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1. Problembeskrivning 

Miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara 

utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa. Men vid 

tillsyn, planerad eller efter tips, händer det att inspektörerna hittar lokaler som inte alls 

uppfyller kraven för bostadsändamål. För det första kan bostaden var olämpligt placerad 

till exempel i källarutrymmen eller i industrifastigheter, och bygglov för bostaden 

saknas, vilket egentligen inte är inom miljöförvaltningarnas ansvarsområde. Vidare kan 

det finnas brister beträffande ventilation, fukt, mögel eller ohyra. Fastighetsägaren har 

ibland inte heller någon fungerande egenkontroll. 

 

Inspektören råkar i tillsynen ut för situationer där hen kan stå inför valet att döma ut en 

lokal som bostad. Att ta detta steg är en ingripande åtgärd med stora konsekvenser för 

både hyresgäst och hyresvärd, inte minst om beslutet omfattar flera lägenheter i ett 

flerbostadshus. För hyresgästen innebär beslutet juridiskt att bostaden upphör att vara 

bostad och att dennes hyreskontrakt därmed upphör att gälla. Hyresgästen ställs på 

gatan utan skydd, det finns inget i lagstiftningen som säger att husets ägare ska hjälpa 

till med en ersättningsbostad. Det är därför viktigt att tillsynsmyndigheten har ett 

välgrundat bedömningsunderlag och rutiner för besluten, och att det finns en beredskap 

att hantera de konsekvenser som beslutet medför. Vanligtvis är det flera myndigheter 

inblandade i ärenden gällande olovliga boenden, till exempel stadsbyggnadskontoret 

och räddningstjänsten. Därför är det även viktigt med väl fungerande rutiner kring 

samverkan.  

 

2. Syfte 

Syftet med projektet är att inspektörerna ska bli säkrare i sin bedömning och processen för att 

döma ut lokaler och bostäder. Problematiken inom området ska belysas och projektet ska ge 

stöd för hur inspektörerna kan förbereda sig för olika situationer, till exempel när personer 

riskerar att bli bostadslös på grund av att en bostads döms ut. Detta bör leda till en både 

snabbare och tydligare process för de boende/hyresgästerna och fastighetsägaren. Större 

likvärdighet i processen mellan kommunerna leder i sin tur till att rättssäkerheten bör bli högre. 

 

3. Genomförande 

Projektet är uppdelat i två delar: 

 

1. Bedömningsgrunder 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


 Projektarbetsgruppen ska arbeta fram ett material, riktat till inspektörer, som innehåller den 

lagstiftning som reglerar området, förslag på rutiner och bedömningsgrunder för att döma ut 

bostäder med stöd av miljöbalken, samt exempel på utformning av mallar för beslut. Materialet 

kommer även att kunna användas vid inspektioner som inte leder till utdömande. Det ska 

redogöras för viktiga samarbetspartners och vilken roll de har. 

  

Följande områden kommer att ingå i materialet: 

a) Lagstiftning 

b) Rättspraxis 

c) Inspektion och bedömningar 

d) Föreläggande om åtgärder 

e) Tvångsförvaltning 

f) Utdömande av bostad. 

 

2. Utbildning 

När materialet är färdigt avslutas projektet med en utbildningsinsats riktad till de inspektörer 

som berörs. Utbildningen ska bygga på det framtagna materialet. Utbildningen ska lyfta fram 

vikten av att samverka och samarbeta med andra myndigheter.  

 

 

4. Projektmål  

  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 

P1 Projektarbetsgruppen har arbetat fram 

ett material som kan ge inspektörerna 

kunskap och stöd gällande processen 

för att döma ut bostäder.  

Materialet har distribuerats till 

samtliga skånska miljöförvaltningar 

Augusti 2019 

P2 Projektarbetsgruppen har genomfört 

en utbildningsinsats för inspektörer. 

Oktober 2019 

 

 

5. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Snabba och tydliga 

processer vid 

utdömande av bostäder 

P1, P2 Efter projektets slut 

 

 

6. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen är miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Skåne. 

 

7. Avgränsningar 

Projektet kommer att beröra samverkan mellan olika myndigheter, men beträffande 

lagstiftningen ska fokus vara på miljöbalken (inte PBL, jordabalken, hyreslagen etc.). 

 

 

8. Projektorganisation 

Anton Stenlund Malmö 

Elin Holgersson Lund 

Elin Viggh Svedala 



Jenny Hjelmgren Helsingborg 

Nina Heinesson Vellinge 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

9. Tid- och aktivitetsplan 

juni 2018 Projektstart 

augusti - december Projektgruppsmöten, arbetar med texter till materialet 

januari – mars 2019 Projektgruppsmöten, arbetar med utbildningen 

mars Save the day, om utbildningen, skickas till kommunerna 

maj Inbjudan skickas till kommunerna 

mars - maj Projektgruppsmöten, arbetar med materialet 

augusti Materialet skickas till kommunerna 

september/oktober Utbildningsdag, kursutvärdering 

oktober Projektrapporten färdig 

november Projektavslutning 

  

 

10. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 80 

timmar per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

11. Samordning 

Andra berörda myndigheter ska bjudas in för att föreläsa på utbildningsdagen samt 

eventuellt kontaktas för att vara referensgrupp när materialet arbetas fram.  

 

12. Kommunikation  

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten och Skypemöten, övrig kommunikation inom projektgruppen 

sker via e-post och dokumentation samlas på Miljösamverkan Skånes samarbetsyta 

(SharePoint via länsstyrelsen). 

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

Material och inbjudan till utbildningen skickas via e-post till miljöförvaltningarna, samt 

läggs ut på Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

 

13. Plan för utvärdering 

Kursutvärdering i enkätform skickas till deltagarna på utbildningen. 

 

Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att göras.  

 

14. Överlämnande och avslut  

Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 30 oktober 2019.  


