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Sammanfattning

Årsrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021 presenterar det genomförda arbetet
inom Tryggare Malmö under år 2021. Tryggare Malmö har under drygt fyra 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. Under året har
förvaltningen gjort gemensamma insatser inom framförallt sex tillsynsområden: hygieniska
behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll, olovliga boenden, samlingslokaler, varutillsyn och
fastighetsövergripande tillsyn.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Bakgrund

Tryggare Malmö har under drygt fyra år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom
samverkan mellan flera förvaltningar i Malmö stad och statliga myndigheter. Det etablerade
arbetssättet bidrar till att miljöförvaltningen tillsammans med andra aktörer kan utföra planerade
tillsynsbesök och kontroller av oseriösa verksamheter samt mobilisera resurser utifrån de
ärenden som uppstår.
Ärendet

Under året har förvaltningen gjort gemensamma insatser genom Tryggare Malmö inom
framförallt sex tillsynsområden: hygieniska behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll,
olovliga boenden, samlingslokaler, varutillsyn och fastighetsövergripande tillsyn. År 2021 har
fokus i samtliga branscher legat på att förvaltningen ska bli bättre på att identifiera indikatorer
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om människohandel och människoexploatering samt välfärdsbrottslighet för att kunna tipsa
vidare till berörda myndigheter.
Effekten av den samordnade tillsynen 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 arbetsmetoderna kontinuerligt förbättras för att nå en ökad effektivitet.
Det finns fortsatta utmaningar i arbetet med samordnad tillsyn då 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 inte längre används till industriverksamhet, då efterfrågan på
industrilokaler minskat. Detta gör att det finns risk att oseriösa fastighetsägare och verksamheter
etableras i äldre industriområden, och att problem uppstår till följd av okunskap eller ovilja att
följa lagstiftningen. Miljönämnden ser ett fortsatt stort behov av samordnad tillsyn för att kunna
identifiera det stora mörkertalet av illegala verksamheter. 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.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Miljöinspektör Elna Ahlner och Mette de la Motte
Samråd har skett med avdelningschef Mathias de Maré.
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