Malmö samt
använda och utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsgemensam
tillsyn.

1.2.1 Rapportens syfte

Denna rapport presenterar det genomförda arbetet inom Tryggare Malmö under år
2021. Rapporten ska kunna användas som ett stöd och underlag för att synliggöra och
sprida erfarenheter från tillsynen. Tryggare Malmös insatser, metoder och
utvecklingsmöjligheter ska ständigt utvärderas för att säkerställa att resurser läggs där
de gör som mest nytta och får störst effekt.
Rapporten är författad av miljöförvaltningen i samråd med de myndigheter som är
involverade i Tryggare Malmö. Eftersom miljöförvaltningens tillsynsområden sträcker
sig över ett brett spektrum och därmed inkluderar samtliga branscher, är rapporten
skriven med avstamp utifrån miljöförvaltningens perspektiv.
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2. Metoder

Arbetssättet i Tryggare Malmö kan beskrivas med följande insatsområden:
•

•
•
•
•
•

bedriva tillsyn på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan
finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och
osund konkurrens
bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar
föra över verksamheter och branscher som följer lagstiftningen till ordinarie
tillsynsverksamhet
samverka och koordinera insatser från olika myndigheter
etablera stabila kanaler för samverkan och informationsöverföring mellan
myndigheter samt
kontinuerligt utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa
och olagliga verksamheter.

2.1 Verktygslåda
Varje myndighet och förvaltning har sin egen lagstiftning att utgå ifrån, men genom
att samverka inom Tryggare Malmö där det gemensamma målet är att öka tryggheten
för Malmös medborgare har vi skapat en gemensam verktygslåda och kan på så sätt nå
ett mer effektivt resultat än om varje myndighet agerar ensam. Här följer en kort
beskrivning av varje myndighets verktyg inom tillsynen för Tryggare Malmö.
Arbetsförmedlingen kan kontrollera att kriterierna för bistånd uppfylls, och om de inte
gör det kan bistånd dras tillbaka. Tack vare att Polisen kontrollerar id-handlingar kan
Arbetsförmedlingen även i efterhand upptäcka om någon som befinner sig i
verksamheterna, som uppgivit att de inte är anställda där, uppbär någon form av
arbetslöshetsersättning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har flera enheter som verkar inom Tryggare
Malmö. Avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende undersöker bidragsfusk
genom att bland annat kontrollera om en person är korrekt folkbokförd och kan dra
tillbaka olika typer av bidrag om fusk konstateras. De kan även hjälpa personer som vi
upptäcker i olovliga boende att hitta en ny bostad om personerna vill och har rätt till
det. På förvaltningen finns även tillståndsenheten som kontrollerar alkohol- och
tobaksförsäljning. På serveringsställen kontrolleras bland annat ordning och nykterhet,
att inga minderåriga serveras alkohol och att en serveringsansvarig är på plats. Vad
gäller tobak kontrolleras bland annat att det inte sker försäljning av illegal tobak,
styckvis försäljning eller försäljning till minderåriga. Vid betydande brister kan
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tillståndsenheten meddela erinran, varning eller återkalla ett serverings- eller
försäljningstillstånd.
Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetsmiljön i syfte att förebygga risker, att någon blir
sjuk eller skadar sig på sin arbetsplats. Det kan bland annat innebära kontroll av
lokalen, maskiner, redskap, skyddsutrustning och arbetsplatsens rutiner. En del av
bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förenade med sanktionsavgifter.
Fritidsförvaltningen undersöker bidragsfusk genom att kontrollera att
föreningsbidragen kopplade till lokaler och anställningar stämmer.
Kronofogden ska motverka ekonomisk brottslighet i samhället och deltar i Tryggare
Malmös inspektioner i de fall det finns bolag eller privatpersoner som har ekonomiska
skulder. Exempelvis kan de utmäta egendom såsom bilar, kontanter, klockor, smycken
och varulager från skuldsatta personer eller företag som har skulder hos Kronofogden.
Förutom att Polisen deltar i Tryggare Malmö genom sitt eget uppdrag deltar de även
för att säkerställa att övriga myndigheter kan utföra sin tillsyn på ett säkert och smidigt
sätt och i vissa fall bereda tillträde för de myndigheter som behöver hjälp med det för
sin tillsyn.
Räddningstjänsten Syd kontrollerar brandskydd och utrymningsvägar i lokaler för att
motverka olyckor. De utför även tillsyn av brandfarliga varor såsom gasol. De kan
ställa krav på åtgärder, men även fatta beslut om förbud med vite för aktuell
användning av utrymmet om kraven inte uppfylls.
Skatteverket utför bland annat kontroller av personalliggare och kassaregister i syfte
att se till att den skattemässiga hanteringen av inkomsten sköts på ett korrekt sätt för
att motverka osund konkurrens och skattefusk. De arbetar även långsiktigt och ska
alltid främja samhällsnyttan. Utgångspunkten inom Tryggare Malmö har därför varit
att få en bättre räckvidd på de aktiviteter och efterföljande åtgärder som genomförs.
Stadsbyggnadskontoret kontrollerar om det finns bygglov för verksamheter och att
gällande bygglov följs. Om det skett överträdelser av plan- och bygglagen kan de gå
vidare med byggsanktionsavgift, föreläggande och/eller andra åtgärder.
Stadsbyggnadskontoret har möjlighet att tvinga verksamheter att ta bort inredning
såsom kök och badrum vilket gör det svårare för fortsatt användning av lokalen som
exempelvis bostad eller samlingslokal.
Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Inom Tryggare Malmö
medverkar Tullverket främst vid kontroller i livsmedelsbutiker samt vid
fastighetsövergripande kontroller.
Miljöförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Miljöförvaltningens arbetssätt och verktyg presenteras vidare under avsnittet
Fokusområden i den här rapporten.
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3. Fokusområden

De områden och branscher som Tryggare Malmö främst arbetar med är de som vi kallar
fokusområden. 2021 års utvalda fokusområden har varit hygieniska
behandlingsverksamheter, samlingslokaler, olovliga boenden, varutillsyn,
livsmedelskontroll och fastighetsövergripande tillsyn. Under året har det funnits två
genomgående fokus i samtliga branscher vilka är att vi ska bli bättre på att identifiera
indikatorer om människohandel och människoexploatering samt välfärdsbrott för att
kunna tipsa vidare till berörda myndigheter. Nedan följer en presentation och urval av
årets arbete inom respektive område.

3.1 Hygieniska behandlingsverksamheter
Till hygieniska behandlingsverksamheter räknas bland annat massage, hårvård,
fotvård, piercing och tatuering. Verksamheterna omfattas av miljöbalkens krav
eftersom det finns hälsorisker, exempelvis smitta, infektioner, allergier och hudskador.
Miljöförvaltningen kontrollerar därför att lokalens utformning, utrustning och
personalens städ- och hygienrutiner uppfyller miljöbalkens krav. Inom Tryggare
Malmö har vi möjlighet att kontrollera sådana verksamheter eller branscher som inte
kan prioriteras av den ordinarie tillsynen, till exempel icke anmälningspliktiga
verksamheter. Exempel på verksamheter som inte är anmälningspliktiga är
massagesalonger, som Tryggare Malmö prioriterade redan 2018.
I tillsynen samverkar miljöförvaltningen främst med Skatteverket, Räddningstjänsten
Syd, Arbetsmiljöverket och stadsbyggnadskontoret. Under året har vi utfört två större
myndighetsgemensamma insatser, vilka har lett till vidare utredning hos samtliga
myndigheter. För miljöförvaltningen är de vanligaste bristerna dåligt anpassade lokaler,
bristande ventilation, dålig hygien samt avsaknad av egenkontroll. I ett fåtal fall har
olovliga boenden även konstaterats och förbjudits.
3.1.1 Förändringar av arbetssätt

Sedan Tryggare Malmös start 2017 har 95 massagesalonger besökts och majoriteten av
besöken har lett till vidare utredningar och krav på åtgärder. Under åren har vi genom
våra beslut kunnat pröva lagstiftningen och efter avgörande i högre instans fått
vägledning i bedömningar. Vi fattar såväl fler beslut som beslut tidigare i processen.
Ett exempel är att vi oftare fattar beslut om förbud att bedriva verksamhet fram tills
att åtgärder är vidtagna, istället för att tillåta verksamheten att ha öppet under
åtgärdsprocessen. Detta gäller för verksamheter där det finns flera och allvarliga
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brister.
Under året har även det förebyggande arbetet utvecklats. Genom vår tillsyn har vi
bedömt att kunskap om de krav som ställs är begränsad hos verksamheterna. Vid
sidan om den operativa tillsynen krävs därför kunskapshöjande insatser för att nå
långsiktiga resultat och en hållbar förändring i branschen. Under året har därför
miljöförvaltningen tagit fram två informationsblad som skickats ut till
massageverksamheter och fastighetsägare för att informera om lagstiftning, deras
ansvar samt rådgivning om hur kraven uppfylls.
3.1.2 Thaiwise och certifiering av nuad thai-salonger

Det finns många oseriösa aktörer inom branschen med koppling till otrygga förhållanden
som arbetskraftsrelaterat fusk och skattefusk. Detta bidrar till att försämra och skada
branschens rykte och skapar även en osund konkurrens mellan verksamheterna, vilket gör
det svårt för seriösa aktörer inom massagebranschen att etablera sig.
Projektet Thaiwise startade 2019 för att stärka thailändska kvinnors kunskap om sina
rättigheter genom riktad information och rådgivning. Thaiwise vill bidra till en bättre
arbetsmiljö, jämlika arbetsförhållanden och bättre förutsättningar för att driva rättvisa och
seriösa verksamheter med fokus på traditionell thai-massage (nuad thai). Miljöförvaltningen
sitter med i styr- och arbetsgruppen i projektet för att erbjuda kompetens och kunskap om
miljöbalken och erfarenheter från tillsynen.
Thaiwise har under året arbetat fram ett certifieringsprogram som ska ge
massageverksamheter erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett
lagenligt och etiskt sätt. Begreppet nuad thai är det thailändska ordet för thaimassage och för
att kunna delta i certifieringsprogrammet behöver man ha grundläggande kunskap i
massageformen. För att bli certifierad behöver verksamhetsutövaren gå en
företagsutbildning, en utbildning i samhällsorientering samt se till att massagelokalen
uppfyller miljöbalkens krav. När alla processer har slutförts får deltagarna ett certifikat och
en certifieringsdekal. Certifieringen är ett sätt att bygga upp kundernas förtroende för
massageverksamheterna. Dekalen blir också ett sätt att skapa en medvetenhet hos
allmänheten i Malmö.
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3.2 Samlingslokaler
Samlingslokaler innefattas av miljöbalkens krav. Inom Tryggare Malmö prioriteras
samlingslokaler eftersom många av dem är illegala, det vill säga en samlingslokal som är
otillåten utifrån dess utformning och/eller användning. Många av de samlingslokaler som
besöks brister gällande flera lagkrav. I praktiken kan det innebära att lokalen har stora brister
sett till inomhusmiljö, saknar bygglov och/eller att de inte uppfyller
brandskyddsbestämmelser. Det kan också innebära att lokalen används för otillåtna eller
illegala aktiviteter såsom rökning i en rökfri miljö, alkohol- och tobaksförsäljning utan
tillstånd eller indikation om olovligt spel. Flera av dessa lokaler har även kopplingar till
organiserad brottslighet.
Under 2021 har vi varit på 40 samordnade inspektioner i cirka 20 samlingslokaler
tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Syd, stadsbyggnadskontoret, Arbetsmiljöverket,
Skatteverket, tillståndsenheten samt i vissa fall även Kronofogden. De två senaste åren har vi
sett en ökning av illegala samlingslokaler som saknar bygglov och allvarliga brister utifrån
brandskyddsbestämmelser. I fem av de lokaler som besöktes under 2021 har det funnits stora
brister enligt miljöbalken. Dessutom har de saknat bygglov samt haft brister utifrån
brandskyddsbestämmelser vilket har gjort att samtliga fem lokaler förbjudits tack vare
myndigheternas samverkan.
Pandemin och medföljande restriktioner för nattklubbar och serveringsställen kan ha varit
anledningen till ökningen av illegala samlingslokaler då de legala samlingslokalerna valt att
stänga ned. Pandemilagen kan även ha gjort att allmänheten i större utsträckning tipsat
myndigheter då de reagerat starkare på stora folksamlingar. Under det första halvåret gjorde
vi tillsammans med Polisen och Länsstyrelsen tillsyn på samlingslokaler med anledning av
tillfälliga smittskyddsåtgärder. Vissa ställen följde frivilligt restriktionerna efter vår rådgivning
medan det för andra krävdes beslut om åtgärder.

MILJÖFÖRVALTNINGEN • SAMORDNAD TILLSYN INOM TRYGGARE MALMÖ 2021

13

Under året har vi haft ett fortsatt fokus på de lokaler som systematiskt används för att bryta
mot lagen om tobak och liknande produkter genom rökning inomhus. Den vanligaste
överträdelsen vi ser är att verksamheter bryter mot restriktioner om rökrum.

3.2.1 En lokal, tre verksamhetsformer, tre rökförbud

Många av de illegala samlingslokaler som Tryggare Malmö har utfört tillsyn på har antingen
gjort åtgärder och blivit lagliga eller upphört efter vår tillsyn. Det finns dock en del
verksamheter som ständigt återuppstår i nya former med syfte att kringgå lagkrav, oftast
lagen om tobak och liknande produkter. Dessa typer av verksamheter kräver regelbunden
uppföljning.
Ett exempel är en samlingslokal som Tryggare Malmö redan 2017 konstaterade användes
som ett olovligt rökcafé. Verksamheten var organiserad som en förening men drev öppen
caféverksamhet, sålde vattenpipsessioner och tillät rökning i hela lokalen. Miljöförvaltningen
fattade beslut om rökförbud enligt såväl tobakslagen som miljöbalken. Besluten överklagades
med huvudargumentet att ett rökförbud inte skulle gälla eftersom verksamheten inte var en
offentlig lokal, utan en ideell förening, endast för dess registrerade medlemmar. Besluten
överklagades till högre instans, men kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd och
verksamheten valde då att upphöra.
Efter ett kort uppehåll startade en ny verksamhet i lokalen, som uppgavs vara ett slutet
sällskap på 150 personer. Verksamheten hade infört ett tagg-system som skulle försäkra att
enbart medlemmar kunde ta sig in i lokalen. Huvudverksamheten var fortfarande rökning av
vattenpipa och cigaretter, vilket skedde i hela lokalen. Tillhandhållande av mat och dryck
hade tonats ner och läsk, tobak och vattenpipor som fanns i lokalen uppgavs tillhöra
individuella medlemmar. Miljöförvaltningen bedömde att lokalen var tillgänglig för
allmänheten och fattade ett nytt förbud mot rökning. Förbudet överklagades, men avslogs av
Länsstyrelsen Skåne. Kort därefter tömdes lokalen och det framgick att den skulle renoveras.
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Under våren 2021 hade lokalen totalrenoverats till en kommersiell café- och
restaurangverksamhet med ett särskilt avsett rökrum, där nu vattenpipa skulle kunna rökas
utan att bryta mot lagen. Miljöförvaltningen informerade verksamheten flertalet gånger om
gällande restriktioner för användning av rökrum, såsom att man inte får äta och dricka
därinne. Trots detta kunde miljöförvaltningen vid nästkommande tillsynsbesök konstatera att
verksamheten bröt mot dessa restriktioner och miljöförvaltningen fattade beslut om förbud
mot rökrum. Olovlig tobak upptäcktes dessutom i lokalen.

Sammanfattningsvis har lokalen sedan 2017 använts för olovlig rökning men i olika
verksamhetsformer som ständigt anpassats efter våra beslut och upphört för att därefter
återuppstå i nya former. Detta visar ett tydligt exempel på en återkommande utmaning inom
branschen och behovet av regelbundna och obokade tillsynsbesök för att följa upp att
lagstiftningen följs.

3.3 Olovliga boenden
Ett olovligt boende är en lokal där personer bor men som är olämplig att använda
som bostad då inomhusmiljön är hälsovådlig och kan skada de boendes hälsa på kort
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eller lång sikt. Ofta saknas dessutom bygglov och brandskyddet i lokalen är
otillräckligt. Personer som bor i olovliga boenden befinner sig ofta i en utsatt
situation, vilket gör att de sällan ställer krav på sin boendemiljö eftersom det skulle
riskera att de förlorar sitt hyreskontrakt om ett sådant ens finns. Ibland kan boendet
dessutom vara en del av en lön. Det finns såklart även undantag där varken hyresvärd
eller hyresgäst har kunskap om att deras boende är olovligt. Detta visar på att de
människor vi möter bor där av väldigt olika anledningar. Det kan till exempel vara att
de inte kommer in på bostadsmarknaden, att lägenheterna de blir erbjudna är för små
för familjens behov, att de fått sitt boende via sin chef eller helt enkelt för att de inte
stått tillräckligt länge i bostadskö. Utöver att de boende riskerar olägenhet för sin hälsa
innebär de olovliga boendena även förlorade skatteinkomster till staden och en osund
konkurrens mellan hyresvärdar. Vår tillsyn är väsentlig för att stävja den illegala
ekonomin och otryggheten som uppstår för människor som bor i olovliga boenden.
3.3.1 Samverkan och kompletterande lagstiftning

Framgångsfaktorn i vårt arbete mot olovliga boenden har varit samverkan mellan
framförallt miljöförvaltningen, räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret.
Med hjälp av våra respektive lagstiftningar har vi tillsammans kunnat agera för att få
bort otrygga och bristfälliga bostadsmiljöer på ett effektivt och långsiktigt sätt. I vissa
fall där boendet har brister enligt flera lagstiftningar kan en myndighet fatta beslut om
förbud eller begära rättelse vilket gör att våra resurser används mer effektivt än om alla
skulle skriva varsitt förbud. Eftersom de flesta olovliga boende som kontrolleras är
olämpliga, är det ofta inte möjligt att få bygglov i efterhand. De flesta fastighetsägare
brukar därför försöka undvika vitesbelopp och byggsanktionsavgifter helt genom att
snabbt ta bort inredning som tyder på olovligt boende.
3.3.2 Gästarbetares arbets- och boendemiljö

Under året har vi tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd,
Arbetsmiljöverket och i vissa fall även Gränspolisen gjort tillsyn av lantbruk i Malmö
för att se hur stort tillsynsbehovet är på gästarbetares arbets- och boendemiljö. Under
året besökte vi tio lantbruk som valdes ut baserat på typ av verksamhet och storlek.
På mer än hälften av de besökta gårdarna där boende fanns noterades brister. I flera
fall hade gästarbetarna försetts med boenden i gamla lador eller i bodar/stugor som
placerats på fastigheten tillfälligt eller permanent. I flera fall fanns brister i
inomhusmiljön, avsaknad av bygglov och korrekt brandskyddsavstånd. Även
Arbetsmiljöverket hittade brister i arbetsmiljön på flera lantbruk och gränspolis kunde
se att vissa av gästarbetarna saknade arbetstillstånd i Sverige. Miljöförvaltningen
bedömer att det finns ett fortsatt stort behov av myndighetsgemensam tillsyn av
lantbruk sett till vilka avvikelser som påträffades under årets tillsyn.
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3.3.3 Olovliga boenden som tyder på människoexploatering

Under 2021 har en majoritet av de olovliga boenden som identifierats legat i direkt
anslutning till en arbetsplats såsom fordonsverkstäder, massagelokaler, butiker och
restauranger. Boendena kan vara allt ifrån nyrenoverade med kontinentalsäng till en
madrass på ett betonggolv. Utöver att personerna som bor där ofta är
socioekonomiskt utsatta finns även risk för att de blir exploaterade av sin arbetsgivare
eftersom boendet ligger i eller i direkt anslutning till själva verksamheten. I dessa fall
skickar vi därför alltid tips till Polisen om människoexploatering.
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3.4 Varutillsyn
Konsumenter ska kunna förvänta sig att produkterna de köper i handeln är
kontrollerade och säkra innan de hamnar på marknaden. Hur säkra de är kan tyvärr
skilja sig beroende på vilken butik konsumenten väljer. 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 som kan
vara strömförande eller brandfarliga. Tillsyn av detaljhandeln har därför sedan starten
av Tryggare Malmö varit ett prioriterat tillsynsområde.
Under 2021 har vi skrivit fler förbud och fler beslut om sanktionsavgifter än tidigare
eftersom erfarenhet från tillsynen visat att det får butiksägare att inse allvaret i
bristerna, vilket ökar säkerheten för konsumenter. Flera av butikerna som fått tillsyn
har haft kopplingar till arbetsrelaterad brottslighet, exempelvis att personer jobbar i
butiken utan att vara anställda hos företaget. Dessa personer tar inte något ansvar för
verksamheten vilket gör att det blir svårare att förmedla information om regler och
märkning av produkter.

3.4.1 Hudblekningskrämer med förbjudet innehåll

Under hösten 2021 har tillsynen haft ett speciellt fokus på hudblekande krämer, det
vill säga kosmetiska produkter som används för att ge huden en ljusare ton. Analyser i
laboratorium har visat att dessa produkter kan innehålla förbjudna ämnen såsom
kvicksilver och hydrokinon. Kvicksilver kan lagras i kroppen vid mycket små doser
och ge allvarliga skador på bland annat njurar, hjärna, nervsystem och foster hos
gravida kvinnor. Barn, ungdomar eller vuxna som bor i hushåll där någon annan
använder kvicksilverprodukter kan också få i sig ämnet och på så sätt skadas.
Hydrokinon är ett blekande ämne som är klassat som cancerogent och som kan orsaka
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besvärande effekter på huden. Ämnet kan även orsaka kraftiga allergiska reaktioner.
Under hösten har nio butiker stoppats från att sälja hudblekande krämer som
innehåller förbjudna ämnen. Butikerna har även fått sanktionsavgifter för bristande
märkning av produkter.

Hudkräm som innehåller kvicksilver.

En problematik som ännu en gång blivit aktuell är det faktum att miljöförvaltningen
enligt lagstiftningen inte får beslagta kosmetiska produkter, kemikalier eller elektronik
trots att de innehåller giftiga ämnen såsom kvicksilver. Detta resulterar i att
produkterna i vissa fall säljs vidare på andra sätt trots miljöförvaltningens förbud.
Höstens tillsyn av hudblekande krämer har bedrivits som en del av ett
samverkansprojekt med Läkemedelsverket där fokus ligger på hudkrämer och där ett
sextiotal kommuner medverkar.

3.5 Livsmedel
3.5.1 Utmaningar kring oregistrerade företag och geografiska gränser

Alla livsmedelsverksamheter som uppfyller en viss grad av kontinuitet och
organisation är skyldiga enligt lag att registrera sig hos en kontrollmyndighet. Syftet
med det är att kontrollmyndigheten ska ha kännedom om företaget och kunna
kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs så att konsumenterna inte riskerar att
köpa osäkra livsmedel. Ett livsmedelsföretag har också en skyldighet att kontrollera att
deras leverantörer är korrekt registrerade.
Oseriösa företag tar dock inte hänsyn till livsmedelslagstiftningen, än mindre
kommun- och landsgränser, när de gör affärer. Avsaknaden av ett nationellt
livsmedelsregister, och med det en automatisk informationsöverföring mellan
kommuner, ökar risken för oseriösa aktörer att komma undan lagkrav när de flyttar
från kommun till kommun. Detta medför även en risk att osäkra livsmedel kommer in
i livsmedelskedjan och förflyttas över landsgränser. Öresundsbron har underlättat för
många livsmedelsverksamheter att bredda sin verksamhet och exportera livsmedel till
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Danmark, vilket är något som Tryggare Malmö ser allt mer av. Tack vare tillsynen
inom Tryggare Malmö och samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter
samt den danska specialenheten Rejseholdet kan oregistrerade livsmedelsverksamheter
som säljer osäkra livsmedel identifieras och stoppas. I Malmö har vi länge försökt
påverka beslutsfattare om vikten av en nationell så kallad fuskstyrka med mandat att
agera i hela landet med specialkompetens inom området såsom Rejseholdet i
Danmark.
3.5.2 Spårbarhet i livsmedelskedjan

Alla livsmedel ska kunna spåras såväl framåt som bakåt i hela livsmedelskedjan. När
företagen inte kan visa några spårbarhetsdokument, till exempel fakturor och
följesedlar, betraktas produkterna som osäkra och får inte släppas ut på marknaden.
Livsmedelsinspektörerna inom Tryggare Malmö utför omfattande
spårbarhetskontroller på livsmedelsprodukter hos grossister, butiker, restauranger och
andra livsmedelsverksamheter. Vid kontrollen väljs produkter ut för granskning
genom att spårbarhetsdokument i form av fakturor och följesedlar begärs ut snarast
eller inom 24 timmar från besöket. När företagen saknar eller inte kan uppvisa
korrekta spårbarhetsdokument betraktas produkterna som osäkra och får inte släppas
ut på marknaden. Vi fattar då beslut om omhändertagande eller saluförbud.
Genom spårbarhetskontroller upptäcker vi en omfattande handel med livsmedel där
företagen inte kan uppvisa kvitton eller fakturor. Inte sällan skickas efterkonstruerade
eller återanvända fakturor in, som uppenbart är framtagna specifikt för vår kontroll
där datum eller produkter har suddats ut och ersatts med nya uppgifter. Det har även
hänt att fakturor skapats samma dag, eller dagen efter att miljöförvaltningen har begärt
in dem. Det finns även tecken som tyder på att det finns följesedlar som används som
reserv vid livsmedelstransporter där följesedeln slängs om ingen kontroll sker, men där
faktura aldrig skapas.
3.5.3 EU granskar Sveriges arbete mot livsmedelsfusk – Sante F

Tryggare Malmös tre livsmedelsinspektörer har under hösten 2021 deltagit i en
undersökning (fact finding) som genomförts av den europeiska kommissionens
generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet).
Tanken var från början att utföra en revision av hur Sverige arbetar för att motverka
bedrägerier i livsmedelskedjan. När det visade sig att Sveriges kommuner, länsstyrelser
och statliga myndigheter som berörs av lagstiftningen inte arbetar med frågan i
tillräcklig utsträckning, ändrades det till en undersökning istället för en revision.
Undersökningen gick ut på att titta på de nationella åtgärderna som vidtas för att
motverka bedrägerier i livsmedelskedjan är lämpliga och ändamålsenliga i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Undersökningen
fokuserade på hur myndigheter arbetar mot livsmedelsfusk.
Under ett par veckors tid fick livsmedelsinspektörerna inom Tryggare Malmö svara på
frågor, ta fram underlag samt förbereda ett antal presentationer om vårt arbete.
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Resultat av undersökningen visade att Malmö ligger långt fram i sitt arbete jämfört
med såväl statliga myndigheter som andra kommuner i Sverige. I Europeiska
kommissionens rapport lyfts flertalet goda exempel från Malmö fram.
3.5.4 Gamla livsmedel utan datummärkning

På en myndighetsgemensam tillsyn utfördes en livsmedelskontroll av en butik. Efter
tips från en privatperson om utgångna datum kontrollerades några slumpmässigt
utvalda produkter, bland annat juice i glasflaskor, där datum som ska stå på flaskhalsen
var bortsuddade. Totalt upptäcktes 112 flaskor med bortsuddade datum. Efter
ytterligare granskning av andra typer av kolonial- och mejeriprodukter upptäcktes fler
varor där datummärkningen hade suddats ut och i vissa fall täckts över med en
klisterlapp. Butiken stängdes tillfälligt eftersom mängden omärkta produkter som
behövde omhändertas var så stor. De produkter som saknade märkning beslagtogs
och transporterades till miljöförvaltningen för att räknas och dokumenteras.

Totalt upptäckte miljöförvaltningen 1 060 förpackningar (825 kg) av olika typer av
livsmedel där datummärkningen antingen hade suddats ut eller täckts över. Eftersom
det fanns ett tidigare beslut från 2019 gällande brister i spårbarhet och obligatoriska
märkningsuppgifter ansökte miljöförvaltningen om utdömande av vite på 30 000
kronor efter besöket. Därefter skrevs ett nytt beslut kopplat med vite på 125 000 kr.
Trots det nya vitesbeslutet med höjt vitesbelopp och flertalet diskussioner för att
förmå butiksinnehavaren att följa lagstiftningen har miljöförvaltningen inte fått in
några spårbarhetsdokument. En ny ansökan om att få vite utdömt kommer därför att
skickas till Förvaltningsrätten. Efter att beslut om omhändertagande har vunnit laga
kraft kommer produkterna dessutom att destrueras på företagarens bekostnad.
3.5.5 Honung eller sirap?

Honung ligger högt upp på EU:s lista över livsmedel som det oftast fuskas med.
Honung får inte kallas honung om något tillförs eller tas bort från produkten. De som
fuskar med honung tjänar mycket pengar på att tillsätta socker eller sirap för att öka
vinsten. Det är nästan omöjligt för den enskilde konsumenten att upptäcka fusk med
honung genom att bara titta eller smaka på den. Däremot kan låga priser på honungen
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indikera fusk. I Malmö upptäcker livsmedelsinspektörerna allt mer honung där det
finns indikatorer på fusk, till exempel tveksamma spårbarhetsdokument, avsaknad av
fakturor, felmärkta honungsförpackningar och partier med honung helt utan
märkning.
Hösten 2020 upptäcktes ett parti med cirka 500 förpackningar honung hos en
grossistfirma i Malmö. Merparten av honungen var förpackad i matlådor i glas i olika
storlekar. Vissa förpackningar var märkta med etiketter där det stod ”äkta svensk
honung”. Kontaktuppgifter såsom namn och adressuppgifter till den som producerat
och förpackat honungen saknades dock vilket innebar att det inte fanns någon
spårbarhet av produkterna. Dessutom kunde inte grossistföretaget uppge vem som
levererat honungen och miljöförvaltningen fattade beslut om saluförbud.

Efter ett par dagar fick vi till sist en adress från grossistföretaget som i kombination
med en sökning på Facebook ledde oss till en privatperson i en annan kommun som
enligt egna uppgifter hade 100 bikupor. Några dagar senare kom även
grossistverksamheten i Malmö in med en faktura för honungen. Efter kontakt med
livsmedelskontrollen i biodlarens hemkommun samt med Länsstyrelsen i Skåne kunde
vi konstatera att biodlaren inte var registrerad som vare sig primärproducent eller
livsmedelsföretagare. Livsmedelsinspektörerna i den andra kommunen utförde en
kontroll hos biodlaren och uppmanade denne att registrera sig. Kontakt togs även
med Livsmedelsverket, länsstyrelsen, Bitillsynsmän och Honungsringen för kännedom
om ärendet. Därtill togs två prover på honungen som skickades iväg för analys.
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Provsvaren visade att ett av proven hade högt HMF-värde, vilket indikerar
upphettning till höga temperaturer. Inget tydde dock på att det inte var honung eller
att den inte var svensk. Efter kontakt med Honungsringen skickades även prover för
en pollenanalys som visade indikationer på att honungen inte var svensk, om det
överhuvudtaget var honung.
Mot bakgrund av detta förbjöd biodlarens hemkommun denne att släppa ut honung
på marknaden och Miljöförvaltningen i Malmö omhändertog honungen från
grossisten eftersom den hade köpts från ett oregistrerat livsmedelsföretag.

3.6 Fastighetsövergripande tillsyn
Den fastighetsövergripande tillsynen har visat sig vara ett effektivt verktyg för att
kartlägga, inventera och identifiera industrifastigheter och dess verksamheter som
bidrar till en upplevd otrygghet i Malmö. Samverkan i denna typ av ärenden sker
främst med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret samt Polis och
Skatteverket. Vid ett och samma tillfälle kan myndigheter utifrån sina respektive
lagstiftningar identifiera och komma åt de oseriösa verksamheter och aktörer som
bidrar till upplevd otrygghet i Malmö.
I vissa fall är verksamheterna i sig inte illegala men har kopplingar till annan illegal
verksamhet. Det kan handla om lokaler som används av andra typer av verksamheter
än vad det finns bygglov för, till exempel en lagerlokal som används som illegal
nattklubb eller ett kontor som används som olovligt boende. I de fastigheter där vi
identifierar problem ser vi ofta att fastighetsägarna inte uppfyller kraven på
egenkontroll i tillräcklig utsträckning vilket gör att det ständigt etableras nya, oseriösa
verksamheter som bidrar till otrygghet. Många av dessa områden och fastigheter som
besöks inom Tryggare Malmö kräver upprepade tillsynsbesök och handläggningstiden
sträcker sig ofta över flera år för att kunna nå ett långsiktigt resultat.

MILJÖFÖRVALTNINGEN • SAMORDNAD TILLSYN INOM TRYGGARE MALMÖ 2021

23

3.6.1 BID – Ängelholmsgatan och Möllevången

Ängelholmsgatan är en gata i stadsområde Möllevången i Malmö. Gatan är
representativ för området när det gäller infrastruktur, boendeformer och
verksamheter. Resultat från Polisens trygghetsmätning visar att det finns ett behov av
insatser för att öka tryggheten för medborgarna som besöker och bor i området.
Mätningen visar att de faktorer som påverkar medborgarnas upplevelse mest är
nedskräpning, narkotikahandel och missbruk samt störningar i utomhusmiljön. Mot
bakgrund av detta har Polisen i samråd med Malmö stad och Fastighetsägare BID
Möllevången (Boende, Integration, Dialog) tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte
för Ängelholmsgatan som syftar till att öka den upplevda tryggheten. Med anledning
av detta har Tryggare Malmö prioriterat tillsyn av verksamheter på gatan där vi sett
indikation på behov av myndighetsgemensam tillsyn.
Under året har vi utfört sex samordnande inspektioner med fokus på restauranger och
butiker på Ängelholmsgatan. I samband med detta har vi utfört ytterligare 12
samordnade inspektioner på butiker och restauranger i området i nära anslutning till
Ängelholmsgatan. Deltagande myndigheter har varit Polisen, Skatteverket,
Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten Syd, tillståndsenheten, stadsbyggnadskontoret
och miljöförvaltningen.

3.6.2 Operation vårvinter – tillsyn av industriområde

Som en del av Polisens Operation Vårvinter 2021 genomfördes en större
myndighetsgemensam insats i ett industriområde i Malmö där miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, tillståndsenheten, Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten
Syd, Kronofogden, Arbetsmiljöverket och Gränspolisen medverkade. I området finns
en hel del miljöfarliga verksamheter såsom en Seveso-anläggning. Tryggare Malmö har
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identifierat området som otryggt då lokalerna även nyttjas av verksamheter på ett sätt
som inte är förenligt med gällande detaljplan eller bygglov.
Alla medverkande delades upp i två grupper och sammanlagt inventerades tio
fastigheter. För miljöförvaltningens del resulterade insatsen i att flera nya
samlingslokaler och ett nytt olovligt boende identifierades. Vi la saluförbud och
omhändertog livsmedel, fattade beslut om förbud på kemiska och kosmetiska
produkter samt startade ett nytt ärende gällande nedskräpning och bristfälligt
förvarade kemikalier. Dessutom kunde vi följa upp några pågående ärenden om
olovligt boende och samlingslokaler i området.

3.7 Människohandel och människoexploatering
Människohandel är ett brott som innebär att gärningspersoner genom ett otillbörligt
medel, exempelvis olaga tvång eller vilseledande transporterar, rekryterar eller inhyser
en person i syfte att den ska exploateras för exempelvis sexuella ändamål eller
tvångsarbete. Människohandel är en av de allvarligaste formerna av organiserad
brottslighet och utgör en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter. (Johansson,
2020; Jämställdshetsmyndigheten, 2021; Polismyndigheten 2019). En
granskningsrapport från riksrevisionen slår fast att exploatering av arbetskraft är ett
allvarligt och ökande samhällsproblem. Utnyttjandet kan innebära arbete till låg eller
utebliven lön, långa arbetsdagar och riskfylld arbetsmiljö. Förutom att exploateringen
är skadlig för offret kan det leda till en osund konkurrens mellan företagare eftersom
schyssta arbetsvillkor kostar mer för arbetsgivaren och därmed även för kunden (RIR
2020:27).
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Branscher som är särskilt utsatta för denna typ av brottslighet är bland annat bygg-,
hotell-, restaurang- och skönhetsbranschen samt lantbruk och fordonsverkstäder.
Gemensamt för dessa branscher är att det krävs arbete på plats och att arbetstagarna
generellt sett har lägre utbildnings- och arbetslivserfarenhetskrav jämfört med andra
branscher. (Arbetsmiljöverket 2019).
Tryggare Malmös inspektörer rör sig i många av dessa miljöer och har därför en viktig
roll att rapportera vidare till rätt instans när det finns indikationer på
människoexploatering. I slutet av 2019 tog vi därför fram en checklista för indikatorer
om människohandel som ett hjälpmedel som ska underlätta för inspektörer att
identifiera indikatorer som tyder på människoexploatering och människohandel.
Checklistan togs fram av Evonhuset på arbetsmarknads- och socialförvaltningen
tillsammans med miljöförvaltningen i samråd med Arbetsmiljöverket Syd. Polisens
människohandelsgrupp i region Syd samt kammaråklagare vid riksenheten mot
internationell och organiserad brottslighet granskade dessutom listan. I samband med
att checklistan färdigställdes anordnade Evonhuset en workshop med inspektörerna
kopplade till Tryggare Malmö för att utbilda och informera om checklistan. Under året
har vi haft kontinuerliga avstämningar med Evonhuset och även informerat andra
kommuner om vårt arbetssätt.
Tack vare checklistan och ökad kompetens inom området har vi blivit mer
uppmärksamma på indikatorer som tyder på människohandel eller
människoexploatering. Bland annat har flera olovliga boenden som vi hittat legat i
direkt anslutning till verksamheter såsom massagelokal, restaurang och bilverkstad.
Under året har våra tips till Polisen om människoexploatering dubblerats från 12 tips
2020 till 24 tips 2021,vilket kan förklaras genom vår ökade medvetenhet och kunskap
om indikatorerna.

3.8 Välfärdsbrottslighet
Ekonomisk vinning är en av de viktigaste drivkrafterna för organiserad brottslighet
och uppnås exempelvis genom bidragsfusk. Årligen betalas mellan 11 och 27 miljarder
kronor ut till företag och enskilda personer baserat på felaktiga grunder. Brottsligheten
kopplat till arbetsmarknaden medför stora skattebortfall för statskassan och
snedvrider konkurrensen. Brottsligheten är komplex och består av olika brottstyper:
brott mot arbetsmiljöregler, bokförings- och skattelagstiftningsbrott, korruption,
identitetsmissbruk, bidragsbrott och bedrägerier mot utbetalande system samt
människoexploatering, se figur 1 nedan. (Polismyndigheten 2021)
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Figur 1 Exempel som visar på hur brottslighet är kopplad till arbetsmarknaden (Myndighetsgemensam
lägesbild organiserad brottslighet (2021)).

Genom ökad kunskap har vi under året ökat vår kompetens för att bli bättre på att
identifiera indikatorer på brott mot välfärden så att vi kan tipsa vidare till berörda
myndigheter. Några exempel på välfärdsbrott som vi stöter på när vi är ute på
inspektion är personer som folkbokför sig på industrilokalers adresser utan att faktiskt
bo där i syfte att få olika typer av bidrag eller arbetsgivare som uppger att de inte har
några anställda när personerna i butiken uppenbarligen arbetar där genom att
exempelvis plocka upp varor på hyllorna. Problemet med välfärdsbrottslighet kan
finnas i princip inom alla branscher som vi gör tillsyn på, vilket gör det extra viktigt att
vi har rätt kunskap dels gällande hur vi identifierar indikatorer om välfärdsbrott, dels
vilka myndigheter som behöver informationen. Under året har vi tipsat vidare till
berörda myndigheter vid 16 tillfällen när vi misstänkt brott mot välfärd.
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4. Resultat

4.1 Genomförd tillsyn
I kartan nedan har vi försökt visualisera inom vilka områden i Malmö där
miljöförvaltningen inom Tryggare Malmö startar flest antal ärenden under 2021. Ju
fler ärenden vi har startat inom ett område, desto mörkare blir färgen. Det handlar
med andra ord inte om antal befogade ärenden utan det innefattar även så kallade
obefogade ärenden, det vill säga ärenden vi startat på grund av inkomna tips men där
vi inte har kunnat konstatera avvikelser. Siffrorna är framtagna den 10 december 2021
vilket innebär att alla ärenden inte är med. De områden där vi haft flest nya ärenden är
Östra hamnen, Gamla staden, Möllevången, Emilstorp, Rosengård centrum,
Sofielunds industriområde, Hindby samt Lindängen.
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Jämfört med 2020, se bilaga 1, har vi startat ärenden i fler områden även om en
majoritet av ärendena fortfarande är koncentrerade till de centrala delarna av Malmö.
Det kan även tilläggas att vi har utfört tillsyn i fler områden, men i ärenden som
inleddes 2019 och 2020. De områden där vi startat flest ärenden är Möllevången,
Gamla staden, Lindängen, Rosengård centrum, Hindby, Östra hamnen och Sofielunds
industriområde. De nya områdena i utkanten av Malmö kan kopplas till tillsynen av
gästabetares boende- och arbetsmiljö som initierades under 2021. Enheten för
trygghet och samordnad tillsyn har startat totalt 578 ärenden men alla ärenden är inte
kopplade till en fastighet, exempelvis vid ambulerande verksamhet, vilket gör att det
på kartan blir 406 ärenden. Kartor uppdelade per branschområde finns i bilaga 2.
4.1.1 Tillsynen i siffror

Utan de myndigheter som ingår i Tryggare Malmö hade miljöförvaltningen inte
kunnat nå samma resultat. Det ska dock förtydligas att siffrorna i följande stycken
enbart syftar till miljöförvaltningens resultat, då de är hämtade ur miljöförvaltningens
ärendehanteringssystem.
Under 2021 har vi genomfört cirka 350 samordnade myndighetsgemensamma
kontroller och inspektioner. Därtill har vi även utfört kontroller och inspektioner på
egen hand.
Av drygt 100 inventerade och prioriterade massagesalonger i Malmö har totalt 95 fått
tillsyn, varav 38 besöktes under 2021. Under året har totalt 25 beslut om åtgärder och
5 förbud om att bedriva verksamhet skickats ut. Sedan Tryggare Malmös start har
totalt 20 salonger, det vill säga 20 procent av de som besökts, stängt ner eller flyttat
till annan lokal efter att en eller flera myndigheter ställt krav på åtgärder.
Under året har vi utfört 40 samordnade inspektioner på samlingslokaler och fattat
totalt 4 rökförbud med restriktioner, 2 förelägganden om smittskyddsåtgärder och
3lantbr förbud där vi dömt ut lokalen som förenings- eller samlingslokal. Vi har begärt
utdömande av vite vid 5 tillfällen på totalt 250 000 kronor. Genom förebyggande
arbete och rådgivning har vi även hindrat flera rökcaféer att öppna då det är förbjudet
att röka inomhus och på uteserveringar. Rökrum är en väldigt kostsam investering
som sällan fungerar när verksamhetens affärsidé är att erbjuda rum för rökning.
Vi har under året tillsammans med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret
följt upp tidigare meddelade förbud mot olovliga boenden och kunnat konstatera att
38 olovliga boenden har upphört efter förbud eller krav på åtgärder. Vi har startat 72
nya ärenden under 2021 på grund av misstankar om olovliga boenden. Under året har
vi fattat 18 beslut om förbud mot olovliga boenden.
Vi har utfört 70 kontroller inom varutillsynen av bland annat läkemedel, tobak,
kosmetika och elektronik, varav 59 har varit samordnade med bland andra
Skatteverket, Polisen och tillståndsenheten. 17 butiker har anmälts till
Läkemedelsverket för försäljning av otillåtna läkemedel och vid 38 tillfällen har vi
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ansökt om miljösanktionsavgifter. Tillsynen har resulterat i att 300 produkter
förbjudits.
Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har vi gjort 267
kontroller. En del verksamheter har upphört medan andra har blivit registrerade och
överförts till ordinarie tillsyn. Under året har vi spårat och stoppat försäljning av 30,7
ton livsmedel. Sedan projektets start har cirka 160 ton livsmedel stoppats från
försäljning. Under året har vi även skrivit 73 sanktionsbeslut, varav 16 beslut om
livsmedelsanktionsavgift på grund av att företagen inte uppfyllt sina skyldigheter att
registrera sina verksamheter innan de startat, 29 förbud avseende
förbud/omhändertagande/destruktion av osäkra livsmedel, 16 föreläggande om att
åtgärda avvikelser, 7 föreläggande med löpande vite, 1 föreläggande med engångsvite
samt 4 tillfälliga stängningar.
Inom den fastighetsövergripande tillsynen har vi följt upp beslut och gjort tillsyn på
nya ärenden. Det har startats 16 ärenden och vi har gjort 31 fastighetsövergripande
tillsynsbesök under året.
Vi har skickat in 24 tips om människoexploatering till Polisen, vilket är dubbelt så
många tips jämfört med 2020. Vi har även skickat tips om välfärdsbrott vid 16
tillfällen.

4.2 Effekter av tillsynen
4.2.1 Ökad trygghet genom minskad tillgång till osäkra varor och tjänster

Våra tillsynsbesök och kontroller minskar riskerna för Malmöborna att få tillgång till
osäkra varor och tjänster genom att vi ställer krav på de verksamheter som inte följer
gällande lagstiftning. Tack vare ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till riktad
uppsökande tillsyn kan vi prioritera de branschområden där vi har sett störst risk för
människor att utsättas för såväl miljö- och hälsoskadliga miljöer som osäkra
produkter. Bland annat har vi inom detaljhandeln förbjudit över 250 olagliga och
hälsoskadliga produkter och stoppat över 30 ton osäkra livsmedel från att hamna hos
konsumenter. Vidare har vi gemensamt inom Tryggare Malmö minskat riskerna för
människor att vistas i ohälsosamma eller riskfyllda miljöer genom att ställa krav på
rökfria miljöer, samlingslokaler, hygieniska behandlingsverksamheter och
boendemiljöer med bristfälliga inomhusmiljöer. På så sätt bidrar Tryggare Malmö till
att stärka förutsättningarna för ett tryggt och säkert Malmö med god miljö och med
färre risker för Malmöbornas hälsa.
4.2.2 Oregistrerade verksamheter blir registrerade och ingår i ordinarie tillsyn

Tryggare Malmös kontroll, framförallt när det gäller oregistrerade
livsmedelsverksamheter, resulterar i att vi kan registrera företag och verksamheter så
att de blir en del av den ordinarie tillsynen. Detta gör att vi får en mer rättvis
konkurrens mellan verksamheterna. De oregistrerade livsmedelsverksamheter som vi
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upptäcker har registrerat sig efter våra kontroller inom Tryggare Malmö och omfattas
således av årliga kontroller av miljöförvaltningens livsmedelskontroll.
4.2.3 Illegala verksamheter stänger ned och möjliggör sund konkurrens

När verksamheter bryter mot lagstiftningen och det inte finns någon möjlighet eller
vilja att anpassa sin verksamhet eller lokal till gällande lagkrav kan verksamheten
förbjudas på grund av exempelvis avsaknad av tillräckligt brandskydd eller mot
bakgrund av att man brister i miljöbalkens krav. Verksamheten kan även självmant
stänga ned sin verksamhet när det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att
övergå till laglig försäljning med moms och skatt. När vi lyckas stänga oseriösa
verksamheter eller får verksamheter att följa lagen möjliggörs verksamheters rätt att
konkurrera på lika villkor. På så sätt bidrar vi till att öka stadens förutsättningar för ett
rättvist och sunt företagsklimat och samtidigt motverka den illegala ekonomin i
Malmö.
4.2.4 Förbättrade arbetsmetoder och ökad effektivitet

Sedan Tryggare Malmös start har vi satsat på att använda och utveckla effektiva
arbetsmetoder för samordnad myndighetsgemensam tillsyn. För att nå resultat krävs
erfarenhet och flexibilitet. Vi har under åren byggt upp en gemensam erfarenhet om
såväl fokusområden som varandras arbetssätt, olika verktyg och sanktionsmöjligheter.
På så sätt kan vi styra arbetsinsatserna på ett sätt som ger störst effekt för Malmös
medborgare och företagare. Det kan till exempel handla om vilka myndigheter som
ska samverka inom vilken bransch och på vilket sätt eller om förändrade arbetssätt
inom varje fokusområde. Exempel på detta är att handläggningsprocessen blivit mer
effektiv genom att fler beslut och sanktionsavgifter har fattats, samt att vi parallellt
med den operativa tillsynen har arbetat med förebyggande insatser såsom rådgivning.
Ytterligare en framgångsfaktor är att mycket av planeringen av insatserna sker på en
operativ nivå av inspektörerna själva, vilket ökar flexibiliteten och möjliggör snabbare
förändring av arbetssätt och inriktning vid behov.

4.3 Media och påverkansarbete
4.3.1 Media

Under året har intresset för Tryggare Malmö som vanligt varit stort i media och trots
pandemin med dess restriktioner har mycket hunnit hända under året. Här nedan är
några av resultaten som media skrivit om.
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4.3.2 Föreläsningar för andra kommuner

Med tiden som Tryggare Malmö har etablerat sig som koncept har intresset för vårt
arbetssätt spridit sig till andra kommuner och regioner vilket har gjort att efterfrågan
på att vi ska föreläsa om de olika branscherna och vårt arbetssätt ökat. Såväl politiker
som tjänstemän har bett oss föreläsa eller följt med oss på tillsyn. Många vill veta hur
allt startade, hur vi jobbar och hur vi lyckas nå de resultat vi gör. Intresset för att
arbeta mer uppsökande är stort bland Sveriges inspektörer men för många kommuner
finns inte tillräckliga resurser och det blir svårt att prioritera den uppsökande tillsynen.
Därför ser vi det som mycket positivt att även politiker intresserar sig för vårt arbete
så att de kan se vilken effekt det ger att arbeta uppsökande för att motverka osund
konkurrens och öka den upplevda tryggheten hos medborgarna. Samtliga inspektörer
inom Tryggare Malmö på miljöförvaltningen lägger även en del av sin arbetstid på
dessa föreläsningar. Förhoppningsvis inspirerar vi andra kommuner att börja arbeta
som oss för att nå mer långsiktiga och hållbara resultat över hela landet.
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4.4 Reflektioner
4.4.1 Ökade resurser

Sedan starten i juli 2017 har Tryggare Malmö utvecklats både vad gäller arbetsmetoder
och fokus av arbetsområden. Det är mycket positivt att miljöförvaltningens arbete
med Tryggare Malmö har kunnat permanenteras genom en egen enhet på
förvaltningen sedan den 1 juli 2020; enheten för trygghet och samordnad tillsyn. Det
gör att vi kan planera för längre tidsperioder och på så sätt förfina vårt arbetssätt vilket
i sin tur ger en hållbar effekt för Malmöborna. Kanske är det tack vare denna stabilitet
som vi har kunnat utföra i princip lika mycket som vi gjorde under 2019, även om det
under både 2020 och 2021 varit pandemi med begränsningar i vilka myndigheter som
kan följa med på samordnade inspektioner.
4.4.2 Geografiska begränsningar

Handel mellan företag sker över kommun-, region- och ofta även nationsgränser, men
kommunala kontrollmyndigheters register begränsas till kommunens gränser.
Verksamheter känner till detta och utnyttjar det i allra högsta grad. Har verksamheten
förbjudits i en kommun kan den enkelt flytta sina varor till en annan kommun och
fortsätta tills den andra kommunen eventuellt upptäcker det. Eftersom det inte är så
många andra kommuner som arbetar som Malmö, är det svårt för dem att prioritera
uppsökande tillsyn och gör då endast tillsyn på de verksamheter som anmäler sig,
alternativt de verksamheter de får tips om från allmänheten.
Vi ser därför att det finns behov av nationell samordning och att fler kommuner
börjar arbeta som Malmö för att kunna hantera fusk och brottslighet som flyttar
mellan kommun- och landsgränser. Även samarbete inom Europa behövs, då
kontrollen av transporter är mycket begränsad till det egna landets gränser. Exempel
på lyckade internationella samarbeten är det med Rejseholdet i Danmark när det gäller
livsmedelsfusk. Framgången i att stoppa godisfusket över landsgränserna hade aldrig
varit möjligt utan detta samarbete.
4.4.3 Övermättade industriområden

Verksamhetsområden utvecklas ständigt och med tiden kommer en punkt när de står
inför en mer omfattande omvandling. På marknaden dyker ständigt nya verksamheter
upp, branscher förändras och därför förändras också behov och efterfrågan på lokaler
och mark. Inom vissa verksamhetsområden kan därför fastighetsägare få svårt att hitta
nya hyresgäster till sina omoderna eller lokaler som inte är ändamålsenliga, till
exempelgamla kontors- eller fabrikslokaler. Det finns uppenbarligen en risk att
fastighetsägarna då hyr ut lokalerna till hyresgäster, oaktat vilken verksamhet som ska
bedrivas. Verksamheterna som då etableras är många gånger illegala och i strid mot
reglerna inom flera myndigheters tillsynsområden.
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Flera av Malmös industriområden ligger centralt, har låga hyresnivåer och stora lokaler
som passar bra för exempelvis kultur- och föreningsverksamheter. 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 för staden.
4.4.4 Okunskap kring ansvar

Det handlar inte alltid om att verksamheter uppsåtligt vill bryta mot lagen. I vissa
ärenden tampas vi istället med okunskap om lagstiftningar och i vissa fall även
bristande kunskaper i svenska språket. Även fastighetsägare brister i kunskap om sitt
ansvar när de tillhandahåller lokaler som inte är anpassade för verksamheter som de
hyr ut till, exempelvis att det kan krävas större ombyggnationer för till exempel
ventilation. Detta innebär i sin tur långdragna ärendeprocesser som kräver mycket
handläggningstid och höga kostnader för fastighetsägaren och/eller verksamheten.
Fastighetsägaren har dessutom ett ansvar att utföra egenkontroll i sina fastigheter. Om
inte lokalerna rutinmässigt kontrolleras finns det en risk att illegala verksamheter
etableras.
Vi ser ett behov av att arbeta förebyggande med informationsspridning såväl till
fastighetsägare som till verksamheter. På så vis stöttar vi de verksamheter som vill
göra rätt, och det blir tydligare vilka verksamheter som bryter mot lagen av
oaktsamhet eller uppsåtligt.
4.4.5 Mörkertal

Ju mer vi letar, desto mer hittar vi. Det är anledningen till att Tryggare Malmös arbete
startade från första början. Det finns inte alltid resurser till att prioritera de oseriösa
verksamheterna som både kan vara svåra att hitta och att kontrollera. Det tar tid och
kräver resurser och kompetens för att lyckas. Hittar vi en oseriös verksamhet inom en
bransch har den ofta kopplingar till flera andra verksamheter eller personer som leder
till ytterligare utredningar. Malmö är Sveriges tredje största stad och därmed lockas
många till staden för att bland annat hitta jobb. Att befinna sig i den situationen kan
leda till utsatthet och personen blir därmed ett enkelt byte för de oseriösa
verksamheter som söker personer som kan arbeta olovligen och hyra olovliga
boenden. Vi ser även att oseriösa företag ofta förlägger sina verksamheter i utsatta
områden där personer med lägre inkomst och kännedom om sina rättigheter finns.
Dessa människor vill såklart ha kvar den inkomst och boende de har och tar därför
inte kontakt med myndigheter för att riskera förlora det.
Slutligen kan vi konstatera att den organiserade brottsligheten inte har intressen i
endast en viss bransch. Intresset finns där pengarna finns och där tillsynen är
nedprioriterad.
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