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Sammanfattning 

De verksamheter som inte följer lagstiftningen och kanske varken betalar avtalsenliga löner, skatter eller 
tillsynsavgifter är en del av den svarta ekonomin och bidrar i hög grad till upplevelsen av otrygghet. Tillsyn 
av dessa verksamheter bidrar till att minska riskerna för Malmöbornas hälsa och miljön i Malmö. Om 
några kommer undan avgifter och kostnader, bidrar det också till en osund konkurrens jämfört med 
seriösa verksamheter.  

För att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet i Malmö krävs ett brett och uthålligt samarbete 
mellan många olika myndigheter. Inom Tryggare Malmö har vi under drygt två år byggt ett stabilt och 
framgångsrikt samarbete mellan tillsynsmyndigheter och polis med flera instanser. 

Det etablerade samarbetet bidrar dels till att vi tillsammans kan utföra planerade kontroller av branscher 
och oseriösa verksamheter och dels att vi snabbt kan mobilisera resurser utifrån de problem som uppstått.   

Vi har under året gjort gemensamma tillsynsbesök inom branscherna fastighetsövergripande tillsyn, 
olovliga boenden, massage- och nagelsalonger, oregistrerade livsmedelsverksamheter, livsmedelsfusk, 
loppmarknader, olovlig försäljning av läkemedel, tobak och kosmetika, samt rökcaféer och 
samlingslokaler. 

Under Tryggare Malmös första två år har lagar och nya möjligheter testats och nya arbetssätt tagit form. 
Att arbeta med samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig mycket framgångsrik när det gäller 
att komma åt oseriösa och otillåtna verksamheter. 
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1. Inledning 

Arbetet med Tryggare Malmö bidrar till att uppfylla följande mål inom Agenda 2030: 

            

          

 

Satsningen Tryggare Malmö har nu varit verksam i två och ett halvt år. Det har visat sig att behovet av 
extra resurser för uppsökande tillsyn av oseriösa och oregistrerade verksamheter är stort. Ju mer vi letar, 
desto mer hittar vi. De verksamheter som inte följer lagstiftningen och kanske varken betalar avtalsenliga 
löner, skatter eller tillsynsavgifter är en del av den svarta ekonomin och bidrar i hög grad till upplevelsen 
av otrygghet. Tillsyn av dessa verksamheter bidrar till att minska riskerna för Malmöbornas hälsa och 
miljön i Malmö. Om några verksamheter kommer undan avgifter och kostnader, bidrar det också till en 
osund konkurrens jämfört med seriösa verksamheter.  

Om vi som myndigheter inte utför vårt uppdrag, eller inte har tillräckliga resurser, kommer oseriösa 
aktörer att utnyttja detta. När oseriösa aktörer inte kontrolleras riskerar deras affärsidéer att sprida sig. En 
kontinuerlig och noggrann myndighetskontroll leder till lika förutsättningar för alla verksamheter. Det gör 
att verksamheter och företag kan konkurrera på lika villkor utan att sådana som fuskar får fördelar som 
laglydiga verksamheter inte har. 

Det har visat sig att grövre brottslighet ofta har förgreningar till oseriösa verksamheter som till exempel 
inom restaurangbranschen, småbutiker, illegala klubbar och olaglig försäljning av tobak1. Kan Tryggare 
Malmö gå in och så att säga störa dessa verksamheter, kan det på lång sikt påverka brottsligheten och 
också Malmöbornas trygghet och säkerhet. Målet är att antingen överföra dessa verksamheter till ordinarie 
tillsyn med de avgifter och regelbundna inspektioner det innebär, eller - att förbjuda dem att verka och 
påföra kännbara viten om de inte rättar sig efter våra beslut.  

  

                                                      
1 Kriminella nätverk och grupperingar Polisers bild av maktstrukturer och marknader BRÅ 2016 
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I Tryggare Malmö samarbetar miljöförvaltningen med andra förvaltningar i Malmö stad såsom 
stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheten vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt med 
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden. Ibland överlämnar vi 
också ärenden till andra statliga myndigheter som Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Genom att samordna tillsynen mellan våra myndigheter, kan vi få 
tillgång till myndigheternas olika verktygslådor. Som exempel kan nämnas att miljöförvaltningen kan 
besluta om viten, Polisen kan direktförverka olagliga varor och Kronofogden kan beslagta egendom om 
någon har obetalda skulder. Det gör det svårare att bedriva otillåten och illegal verksamhet när 
myndigheterna samlas kring arbetet.   
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2. Bakgrund och syfte  

2.1. Bakgrund 

Under våren 2017 avsatte kommunstyrelsen i Malmö särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder. 
Satsningen kom att kallas för Tryggare Malmö och miljöförvaltningen fick utökad budget för att prioritera 
tillsyn av oseriösa och otillåtna verksamheter som man inte kan ta in kontroll- och tillsynsavgifter för och 
som därmed kräver annan finansiering via till exempel kommunbidrag. Eftersom polisen och andra 
myndigheter påtalat att kopplingen mellan organiserad brottslighet och förvaltningens tillsynsområde är 
tydligt, antogs att tillsyn av dessa verksamheter skulle kunna leda till ökad trygghet.  

Genom samverkan med polisen, räddningstjänsten, Skatteverket, stadsbyggnadskontoret med flera har 
gemensamma tillsynsobjekt (verksamheter och företag) valts ut och fått inspektioner som varit 
koordinerade av samtliga instanser. Utvalda tillsynsområden har varit olovliga boenden, rökcaféer, illegala 
klubbar, livsmedelsfusk, läkemedelsfusk med mera. Tillsynsområdena förändras över tid och kräver därför 
stor flexibilitet och förändringsbenägenhet av såväl medarbetare som organisationerna i stort.  

Miljöförvaltningen har haft ett utökat uppdrag att samordna den gemensamma tillsynen. Efter hösten 
2017 kunde förvaltningen konstatera att satsningen visat på stor framgång och effektivitet. Samverkan 
med de övriga myndigheterna har fungerar bra med tanke på den korta uppstartstiden, samtidigt som det 
finns goda möjligheter att förbättra och förtydliga organiseringen och förväntningarna på de medverkande 
myndigheterna.  

Under tiden satsningen pågått har det även framkommit ett behov av att säkra resurser för att därmed få 
en långsiktighet i satsningen som verkligen kan ge effekt för hela Malmö. Från och med 2020 har 
miljönämnden tilldelats permanenta medel så att Tryggare Malmö kan bli en del av ordinarie 
tillsynsverksamhet. Det är positivt eftersom Tryggare Malmö nu kan gå in i en fas med ett mer stabilt och 
långsiktigt arbetssätt. 

Regeringen sköt till medel för långsiktigt arbete för att minska segregationen i utsatta områden under 
2018. Dessa medel fördelas av Tillväxtverket där Malmö stad, genom stadskontoret, sökte och beviljades 
medel för åren 2018 till 2020 för projektet "Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för att minska 
segregationen, Del 1". Tryggare Malmö är sedan 2018 en del av detta projekt.  

2.2. Syfte 

Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö ska öka tryggheten för Malmöborna genom att genom att rikta 
sig mot verksamheter och organisationer som tros vara oseriösa eller till och med otillåtna. De 
verksamheter som vi bedriver tillsyn på, förväntas gå från illegal till legal status och därmed följa de lagar 
som råder för att skydda medborgarna. Alternativet är att verksamheterna förbjuds.  

Tillsynen bedrivs i tätt samarbete med andra myndigheter som till exempel Polisen, räddningstjänsten, 
stadsbyggnadskontoret, Skatteverket med flera. Normalt är tillsyn av illegala och oregistrerade 
verksamheter nedprioriterad eftersom tillsyn finansieras genom avgifter som dessa verksamheter sällan 
betalar. 
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Syftet med Tryggare Malmö är att verka för: 

• att öka tryggheten i utsatta områden  

• att skapa rättvisa villkor för företagande  

• att motverka den illegala ekonomin i Malmö  

• att bidra till hälsosammare vardag och en bra livsmiljö för alla Malmöbor  

• att utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn.  
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3. Metoder 

Arbetssättet för fokuserad tillsyn inom Tryggare Malmö kan beskrivas med följande insatsområden: 

• fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och    
som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens 

• kontinuerligt utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter 

• bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar 

• samverka och koordinera insatser från olika myndigheter 

• etablera stabila kanaler för samverkan och informationsöverföring mellan myndigheter samt 

• föra över verksamheter och branscher som följer lagstiftningen till ordinarie tillsynsverksamhet 
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4. Fokusområden 

Arbetet inom Tryggare Malmö har främst riktat sig mot nedanstående fokusområden. En del är 
geografiskt bestämda, andra tematiska. Det som har styrt våra prioriteringar är dels dialogen med de andra 
myndigheterna, främst Polisen, dels en samlad bedömning vilken effekt respektive fokusområde har på 
människors hälsa, upplevda trygghet, miljö, den svarta ekonomin samt om vi har kunnat uppnå en stor 
samverkanseffekt. 

4.1. Norra Grängesbergsgatan 

 

4.1.1. Fastighetsövergripande tillsyn 
Norra Grängesbergsgatan är ett av flera områden i Malmö som identifierats av polisen som en plats med 
många kopplingar till brottslig verksamhet och tillsynen längs Norra Grängesbergsgatan har fortsatt under 
2019. 

Tryggare Malmös samordnade arbetssätt har fortsatt visa sig vara effektivt när det gäller att upptäcka och 
bedriva tillsyn på de verksamheter som finns längs Norra Grängesbergsgatan. Som exempel kan nämnas 
illegala nattklubbar, olovliga boenden, spelklubbar, föreningslokaler, rökcaféer, restauranger som inte är 
registrerade i enlighet med livsmedelslagstiftningen, butiker och grossister som säljer icke-godkända 
produkter. Mycket av den tillsyn som bedrivits i området är fastighetsövergripande och tillsynen har lett 
till att de fastighetsägare och verksamheter som tidigare haft konkurrensfördelar när tillsynsresurserna inte 
räckt till, antingen fått stänga eller tvingats anpassa sig och följa gällande lagstiftning. Det finns dock 
fortfarande mycket att göra då förbud och beslut behöver följas upp parallellt med att det hela tiden dyker 
upp nya oseriösa verksamheter. 

 
Övergiven samlingslokal I en före detta industrilokal. 
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Vi ser en fortsatt problematik med industrifastigheter vars lokaler nyttjas på sätt som ofta inte är förenligt 
med gällande bygglov, tillåtet ur brandsäkerhetsperspektiv eller enligt hälsoskyddslagstiftningen. Det är 
därför viktigt att fortsätta samverkan och samagerandet mellan myndigheter och bedriva tillsyn i området. 
Historiken och de förutsättningar som karaktäriserar Norra Grängesbergsgatan har tagits upp i tidigare 
rapport som belyser att olagliga verksamheter har etablerat sig i området. Även legala verksamheter håller 
på att etablera sig i området, vilket är positivt, men det bör uppmärksammas att det finns en närliggande så 
kallad Seveso-anläggning som kräver vissa säkerhetsavstånd.  

Utöver Tryggare Malmö bedriver även miljöförvaltningen fortsatt tillsyn på fordonsbranschen samt på 
lagring och exportering av farligt avfall. 

I ett ärende, där miljöförvaltningen redan vid Tryggare Malmös start 2017 förbjöd en fastighetsägare att 
använda eller upplåta fastigheten för rökning av vattenpipa och tobak, dömdes vite ut två gånger där det 
konstaterades att föreläggandena inte följts. Under 2019 dömdes vite ut en tredje gång, baserat på 
uppgifter ur Polisens promemoria till miljöförvaltningen. Detta exemplifierar effektiviteten och styrkan 
bakom samverkan och samagerandet mellan myndigheter. Ärendet belyser även behovet av ett tålmodigt 
och uthålligt tillsynsarbete då den nu sammanlagda siffran på vite som dömts ut är uppe i 90 000 kronor. 

En annan av fastigheterna längs Norra Grängesbergsgatan, där Tryggare Malmö har dömt ut en bostad 
ovanpå en bilverkstad, bland annat på grund av bristande brandskydd, brann under hösten 2019. Detta är 
ett exempel på hur tillsynen inom Tryggare Malmö faktiskt har bidragit till att undanröja fara för 
människors liv och olägenhet för människors hälsa.  

4.1.2. Syverkstad utan ljusinsläpp 
En myndighetsgemensam tillsyn genomfördes på Norra Grängesbergsgatan i en syverkstad. Syverkstan är 
en underleverantör till ett stort textilföretag som syr textilier till kommuner, statliga myndigheter och 
landsting. Tillsynsbesöket utfördes tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, 
stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd och Polisen. 

Vid tillsynen kontrollerades arbetsmiljön, olovliga boende, näringsverksamhet, brandskyddet och bygglov.  

  
Syverkstadens fönster var igensatta 

Syverkstaden ligger i ett källarplan. Ett par personer sydde gardiner vid symaskiner som saknade 
säkerhetsskydd vid tillsynsbesöket. Lokalen saknade dagsljus då alla fönster var igensatta. Det dröjde länge 
innan någon medgav sig ha rollen som arbetsledare i verkstaden. Toaletterna var smutsiga och 
ventilationen saknade friskluftsintag. I personalköket förvarades kemikalier och saker förvarades vid 
utrymningsvägarna. Det saknades bygglov för att använda lokalen som verkstad. Flera utredningar och 
beslut om rättelse har inletts från flera myndigheter. 
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4.2. Lindängens centrum 

Lindängen är hem för cirka 7 000 Malmöbor och tillhör ett av de tre områden i Malmö som Polisen har 
pekat ut som särskilt utsatt2. Områdets kärna är Lindängens centrum där det finns bibliotek, apotek samt 
ett flertal butiker och restauranger. Lindängens centrum har under längre tid upplevts som otryggt av dem 
som bor och vistas i området3. Underhållet av den privatägda fastigheten är mycket eftersatt. Det har 
funnits återkommande problem med råttor, nedskräpning och renhållning. Torget har, enligt Polisen, 
under längre tid varit plats för öppen droghandel, vilket både besökare och verksamheter känner av. När 
en fastighetsägare brister i kontrollen över, och underhållet av sin fastighet, finns även en större risk för att 
oseriösa hyresgäster etablerar sig.  

Mot bakgrund av återkommande klagomål samt myndigheters samlade erfarenhet, gjorde Tryggare Malmö 
en gemensam tillsyn av fastighetsägare, restauranger och tobakshandlare på Lindängens centrum under 
hösten. Polisen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret samt Räddningstjänsten Syd, Skatteverket 
och Kronofogden medverkade i tillsynen. Huvudsyftet med insatsen var att ta ett helhetsgrepp över 
fastigheten och dess verksamheter för att öka trygghet och säkerhet för de Malmöbor som bor och vistas i 
området samt för att öka förutsättningarna för rättvis konkurrens för Malmös näringsidkare.  

 

 
Lindängens centrum  

Vid tillsynen hittade vi bland annat allvarliga miljö- och verksamhetsbrister hos fastighetsägare, 
restauranger och tobakshandlare. Polisen direktförverkade varor som näringsidkare saknade tillstånd för. 
Ett utredningsärende har riktats mot fastighetsägaren som miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret 
samarbetar kring, med fokus på åtgärdande av bristfällig avfallshantering, skadedjursbekämpning samt 
underhåll av byggnader, torget och andra ytor som allmänheten har tillträde till.  

                                                      
2 Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden Polisen 2019. 
3 Malmö områdesundersökning 2018 Rapport från Malmö stad och Malmö universitet. 
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Sopor och råtthål längs fasaden. 

Hos mer än hälften av de företag som Skatteverket kontrollerade vid insatsen fanns brister i 
personalliggare och kassaregister som nu utreds vidare. På grund av skulder utmätte Kronofogden i en 
butik varor som bedömdes ha ett större värde. Flera av de företag som kontrollerades hade brister enligt 
livsmedelslagstiftning, räddningstjänstens lagstiftning samt miljöbalken. Vissa brister krävde akuta åtgärder 
såsom några butiker som sålde läkemedel som de inte hade tillstånd för där Polisen därför beslagtog 
läkemedlen. En restaurang behövde stängas akut för att åtgärda livsmedelshygieniska brister samt att 400 
liter gasol omhändertogs som det saknades tillstånd för.  Andra brister är fortfarande under utredning. 
Under 2020 kommer Tryggare Malmö fortsätta att följa upp noterade brister.  

4.3. Loppmarknader, basarer och detaljhandel 

4.3.1. Läkemedel och kosmetika  
Miljöförvaltningen har genomfört gemensamma inspektioner i dagligvaruhandel tillsammans med 
Skatteverket, tillståndsenheten Malmö stad samt vid ett antal tillfällen även med Polisen. 

Fokus har varit på försäljning av tobak, läkemedel och kosmetiska produkter. Inom Malmö stad är det 
tillståndsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som har tillsyn över försäljningen av tobak 
och miljöförvaltningen har tillsyn över försäljning av läkemedel. Eftersom dessa två produktkategorier 
ofta säljs tillsammans är det viktigt med ett fungerande samarbete mellan miljöförvaltningen och 
tillståndsenheten, men även med Läkemedelsverket som är vägledande myndighet gällande läkemedel och 
kosmetiska produkter. Ofta är det tips från allmänheten eller från någon av de andra 
samarbetsmyndigheterna som gör att en butik besöks inom Tryggare Malmö. Tillsyn av olagliga läkemedel 
har bedrivits inom Tryggare Malmö sedan starten och vi ser problem främst i småbutiker. 

Genom tillsyn i butiker hittas även många produkter som inte följer EU-förordningen om kosmetiska 
produkter. Dessa produkter kan innehålla skadliga och allergiframkallande ämnen trots att de är förbjudna. 
Exempelvis har miljöförvaltningen hittat produkter som innehåller hydrokinon, ett ämne som är förbjudet 
i kosmetika och som kan orsaka allvarliga skador på huden. Tillsynen har visat att det är vanligt med 
import av kosmetika som kommer från länder utanför EU/EES, där motsvarande lagstiftning inte finns. 
Vårt arbete har visat att vi måste arbeta mer med denna typ av produkter, speciellt eftersom barn ofta 
kommer i kontakt med kosmetiska produkter. Tillsynen sker i nära samarbete med Läkemedelsverket. 
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Blekningskräm med otillåtna ingredienser. 

Vad gäller tillsynen av läkemedel har vi under 2019 hittat stora mängder av olika typer av potensmedel, 
exempelvis en indisk kopia på Viagra kallad ”Kamagra”. I ett reportage av Sveriges Radio, i programmet 
P3 Nyheter den 27 mars 2017 anges att användandet av olika potensmedel ökat kraftigt bland unga killar 
och män. Oseriösa butiker som säljer otillåtna läkemedel kontrollerar inte heller kundernas åldersgräns 
vilket innebär att ungdomar lätt kan få tag på produkterna.  Miljöförvaltningen kommer därför att i 
framtida tillsyn fortsatt fokusera på att få bort dessa typer av olagliga läkemedel från marknaden. 

  
Potenshöjande medel för män. 

4.3.2. Loppmarknader 
På loppmarknader som Tryggare Malmö gör tillsyn på hyr privatpersoner, men även företag, utrymme för 
att sälja både nya och begagnade varor i bås som är mer eller mindre stadigvarande. Polisen har vid flera 
tillfällen hittat stöldgods på dessa platser.  

Tillsynen har visat att det finns ett stort antal osäkra, olagliga samt farliga produkter till försäljning.  
Småskalig handel och basarer är branscher där det är lätt att fuska, till exempel genom egen import, genom 
att inte betala skatt eller att använda sig av svart arbetskraft. Vid inspektioner har det påträffats olagliga 
läkemedel, kosmetiska och kemiska produkter, leksaker samt elektronik som inte uppfyller de krav som 
finns. Vissa kosmetiska produkter samt leksaker kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och 
elektroniska produkter kan vara strömförande eller brandfarliga.  
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Genom att kontrollera spårbarheten hos produkterna har vi kunnat hitta grossister som importerar 
olagliga och farliga produkter och på så sätt fått möjlighet att förhindra att dessa hamnar hos 
konsumenten. Produkter som importeras från Kina och Mellanöstern uppfyller inte alltid de krav som 
finns i EU:s stränga lagstiftning. För att säkra Malmöbornas trygghet är det viktigt med en stark 
myndighetskontroll av dessa produkter. 

4.3.3. Gemensamt tillslag mot en loppmarknad 
I april följde Polisen med miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, Skatteverket och 
stadsbyggnadskontoret för att göra tillsyn på en loppmarknad som rymmer hundratals försäljningsstånd 
där både nya och begagnade varor säljs. Polisen har i många år haft problem med att stöldgods säljs vidare 
där. Tidigare har försäljarna stängt sina försäljningsstånd och gått när inspektörer kommit. Vid det aktuella 
tillsynsbesöket kontrollerades bara en del av loppmarknaden – cirka 20 bås. I resten av basaren stängde 
flera av handlarna sina försäljningsställen och försvann därifrån när kontrollen började. Polisen kunde vid 
den myndighetsgemensamma insatsen underlätta för de andra myndigheterna att genomföra tillsyn.   

 
Läkemedel som såldes utan tillstånd beslagtogs. 

 

Under kontrollen fokuserade miljöinspektörerna på kosmetiska produkter, elektronik samt läkemedel. Det 
resulterade bland annat i att vi hittade oanmäld läkemedelsförsäljning där det inte gick att spåra varifrån 
läkemedlen kom. Kosmetiska produkter som importerats från länder utanför EU/EES hittades, vissa av 
dessa saknade innehållsförteckning, vilket det är krav på att varor ska ha enligt lagstiftningen. Brister i 
märkningen hittades även på elektronik, där flera produkter saknade den obligatoriska CE-märkningen. 
Den myndighetsgemensamma kontrollen kommer att leda till att krav ställs på att avvikelserna ska 
åtgärdas. Ett antal förbud fattades på plats. 
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Ett försäljningsstånd med bland annat otillåten försäljning av kosttillskott och felmärkt kosmetika. 

Miljöförvaltningens tillsyn kontrollerade även livsmedel inklusive kosttillskott. Vid kontrollen förbjöds en 
försäljare att sälja livsmedel på grund av att de varken var registrerade som ett livsmedelsföretag hos 
miljöförvaltningen eller kunde visa upp spårbarhet, det vill säga varifrån produkterna hade köpts in. Om 
det inte går att spåra produkternas ursprung, räknas de som osäkra livsmedel enligt 
livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsinspektörerna fattade totalt förbud mot två försäljare men kunde 
konstatera att fler försäljningsstånd sålde livsmedel i form av kosttillskott, men då ingen ansvarig försäljare 
fanns på plats i dessa, kunde inga beslut meddelas. 

Skatteverket kontrollerade om säljarna hade F-skatt. Insatsen ledde till att de fann oklarheter som ska 
utredas. Räddningstjänsten kontrollerade utrymningsvägarna och försäljning av brandfarliga varor. 

4.4. Fusk vid införsel av varor 

4.4.1. Kött via Öresundsbron 
Stora mängder kött tas varje dag in till Malmö över Öresundsbron och under året har vi i flera fall blivit 
uppmärksammade på brister både i hygien, intyg och tillstånd. Livsmedelskontrollen behöver få en bättre 
överblick över vilket slags kött och vilka företag som tar in köttet. Sverige är ett av få länder inom EU 
med utökade krav på provtagning för salmonella, och för att kunna bevara de låga antalet utbrott behöver 
vi rikta insatserna mot dem som missköter sig. Ett samarbete har därför gjorts med Tullverket och 
Gränspolisen där kontakt ska tas med oss när denna typ av leveranser stoppas vid stickprovskontroll och 
det finns misstanke om att allt inte står rätt till.  
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Oförpackat kött påträffat i skåpbil stoppad på Lernacken. 

 

4.4.2. Godistransportörer - organiserat fusk i godisbranschen 
Flera oseriösa aktörer är delaktiga i handelskedjan med godis och det sker en invecklad handel mellan olika 
grossister och butiker i Malmö och i Danmark. En avgörande anledning till att oseriösa och kriminella 
aktörer dras till godisbranschen är att den danska sockeravgiften gör att priserna är betydligt högre i 
Danmark än i Sverige. Malmö blir, på grund av förbindelsen till Danmark, extra intressant för fuskarna 
och staden benämns i branschen som en "bordershop-stad" för godis.  

Problemen inom området är till exempel att stora mängder godis och läsk säljs svart, vilket gör det 
omöjligt att spåra varifrån godiset kommer. Möjligheten att spåra livsmedel är en viktig del av 
livsmedelskontrollen för att kunna identifiera partier av osäkra livsmedel och snabbt få bort dem från 
marknaden.  

Ett annat problem är svårigheter med att kontrollera spårbarhetsdokument och om de är tillförlitliga, och 
om godis köpts av privatperson eller i vanlig butik i Tyskland. Det finns sätt att stickprovskontrollera 
genom att man tar kontakt med livsmedelskontrollen i ett annat EU-land via Livsmedelsverket, vilket 
tyvärr ofta tar väldigt lång tid och inte blir någon effektiv metod för att kontrollera att det är säkra 
livsmedelsmedel med tillförlitlig spårbarhet som släpps ut på marknaden. Möjligheten att verifiera fakturor 
och följesedlar från andra kommuner eller länder är ett viktigt redskap för att motverka denna typ av fusk. 
Här finns ett stort utvecklingsbehov för kontrollen. 
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Godis som har levererats från ett företag som inte var registrerat hos miljöförvaltningen. Godiset var inköpt i Tyskland och hade 
tveksamma spårbarhetsdokument.  

 

4.4.3. Kosmetika, elektronik och andra varor 
Vid inspektioner i butiker och hos grossister har det påträffats importerade produkter som olagliga 
läkemedel, kosmetiska och kemiska produkter, leksaker samt elektronik som inte uppfyller de krav som 
finns. Tillsynen har visat att det är vanligt med import av kosmetika från länder utanför EU/EES, där 
motsvarande lagstiftning inte finns.  

Vi har också hittat elektronik som är strömförande, avger farliga kemikalier eller är brandfarliga. 
Samarbetet med Polisen, Skatteverket samt Tullverket har visat sig vara effektivt då det inneburit att farliga 
produkter snabbt kan tas bort från marknaden.  

Vid inspektion av elektroniska produkter kontrolleras att alla produkter har en CE-märkning. Det har 
dock kommit uppgifter till miljöförvaltningen om att CE-märken förfalskats och det är därför viktigt att vi 
fortsatt samarbetar med Elsäkerhetsverket som exempelvis kan hjälpa till vid granskning av potentiellt 
falska intyg.  

Under 2019 har samarbetet med Kemikalieinspektionen kring tillsyn av leksaker och andra varor 
utvecklats. Miljöförvaltningen har tipsat Kemikalieinspektionen om flertalet importörer i Malmö vilket 
resulterat i att de genomfört inspektioner tillsammans med miljöförvaltningen. Detta har inte tidigare skett 
i Malmö. Det innebär att fler potentiellt farliga produkter nu kontrolleras i Malmö och att krav ställs på 
oseriösa importörer.   

4.5. Oseriösa grossister 

Vid miljöförvaltningens kontroller av livsmedelsgrossister upptäcks ibland brister i deras 
spårbarhetssystem. Det handlar oftast om att verksamheten inte kan ta fram de dokument i form av 
fakturor och följesedlar som behövs för att spåra livsmedel. När uppgifter inte kan tas fram i samband 
med kontrollen, begärs de in i efterhand, vilket dock medför en risk att dokumenten fabriceras i efterhand.  
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Detta är väldigt svårt att upptäcka men med ett fungerande samarbete med andra myndigheter kan vi 
verifiera fakturor mot leverantörer eller kunder, var de än befinner sig. På detta vis har vi upptäckt flera 
förfalskningar. Förutom sanktioner om att upprätta fungerande spårbarhetssystem medför det även att vi 
framöver vet vilken typ av verksamhet vi har att göra med, och planerar en kontroll därefter. Det är både 
resurs- och tidskrävande, men nödvändigt för att uppnå en effektfull kontroll.  

Vi ser även en ökad trend där oregistrerade företag med skåpbilar åker runt och säljer olika typer av 
livsmedel till grossister och butiker. Produkterna kan säljas svart och är därför svåra att spåra. Köparen 
kan eller vill sällan tala om vem säljaren är, då de har betalat kontant utan kvitto. Detta har i flera fall 
resulterat i förbud och vitesförelägganden riktat mot köparen eftersom det inte är tillåtet att köpa in varor 
från oregistrerade företag. 

 

                 
Ägaren ville inte berätta från vem han hade köpt äggen, mer än att det var en person som körde förbi och erbjöd billiga ägg.  
Inga uppgifter kunde lämnas om vem som hade sålt äggen.  

 

Vissa livsmedelsgrossister säljer även kemiska produkter såsom tvättmedel, diskmedel och 
rengöringsmedel. Vi har gjort tillsynsbesök hos flera verksamheter som importerar produkter från 
Tyskland och Polen och sedan säljer i Sverige med felaktig märkning. Importörer av kemiska produkter 
ska också meddela Kemikalieinspektionen om sin verksamhet, vilket de ofta inte gör. Miljöförvaltningen 
har därför tipsat Kemikalieinspektionen om verksamheter och även beslutat om miljösanktionsavgift för 
felmärkta produkter. 
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Avkalkningsmedel som saknar svensk varningstext. 

4.6. Massage- och nagelsalonger 

4.6.1. Massagesalonger 
Miljöförvaltningen har sedan 2018 utfört tillsyn på massagesalonger, med särskilt fokus på 
thaimassagesalonger. Av drygt 100 inventerade salonger i Malmö har hittills 49 besökts. På flertalet av 
salongerna har tillsynen gjorts tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Skatteverket har 
startat ett stort antal utredningar till följd av att personalliggare inte sköts på rätt sätt. Miljöförvaltningen 
utför kontroller av miljö- och hälsoskyddet och har vid flertalet av inspektionerna konstaterat brister i 
form av dåligt anpassade lokaler, bristande ventilation och dåliga hygieniska förhållanden. I ett par 
verksamheter har dessutom olovligt boende konstaterats.   

Under 2019 har miljöförvaltningen framförallt arbetat med uppföljning av de redan besökta 
massagesalongerna. De krav som ställts på verksamheterna har följts upp i förelägganden och i vissa fall 
återbesök. Av de 49 salonger som har besökts har åtta stängt på grund av att de inte lyckats uppnå de krav 
som ställts på lokalens utformning. Fjorton har gjort åtgärder som inneburit att städ- och hygienrutiner 
förbättrats och, eller förbättrat ventilationen. Tjugotvå salonger är fortfarande under utredning, medan 
endast tre ärenden kunnat avslutas direkt då inga allvarliga avvikelser noterats vid tillsynsbesöket. 

Samtliga myndigheter kan konstatera att det fortsatta tillsynsbehovet är stort. Under tillsynsprojektets gång 
har det blivit tydligt att thaimassagesalonger är en del av ett mycket större och mer komplext problem som 
sträcker sig bortom hygienrutiner och ventilation. Under tillsynsbesöken har inspektörerna i många fall 
fått starka indikationer på att kvinnorna som arbetar på massagesalongerna på olika sätt är exploaterade 
och att sexuella tjänster förekommer i hög grad.  Detta har bekräftats av andra myndigheter, förvaltningar 
och organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, prostitution och människohandel.  

En stor utmaning är således att bedriva tillsyn i en utsatt bransch, att hitta en effektiv strategi som inte 
orsakar mer skada än nytta. Det är därför nödvändigt att myndigheteter och organisationer som kommer i 
kontakt med branschen utifrån sina olika ingångsvinklar verkar gemensamt. Av denna anledning har en ny 
arbetsgrupp bildats. Gruppen består för närvarande av arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
miljöförvaltningen och Noomi, en stödverksamhet och ideell organisation för våldsutsatta kvinnor. Målet 
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är att arbeta för att reducera tvångsarbete och de illegala verksamheterna inom thaimassageindustrin. 
Samtidigt är visionen att öka verksamheternas medvetenhet kring säker migration, drägliga 
arbetsförhållanden och om olika myndigheters lagstiftningar och stödfunktioner. 

 

4.6.2. Nagelsalonger 
Under 2019 har även tio nagelsalonger besökts tillsammans med Skatteverket. Nagelsalonger är en 
växande bransch som uppmärksammats nationellt. Branschen har granskats i media och förutom 
bristande hygienrutiner och skattebrott, har nagelskulptörer vittnat om undermåliga arbetsförhållanden 
och olika former av människoexploatering.  

 
Behandlingsbord i en nagelsalong. 

Sedan den 1 juli 2018 ställer Skatteverket krav på personalliggare och certifierade kassaregister. Av denna 
anledning har Skatteverket sedan tidigare besökt ett antal nagelsalonger, men sett ett stort behov av 
fortsatt myndighetsgemensam tillsyn inom branschen. Miljöförvaltningen ställer krav på hygienrutiner och 
egenkontroll, lokalens utformning, ventilation, samt hantering av farligt avfall, kemiska och kosmetiska 
produkter. Vid tillsynsbesöken konstaterades att lokalerna ofta inte är anpassade för den typ av 
verksamhet som bedrivs och att de sällan uppnår de krav som Socialstyrelsen ställer på yrkesmässiga 
hygieniska behandlingsverksamheter. Samtliga salonger hade flera brister på dessa punkter. På några av 
salongerna upptäcktes dessutom att stickande/skärande verktyg användes, vilket är anmälningspliktig 
verksamhet. Även Skatteverket hade synpunkter på många av de salonger som besöktes. 

Från och med den 1 januari 2008 ändrades reglerna för vilka verksamheter som ska anmälas till 
miljöförvaltningen: bland annat räknas massage- och nagelsalonger inte längre som anmälningspliktiga 
verksamheter. Det innebär att miljöförvaltningen inte får någon kännedom om när en ny verksamhet 
startar. En massage- eller nagelsalong kan därför i princip starta utan att ta hänsyn till rådande lagstiftning, 
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bland annat miljöbalkens krav om att skydda människors hälsa och miljö. Det stora antalet avvikelser som 
har noterats vid inspektionerna kan vara ett resultat av att miljöförvaltningen inte bedrivit kontinuerlig 
tillsyn på branscherna sedan anmälningsplikten försvann 2008, och det är tydligt att åtminstone delar av de 
båda branscherna blivit kraftigt eftersatta. Fortsatt tillsyn inom branscherna är därför av största vikt för att 
säkerställa att salongerna uppfyller de krav som ställs på hygieniska behandlingsverksamheter. 

4.7. Olovliga boenden 

Tillsynen på olovliga boenden har bedrivits framförallt tillsammans med Räddningstjänsten Syd och 
stadsbyggnadskontoret. Samarbetet har varit fortsatt framgångsrikt för att upptäcka och få bort olovliga 
boenden som bland annat skapar en otrygghet och utgör en del av Malmös svarta ekonomi.  

Olovliga boenden har under 2019 hittats i bland annat byggarbetsplatser, källare, industrilokaler, 
bilverkstäder, butikslokaler, massagesalonger och föreningslokal. Lokalerna saknar ofta tillräckliga 
utrymningsvägar, bygglov, tillräckligt med dagsljus och en anordning för ventilation. Ofta finns det även 
fukt-och mögelskador och bristande möjligheter för matlagning eller möjligheter att upprätta god 
personlig hygien.  

 
Olovligt boende i en källarlokal utan fönster. 

Olovliga boenden kan upptäckas efter tips från allmänheten, andra myndigheter, kollegor eller vid 
miljöförvaltningens egna inventeringar. Även tjänstemän som utför ordinarie tillsyn på myndigheter i 
projektet tipsar, vilket är mycket värdefullt. Våra beslut om utdömande brukar följas, och hittills har 
miljöförvaltningen beslut om utdömande endast överträtts två gånger.  

I ett av fallen rörde det sig om en källare som hyrdes ut till Malmö stad. Efter ett tillsynsbesök upptäcktes 
att källaren inte uppfyllde flera av de lagkrav som kontrollerades. Hyreskontraktet sades kort därefter upp. 
Vid en uppföljande inspektion uppdagades att källaren hyrdes ut till en grannkommun. Efter kontakt med 
kommunen där vi informerade om att vi tagit beslut om förbud för boende sades även detta hyreskontrakt 
upp. Det är en stor utmaning som vi uppmärksammat Länsstyrelsen i Skåne på. Förhoppningarna är att 
det ska kunna bildas ett samarbete kommuner emellan för att undvika denna typ av situationer där 
oseriösa aktörer konkurrerar ut seriösa och utsatta människor kommer i kläm. Inom Malmö stad finns 
redan ett upprättat samarbete mellan de som upphandlar boenden till Malmö stad och Tryggare Malmö 
för att vi i ett tidigt skede ska kunna urskilja vilka aktörer som uppfyller lagkraven för bostäder. 
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Olovligt boende med bristande hygienutrymmen. 

Uthyrning av olovliga boenden är mycket attraktivt eftersom det inbringar stora summor svarta pengar 
och på så sätt är en del av den svarta ekonomin i Malmö. Inspektörerna har hört talas om hyresnivåer på 
till exempel 6 500 kronor i månaden för ett inrett garage och 5 000 kronor i månaden för ett pannrum. 
Uthyrningen medger inte heller några sanktioner eller straffbestämmelser. Miljöförvaltningen, 
Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontorets verktyg gentemot uthyrning av olovliga boenden är 
vitesföreläggande. Ett vitesföreläggande innebär att vite döms ut om fastighetsägaren bryter mot beslutet. 
Om fastighetsägare slutar att upplåta lokalen undviker de alltså vitesutdömande. Därför riskerar 
fastighetsägaren ingenting på att hyra ut olovliga boenden. Under 2019 har 46 misstänkta olovliga 
boenden identifierats inom projektet, varav 19 dömts ut. Sedan projektstart 2017 är antal ärenden som 
startats på grund av misstänkta olovliga boenden uppe i 149. 

4.8. Rökning i samlingslokaler 

Sedan projektstart har arbetsgruppen arbetat mycket med tillsyn av rökning i lokaler där många människor 
samlas. 

Vid projektstart fanns ett femtontal rökcaféer vars huvudsyfte var att samla folk för att röka cigaretter och 
vattenpipa. Dessa rökcaféer hade ofta fullt utrustade restaurangkök och sålde livsmedel och röksessioner, 
men valde att organisera sig som föreningar och menade att tobakslagen inte var tillämpbar. 
Miljöförvaltningen förbjöd rökning i samtliga lokaler och fick rätt i överinstanserna som menade att 
innehav av medlemskap i en förening inte föranleder någon annan bedömning än att rökning ska 
förbjudas. Alla, förutom två av dessa rökcaféer, har stängts ner efter myndighetsbeslut.  

Det ena som är kvar har anpassat sig till lagstiftningen, då de har installerat ett rökrum. Det andra 
kvarvarande rökcaféet försöker kringgå lagstiftningen genom att kalla sig för ett slutet sällskap på 150 
personer. Det slutna sällskapet menar att man inte har öppet för allmänheten, att det inte sker någon 
servering av mat och dryck, att var och en tar med sig den tobak som ska rökas och att man har ett 
taggsystem som förhindrar obehöriga att ta sig in i lokalen.  

Att kalla sig för slutet sällskap är ett försök att försvåra för myndigheterna på olika sätt. Det finns till 
exempel ingen enskild eller organisation som tar på sig det juridiska ansvaret, så frågan är vem som ska 
hållas ansvarig för de 150 personer som vistas i lokalen. Att hävda att det inte sker försäljning av livsmedel 
eller tobak är dels ett sätt att undvika skatt för näringsverksamhet, dels ett sätt att undvika 
livsmedelslagstiftningen och lagen om tobak och liknande produkter.  Miljöförvaltningen prövar nu att 
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förbjuda rökning i lokalen utifrån miljöbalken och hälsoskyddsbestämmelserna. Beslutet riktas mot 
fastighetsägaren och den person som innehar hyreskontraktet. 

Flera kommuner i Sverige ser liknande tendenser när det gäller att försöka kringgå lagstiftningen 
med ”slutna sällskap” och komplexiteten som det innebär då tobakslagen är mer inriktad på 
serveringsställen dit allmänheten har tillträde. Mycket tid har lagts på att sätta sig in i den nya tobakslagen 
som började gälla i somras och tidigare domar och vägledning.  

Ett annat tillsynsområde som varit aktuellt för att mota bort delar av den svarta ekonomin är illegala 
klubbar. Idag känner Polisen inte till någon återkommande sådan klubb i Malmö efter Tryggare Malmös 
arbete. Vi arbetar förebyggande genom att bevaka sporadiska etableringar (så kallade pop up) och vi har 
stoppat två stycken genom snabb kontakt med fastighetsägarna eftersom arrangemangen var tänkta att 
genomföras i lokaler som redan varit föremål för vår tillsyn och därmed förenade med villkor, förbud, 
sanktioner och viten. 
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5. Samarbete med andra myndigheter 

För att få en bild av medverkande myndigheters erfarenheter av samarbetet inom Tryggare Malmö har vi 
intervjuat våra samarbetspartner så att de har kunnat ge sin syn på året som gått. 

5.1. Skatteverket 

Ett av de viktigaste syftena med Skatteverkets medverkan i Tryggare Malmö är att motverka osund 
konkurrens. Inom branscher med mycket kontanta betalningar har det under längre tid funnits ett 
problem med inkomster som inte redovisats. I miljöer med kontanter och inkomster med låg spårbarhet 
kan inkomsterna användas för att avlöna personalen svart. Skatteverket ska genom kontroller och 
samverkan med andra myndigheter arbeta med att motverka det fusk som kan förekomma. Syftet är 
primärt att reglerna om krav på kassaregister och personalliggare ska få effekt och bidra till att motverka 
illojal konkurrens och skatteundandragande.  

Merparten av alla företag som säljer varor och tjänster mot betalning med kontanter, kort och Swish måste 
ha och använda kassaregister. De är även skyldiga att ta fram och erbjuda kunderna kvitton vid all 
försäljning. Skatteverket uppmuntrar därför alla medborgare att ta emot eller begära kvitton när man 
handlar. Det är en mycket viktig del i arbetet med att minimera risken för en svart ekonomi och därmed 
en snedvriden konkurrens för alla de företag som är skötsamma. 

Genom deltagande i projektet Tryggare Malmö kan Skatteverket arbeta ännu mer fokuserat med kontroll 
av de mest granskningsvärda företagen och företeelserna i Malmö. Genom samverkan ökar denna 
möjlighet samt den ackumulerade effekten av de olika verktygslådor som förvaltningarna inom Malmö 
stad och de olika myndigheterna förfogar över. 

En av de viktigaste komponenterna vid samverkan är uthållighet. Projekt Tryggare Malmö har nu pågått 
under några år, vilket inneburit att vi kunnat hålla ett högt och varaktigt tryck mot de verksamheter som 
försökt ställa sig utanför gällande regelverk. En annan framgångsfaktor är att polisen biträtt vid de flesta 
kontrolltillfällena. Detta har gett deltagande myndigheter och förvaltningar en möjlighet att arbeta med en 
känsla av trygghet även i potentiellt farligare miljöer samt i de särskilt utsatta områdena i Malmö. 

5.2. Polisen 

Polisens menar att genom Tryggare Malmö kan de med gemensamma krafter jobba mot problem med 
illegala verksamheter. Själva har de inte alla verktygen, så det är en verklig styrka att kunna jobba 
tillsammans.  

Många av de verksamheter som Tryggare Malmö gjort insatser mot kommer inte tillbaka utan har stängt 
permanent. Tryggare Malmö kan anpassa arbetet och testa nya vägar, vilket är viktigt. Nu har Tryggare 
Malmö en flexibilitet och kan snabbt mobilisera och göra insatser genom att kontakterna är upprättade 
och igång. 
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5.3. Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret har under 2019 varit på över hundra platsbesök inom Tryggare Malmö-satsningen. 
De flesta av besöken har skett tillsammans med miljöförvaltningen och Räddningstjänsten Syd. Vi har 
blivit bättre på att fördela arbetet så att den myndighet med bäst möjligheter agerar i ärendet. Detta har 
gjort att vår tid används mer effektivt och att vi kunnat besöka fler objekt. 

Jämfört med tidigare år har Räddningstjänsten Syd blivit mer aktiva med att förbjuda användningen när 
brister i brandskyddet upptäckts. Detta har gjort att stadsbyggnadskontoret, istället för förbud, riktat in sig 
på att inredningen med koppling till den olovliga verksamheten tas bort för att försvåra för nya 
överträdelser. 

Stadsbyggnadskontorets tillsyn har under året riktats mot olovliga bostäder, bröllopslokaler, internetcaféer, 
rökcaféer och andra typer av samlingslokaler. Detta framförallt i tidigare industrilokaler. Tillsammans med 
övriga myndigheter har tillsynsinsatserna lett till att ett femtiotal olämpliga bostäder försvunnit och över 
tio olämpliga samlingslokaler har stängts. 

5.4. Räddningstjänsten Syd 

 

Tryggare Malmö är till stor hjälp vid Räddningstjänsten Syds förarbete, till exempel genom att planera och 
hitta de verksamheter som vi behöver komma ut på tillsyn till. Tryggare Malmö är också bra på så vis att 
alla myndigheter inte behöver vara med på alla insatser. Saknas det till exempel bygglov för en verksamhet 
i en lokal, så är det stadsbyggnadskontoret som kan vidta åtgärder före oss.  

Arbetssättet i Tryggare Malmö har upparbetats och vi har bra kontaktvägar som byggts upp över tid. 
Räddningstjänsten har daglig kontakt med dem vi arbetar med i projektet. 

Räddningstjänsten Syd fattar fler och fler vitesbeslut, vilket vi inte gjort tidigare. Tidigare fattade vi beslut 
utan vite, men nu har vi större påtryckningsmedel. 2017 hade vi tre vitesbeslut., 2019 har vi haft över 60 
vitesbeslut. 

5.5. Tillståndsenheten 

Tillståndsenheten inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen handlägger ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och folköls- och tobaksförsäljning. De har även tillsyn över restauranger som 
har serveringstillstånd och butiker och restauranger som säljer tobak och serverar eller säljer folköl.  

Tillsammans i Tryggare Malmö kan tillståndsenheten fokusera på verksamheter där extra tillsyn behövs. 
Tillsynen är mer flexibel: insatserna går snabbt och ger bra resultat med stor uppslutning av de 
myndigheter som medverkar. 

Vid halvårsskiftet 2019 trädde lagen om tobak och liknande produkter i kraft och en tillståndsplikt 
infördes för alla som säljer tobak. På fem månader har tillståndsenheten fått in över 300 ansökningar från 
butiker med flera om att få sälja tobak. Tillståndsenheten har nu en möjlighet att göra en prövning av 
lämpligheten i bred bemärkelse - och utifrån den samlade bilden - besluta om verksamheten är lämplig att 
sälja tobak. 
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5.6. Kronofogden 

Kronofogden kom med i Tryggare Malmö under 2019. Myndigheten hade fått förfrågan året innan, men 
hade då inte riktigt haft resurser till att vara med. Tryggare Malmö ger Kronofogden nya kontaktvägar in i 
Malmö stad och med samverkansmyndigheterna, vilket de ser som mycket viktigt i deras arbete mot den 
grova ekobrottsligheten.  

Kontakterna har resulterat i ett mycket bra samarbete med Malmö stad där vi tillsammans har kunnat 
arbeta med de verksamheter som är av intresse för alla samverkansmyndigheter. Det gör att vi får vi en 
stor genomslagskraft. 

5.7. Arbetsmiljöverket 

Genom att medverka i Tryggare Malmö har Arbetsmiljöverket upplevt att de fått en större förståelse för 
vilket arbete andra myndigheter och Malmö stad gör, samt upplevt att effekten av tillsynen blivit bättre 
tillsammans. 

Arbetsmiljöverket har under året inte haft möjlighet att vara med på tillsynskontroller så mycket, dels på 
grund av tidsbrist och dels för att en del av tillsynen är utanför deras lagrum. De har medverkat på möten 
och de insatser som de gjort gemensamt har till stor del resulterat i att de verksamheter som de inspekterat 
har fått göra åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bättre. Arbetsmiljöverket kommer framöver att medverka 
på mer gemensam tillsyn eftersom de ser en stor vinst med att samverka med andra, som till exempel 
Tryggare Malmö, för att nå en bra effekt i tillsynen. 

5.8. Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket ser positivt på att miljöförvaltningen genom Tryggare Malmö kunnat inspektera flera 
företag som säljer kosmetika importerad från tredje land. Fler ärenden än tidigare har överlämnats från 
miljöförvaltningen till Läkemedelsverket under 2018 och 2019, vilket lett till att Läkemedelsverket haft 
detta som ett extrainsatt projekt i verksamhetsplanen under 2019. Varje enskilt ärende har varit 
tidskrävande då kännedomen om kosmetikaregelverket ofta varit låg till mycket låg hos företagen.  

Läkemedelsverket har fått en tydlig indikation på att det finns problem med direktimporterade kosmetiska 
produkter i Malmö. Hur läget ser ut i landets andra kommuner för direktimporterad kosmetika är oklart i 
dagsläget. Samarbetet med miljöförvaltningen har varit mycket gott och kompetensen hög hos 
inspektörerna, vilket lett till att de kunnat fatta flera beslut för att stoppa försäljningen av 
direktimporterade produkter i väntan på åtgärder från företagarna. 

Läkemedelsverket anser att en informationsinsats på kommunnivå behövs för att nå ut till blivande 
företagare med avsikt att importera kosmetiska produkter från tredje land. Brist på kunskap leder ofta till 
att företagaren behöver vidta korrigerande åtgärder vilket kan bli väldigt kostsamt för den enskilde 
företagaren. 
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6. Resultat 

6.1. Genomförd tillsyn 

Samordnad förstärkt myndighetstillsyn har genomförts inom branscher där behovet har varit som störst, 
såsom olovliga boenden, massage- och nagelsalonger, inventering av gamla industrifastigheter, 
oregistrerade och oseriösa livsmedelsverksamheter, rökcaféer och olaglig införsel av varor. 

6.1.1. Tillsynen i siffror 
Vi har följt upp tidigare meddelade förbud mot olovliga boenden och kontrollerat nya misstänkta 
olovliga boenden tillsammans med stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten. I 30 ärenden har vi 
under 2019 upptäckt boendemiljöer där antingen inomhusmiljön varit akut hälsofarlig, eller där det 
saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd, vilket gjort att vi förbjudit boendena. Sedan projektstart 
2017 är antal ärenden som startats på grund av misstänkta olovliga boenden uppe i 149. 

Under 2019 har vi besökt ytterligare fem massagesalonger, vilket innebär att vi totalt besökt 49 
massagesalonger, av de 106 som vi inventerat i Malmö. Totalt är 23 ärenden under utredning och följs upp 
löpande. Av de 26 avslutade ärendena har åtta stängt ner sin verksamhet, ett har bytt ägare och14 har fått 
förbättrad ventilation och/eller förbättrade städ- och hygienrutiner. Tre kunde avslutas direkt, då inga 
allvarliga avvikelser noterades.  

Under 2019 har tio nagelsalonger besökts tillsammans med Skatteverket. Samtliga salonger hade 
bristande hygienrutiner samt brister i hantering av kosmetiska och/eller kemiska produkter. Två ärenden 
har avslutats efter utförda åtgärder. Övriga ärenden är pågående då salongerna håller på att åtgärda 
påtalade brister. 

Ett stort ärende rör en fastighet i Lindängens centrum som genererat en rad beslut både mot 
fastighetsägaren och verksamheter som hyr lokaler i fastigheten. Utöver det har uppföljande inventeringar 
av ett antal fastigheter gjorts i andra delar av Malmö, till exempel Norra Grängesbergsgatan. 

Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har vi upptäckt 78 samt 
kontrollerat 58 av dem. En del har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn. 
En del verksamhetsutövare går inte att få tag på, vilket resulterar i extra arbete. 

Vid flera av livsmedelskontrollerna har allvarliga brister konstaterats och totalt har 48 sanktionsbeslut 
fattats om förbud mot utsläppande av livsmedel, vitesförelägganden och tillfälliga stängningar. Sedan 
projektets start har ungefär 100 ton livsmedel, främst godis, men även färgade majrovor stoppats från 
försäljning.   

Vi har deltagit i gränshandelskontroll av livsmedelsfordon på Lernacken samt följt upp ett tiotal 
ärenden som initierats av gränspolisen som gällt köttransporter. 

Vi har gjort tillsyn av ett nyöppnat rökcafé som fick stängas efter myndighetsbeslut. Alla övriga rökcaféer 
(ett femtontal) har stängts, utom två som har följts upp under året. Tillsammans med Polis, Skatteverket, 
räddningstjänsten och tillståndsenheten har vi besökt en tillfällig illegal klubb. 

Tillsammans med tillståndsenheten, Skatteverket och Tullverket har vi gjort kontroll av läkemedel, 
tobak, kosmetika och pantsystem i 62 butiker. 



 
 
 

31 
 

En större tillsynsinsats har gjorts vid en loppmarknad som genererat ärenden om livsmedel, kosmetiska 
produkter, elektronik samt läkemedel. 

6.1.2. Utveckling av metoder och arbetssätt 
Arbetet inom Tryggare Malmö har genererat metodbeskrivningar, inklusive säkerhetsrutiner, checklistor 
och rutiner för arbetsfördelning mellan myndigheter för de tillsynstyper som hittills utvecklats: 
massagesalonger, nagelsalonger, olovliga boenden, samordnad fastighetstillsyn, rökkaféer, illegala klubbar, 
livsmedelsfusk, olovlig försäljning av läkemedel. När det gäller vissa av tillsynsområdena har vi utvecklat 
rutiner för när de ska överlämnas till andra tillsynsmyndigheter såsom Kemikalieinspektionen och 
Elsäkerhetsverket. 

Vi har upprättat och permanentat stabila kanaler för samverkan och informationsöverföring mellan 
medverkande myndigheter. Alla myndigheterna träffas regelbundet cirka en gång i månaden för att gå 
igenom aktuella tillsynsobjekt och för planering av insatser och prioriteringar. För varje bransch ovan 
finns också mindre samverkansgrupper som träffas regelbundet för planering och som löpande utför 
tillsyn tillsammans. De upparbetade kanalerna och kännedom om varandra gör att vi väldigt snabbt kan 
kalla ihop de olika tillsynsmyndigheterna och agera vid tips och incidenter. Det bidrar till det flexibla 
arbetssätt som är en av nycklarna till Tryggare Malmös framgång. 

 

6.2. Effekter av tillsynen 

6.2.1. Förbättrade arbetsmetoder och effektivare arbete genom stärkt samarbete  
Sedan starten av Tryggare Malmö har vi förbättrat våra arbetsmetoder och genom det stärkta samarbetet 
mellan de olika myndigheterna har vi blivit effektivare. När vi har kännedom om varandras arbetssätt, 
olika verktyg och sanktionsmöjligheter, kan vi också fördela arbetsinsatserna så att de blir tidseffektiva. 
När vi vet vad olika myndigheter letar efter kan vi vara varandras ögon och öron, så att inte alla 
myndigheter behöver vara med vid alla tillsynstillfällen. Ibland kan Polisen meddela miljöförvaltningen om 
personer som röker i en lokal eller räkna antalet personer i en lokal och meddela Räddningstjänsten Syd 
som sätter maxantal av brandskyddsorsaker. 

6.2.2. Oregistrerade verksamheter blir registrerade och täcks av ordinarie tillsyn  
Vår tillsyn, särskilt när det gäller livsmedelsverksamheter, resulterar i vissa fall i att vi kan registrera aktuella 
företag och verksamheter så att de blir en del av den ordinarietillsynen. På sikt skulle det kunna bli fallet 
även med till exempel massage- och nagelsalongerna. 

6.2.3. Illegala hälso- och miljöfarliga verksamheter stängs ner  
I vissa fall får vår tillsyn som följd att verksamheter förbjuds när man överträder lagstiftningen eller när 
man håller till i olämpliga eller hälsovådliga miljöer. I andra fall kan vi ta sanktionsbeslut med så kännbara 
viten att man väljer att stänga verksamheterna. 

6.2.4. Förstärkt konkurrensläge för legala verksamheter 
När vi lyckas påföra gällande tillsynsavgifter eller stänga de verksamheter som inte följer lagen, möjliggör 
vi för seriösa verksamheter att konkurrera på lika villkor. Ett exempel är thaimassagesalonger där vi kan 
gynna dem som arbetar seriöst genom att på olika sätt visa att de uppfyller de krav vi ställer och följer 
gällande lagar och regler. 

6.2.5. Rättsläget har förtydligats när det gäller följande branscher 
Livsmedel 

Under arbetet har ett växande antal sanktionsbeslut gällande livsmedelsverksamheter fattats och ett fåtal 
av dessa har överklagats. Överklagandena har gällt bland annat att verksamheter inte anser sig behöva 
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registrera sin restaurangverksamhet för att den bedrivs i föreningsform, men där vi har fått rätt i 
överinstans. Det spelar därför ingen roll i vilken företagsform verksamheten bedrivs i, något som också 
förtydligas i nya kontrollförordningen för livsmedel där begreppet "livsmedelsföretag" byts ut mot "aktör".  

De beslut vi kopplat viten till har dömts ut i samtliga fall när vi ansökt till Förvaltningsrätten, något som 
också tyder på att vi har tydligt lagstöd för de krav vi ställer. 

Samlingslokaler 

Den 1 juni 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft som innebär att fler miljöer omfattas av förbud mot all 
form av rökning. Tobakslagen riktar sig mest till restauranger och lokaler dit allmänheten har tillträde, men 
även till allmänna sammankomster och tillställningar. Miljöförvaltningen har lagt mycket tid på att sätta sig 
in i den nya lagstiftningen och reda ut vissa otydligheter då det saknas rättspraxis. 

Det vi ser i Malmö är att man organiserar om sig från förening till stora slutna sällskap där tobakslagens 
tillämplighet inte är så tydlig. I vår kontakt med andra kommuner uttrycker de att de ser samma tendenser 
till organisering. Miljöförvaltningen fattar nu beslut om rökförbud med stöd i miljöbalken till skydd för 
människors hälsa i ett sådant ärende.  

Inom Tryggare Malmö har totalt 16 förbud att upplåta lokaler för rökning fattats, varav sex stycken 
ärenden har överklagats. Miljöförvaltningen har fått rätt i samtliga ärenden förutom i ett där 
förvaltningsrätten bedömde att det inte var klarlagt att allmänheten hade tillträde till lokalen. 

I fyra ärenden har ansökan om utdömande av vite gjorts där domstolarna gett bifall i samtliga. 

6.2.6. Förutsättningarna för ett tryggt, säkert och hälsosamt liv i Malmö har stärkts 
Genom arbetet inom Tryggare Malmö har vi på olika sätt stärkt förutsättningarna för ett tryggt, säkert och 
hälsosamt liv i Malmö. Ett exempel är att få bort icke-godkända läkemedel och kosmetika samt 
hälsovådliga livsmedel från butiker och marknader. Ett annat är att förbjuda ohälsosamma bostadsmiljöer 
som ofta saknar godkända utrymningsvägar och att förbjuda rökning och brandfarlig hantering av gasol i 
ett antal samlingslokaler. 

6.3. Media och påverkansarbete 

Under året har intresset för Tryggare Malmö varit stort, både från politiskt håll och från media. I april fick 
vi möjlighet att presentera Tryggare Malmö för inrikesminister Mikael Damberg som var på besök i 
Malmö.  

Socialdemokratiska ledamöter av justitieutskottet var på besök under två dagar i Malmö och med stort 
intresse fick de höra om Tryggare Malmö samt följa med ut på fältet. De tog stort intryck av det de fick se 
och vi ser att förslag på nationell nivå som tagit intryck av vårt sätt att arbeta i Malmö. Justitieutskottet har 
bland annat gett en utredare uppdrag att utreda och lämna förslag om hur kommunerna kan få ett 
lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Vi deltog även under Almedalen där ett stort fokus låg på livsmedel och behovet av en nationell styrka 
mot livsmedelsfusk. Sedan arbetet med Tryggare Malmö tagit fart och vi upptäckt vilka svagheter som 
finns i det svenska kontrollsystemet har vi drivit ett arbete för att uppmärksamma beslutsfattarna på detta. 
Våra förberedelser har gett effekt då vi fått möjlighet att presentera våra förslag både till inrikesministern 
Mikael Damberg och landsbygdsministern Jennie Nilsson.  
 

Vår myndighetsgemensamma tillsyn på en loppmarknad i april fick medialt genomslag med artiklar ibland 
annat Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Även den myndighetsgemensamma tillsynen på Lindängens 
centrum fick stor medial uppmärksamhet  
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6.4. Slutsatser 

Sedan starten i juli 2017 har Tryggare Malmö utvecklats och mognat både vad gäller arbetsmetoder, vilka 
samarbetspartner som ingår och vilka tillsynsområden som är i fokus. Under 2019 har vi utökat våra 
tillsynsområden med bland annat nagelsalonger, men även tagit ett helhetsgrepp över en plats som upplevs 
som otrygg i exemplet Lindängens centrum. I båda dessa fall har samarbetet varit framgångsrikt och de 
olika ingående tillsynsmyndigheterna har kunnat nå längre tillsammans än vad som skulle varit fallet var 
för sig. 

Vi har också i vissa tillsynsområden kommit närmare situationer med människohandel och utnyttjande av 
utsatta människor i fler fall än tidigare. I dessa fall är det extra viktigt med ett brett samarbete för att kunna 
komma åt de som tjänar pengar på detta. Vi har fått med oss Kronofogden i vårt samarbete och det har 
ökat vår genomslagskraft och utökat vår verktygslåda mot grov brottslighet. Polisen ser också hur vi kan 
samarbeta inom fler områden, gärna i de geografiska områden som de identifierar. 

Vi ser också många utmaningar: ju mer vi letar efter oseriösa verksamheter, desto fler hittar vi. Vi ser till 
exempel att den okontrollerade importen av hälsovådliga preparat och dåligt märkta livsmedel växer och 
är mycket oöverskådlig, särskilt som mycket av handeln är internetbaserad. Många oseriösa verksamheter 
byter ägare ofta, särskilt om de får domar emot sig eller drivs som målvaktsverksamheter, där den som står 
som ägare inte är den som egentligen driver verksamheten och tjänar pengarna. I fallet med rökkaféer 
byter de organisationsform från förening till slutet sällskap och blir då svårare att nå med lagstiftningen. 
Ibland när vi kommer en oseriös verksamhet på spåren flyttar den till en annan kommun som inte arbetar 
lika aktivt med den här typen av uppsökande tillsyn som vi gör i Malmö. 

När vi har arbetat med Tryggare Malmö i några år växer vår arbetsbörda. Förutom nya tillsynsobjekt som 
vi hittar, behöver vi följa upp gamla ärenden kontinuerligt så att förbjudna verksamheter inte sätts upp 
igen. Samtidigt behöver vi utveckla våra metoder och utvärdera nya arbetssätt, så att vi blir en lärande 
organisation. Det är mycket glädjande att miljönämnden tilldelats permanenta medel för Tryggare Malmö 
avsikten är att integrera arbetet i den ordinarie myndighetstillsynen. Det kommer att ge möjlighet till 
stabilitet och mer långsiktig planering. 

Vi ser också behov av mer nationell samordning och att fler kommuner börja arbeta som Malmö för att 
kunna hantera fusk och brottslighet som flyttar mellan kommuner och även över nationsgränserna. Både 
Göteborg och Stockholm börjar snegla på Malmö och startar liknande tillsynsverksamhet. Ett exempel på 
framgångsrikt samarbete är med Rejseholdet i Danmark när det gäller livsmedelsfusk. Framgången när det 
gäller att stoppa godisfusk hade aldrig varit möjligt utan detta samarbete.  

Vi har också sett vikten av ett flexibelt arbetssätt där vi snabbt kan mobilisera oss utifrån en problembild 
som uppstått. Att vi även arbetar utanför kontorstid har haft stor inverkan på de branscher vi riktar oss 
mot då de inte förväntar sig kontroller på kvällar och helger.  

Slutligen kan vi konstatera att den organiserade brottsligheten inte har ett specifikt intresse av att verka 
inom vissa branscher, utan intresset ligger där pengarna finns och tillsynen och kontrollen är låg. Därför 
måste vi ha ett flexibelt arbetssätt och kunna ändra riktning när brottsligheten byter bransch. 
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