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Abstract 
 
The aim of this study is to map the municipalities’ public health supervision regarding 
apartments which is rent to persons who have a residence permit (previous asylum seekers). 
Municipalities were selected by using statistics over numbers of residence permit which were 
obtained from the Swedish Migration Agency. To find out how the municipalities works with 
supervision on this type of apartments, a survey was sent to the concerned municipalities. 
The result of the study was that 8 of 64 municipalities operate supervision on this type of 
apartments. To operate this kind of public health supervision the municipalities can e.g. use 
The Public Health Agency of Sweden’s supervisory guidance as a tool. Even though there are 
supervisory guidance, which can be used to operate public health supervision, there were 
municipalities who considered it insufficient. Which may be due to the fact that The Public 
Health Agency of Sweden does not have a specific supervisory guidance for apartments which 
is rent to persons who have a residence permit (previous asylum seekers). To make public 
health supervision on this type of apartments more efficient, the municipalities should 
cooperate with stakeholders e.g. Social Services Department and the Swedish Migration 
Agency to easily find this type of apartments. To make the supervision more effective, one 
can look after the good examples like the eight municipalities, among other things like send 
out letter with a prebooked date and the aim of the supervision to the real estate owner, 
operate supervision in project form, using checklist when operating supervision. 
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Centrala begrepp 
 
Anvisad (kommunanvisad): En nyanländ som med hjälp från arbetsförmedlingen 
eller migrationsverket får ett boende i en kommun och blir därmed folkbokförd i den 
kommunen (Boverket 2015a). 
Boendeyta/Bostadsyta: Bostadens area som divideras med antalet personer som är 
kopplade till bostaden. Resultatet blir därmed boendeyta i kvadratmeter per person 
(Boverket 2015a). 
Egenbosatt: Person som i samband med beviljat uppehållstillstånd ordnar eget 
boende (Boverket 2015a). 
HVB: Hem för vård och boende. Verksamhet som bedriver omvårdnad, stöd eller 
fostran till personer som har någon form av behov inom socialtjänstens 
ansvarsområde, t.ex. asylsökande (IVO 2016).  
IVO: Inspektion för vård och omsorg. 
Kommunmottagen: En person som fått uppehållstillstånd och som därmed har 
rätten att folkbokföra sig (Boverket 2015a). 
Nyanländ: En utländsk medborgare som erhållit permanent uppehållstillstånd 
(Boverket 2015a). I denna studie innefattar uppehållstillstånd, de personer som 
tidigare varit asylsökande. 
OVK: Obligatorisk ventilationskontroll. Utförs regelbundet i byggnader och syftar till 
att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar (Boverket 
2017). 
Permanent uppehållstillstånd: En medborgare av utländsk bakgrund som erhållit 
permanent uppehållstillstånd och därmed har tillstånd att bo i Sverige under 
obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge medborgaren är bosatt i Sverige (Boverket 
2015a). 
SEI: Socioekonomisk indelning. Klassifikation som är baserat på uppgifter om 
individers yrken. Indelningen baseras på faktorer som utbildningsnivå, inkomst eller 
yrke (SCB 2018). 
Tillsynsvägledande myndighet: Myndighet som tillsynsvägleder kommunernas 
operativa tillsyn (Folkhälsomyndigheten 2016b). I denna studie avses 
tillsynsvägledande myndighet vara Folkhälsomyndigheten. 
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1 Inledning 
 
1.1 Aktuell statistik 
Antalet personer som sökt asyl i Sverige år 2018, har varit ca 1600 per månad och 
Migrationsverket bedömer totalt att mellan 18 000 och 27 000 personer kommer att 
söka asyl i år (Migrationsverket 2018b). Av alla asylansökningar, beräknas 18 000 
personer att få uppehållstillstånd, enligt Migrationsverkets prognos (Migrationsverket 
2018b). 
 
1.2 Boendesituation 
Vid beviljat uppehållstillstånd kan nyanlända antingen ordna eget boende eller bli 
anvisad till den kommun där man under asyltiden bott på ett anläggningsboende och 
kommunen ordnar därmed ett boende för de nyanlända (Verständig, Akbar och 
Eriksson 2016). Personer som ordnar boende på egen hand söker sig oftast till 
storstadskommuner, medan nyanlända som blivit anvisad bosättning av kommunen, 
oftast hamnar i kommuner med reducerad befolkningsmängd, där det finns god 
bostadstillgång. Men här har de istället sämre förutsättningar att få ett jobb än om de 
hade bosatt sig i en storstadskommun (Verständig, Akbar och Eriksson 2016) samt att 
det kan vara brist på förbindelse inom kollektivtrafiken för att kunna transportera sig 
in till centrum (Boverket 2015b).  
 
För att kartlägga boendesituationen för nyanlända kopplar Boverket alla nyanlända till 
en bostad och bostadens bostadsyta. För de nyanlända som är bosatta i 
storstadskommuner är boendeytan lägre än vad boendeytan är för personer som är 
bosatta i landsbygdskommuner (Boverket 2015a). Nyanlända som bor i 
storstadskommuner har en mindre yta per person att bo på jämfört med resterande 
befolkning i helhet (Boverket 2015a). Dock kan prognosen vad gäller boendeytan vara 
missvisande, då många individer inte bor där de är folkbokförda (Boverket 2015a). De 
individer som folkbokför sig på en adress men bor på en annan adress, ger upphov till 
att boendeytan per person blir högre på den folkbokförda adressen i teorin, men i 
praktiken så är boendeytan per person lägre på den folkbokförda adressen. Gentemot 
att boendeytan per person är lägre i teorin på den adress som individen inte är 
folkbokförd på, men att i praktiken så är boendeytan per person högre på den adress de 
inte är folkbokförda på, då de i praktiken är bosatt på den icke folkbokförda adressen 
(Boverket 2015a). 
 
1.3 Trångboddhet följt av hälsoproblem 
Då det råder bostadsbrist i Sveriges kommuner (Boverket 2008), blir utfallet att 
nyanlända som valt att hitta boende på egen hand, bosätter sig hos släktingar, bekanta 
eller andra tillfälliga bostadslösningar (Boverket 2015a). Bästa scenariot kan då bli att 
man får ett eget rum, men i sämsta fall utgörs sovplatsen av en madrass eller soffa 
(Boverket 2015a), vilket kan leda till trångboddhet och osäkra boendeförhållanden 
(Verständig, Akbar och Eriksson 2016). När det råder utrymmesbrist och trängsel blir 
det svårt att upprätthålla bostadens hygien vilket innebär sämre inomhusmiljö 
(Boverket 2008). En sämre inomhusmiljö pga fukt, mögeltillväxt eller trångboddhet 
leder till hälsoproblem (Ritcher et al. 2018). Att invandrare hamnar i bostäder med 
ogynnsamma inomhusmiljöer som i sin tur kan leda till hälsoproblem, beror bl.a på de 
ekonomiska nackdelarna som invandrare kan ha (Ritcher et al. 2018). Det har länge 
varit allmänt känt att tillståndet på inomhusmiljön har en påverkan på hälsan, men 
under den senaste tiden har fokus lagts på fukt och mögel, då man har sett att dessa 
faktorer kan orsaka allvarliga hälsoproblem (Ritcher et al. 2018) såsom respiratoriska 
hälsoeffekter samt utlösa allergi (Hegarty, Dannemiller och Peccia 2018). 
 
1.4 Tillsynsmyndighetens ansvar 
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Inomhusmiljön har en stor betydelse för människors hälsa, då vi tillbringar en större 
del av våra liv inomhus (Folkhälsomyndigheten 2016a). Har man som privatperson 
problem i sin lägenhet med t.ex fukt och mögel, ska kontakt först och främst tas med 
hyresvärden. Om problemen inte blir åtgärdad ska kontakt tas med kommunens miljö- 
och hälsoskyddskontor (Folkhälsomyndigheten 2016a), då tillsynsmyndighetens ansvar 
är att se till så att olägenhet för människans hälsa inte uppstår enligt 9 kap. 3§ i 
miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
Denna studie utförs på uppdrag av Kramfors kommun och syftar till att analysera 
hälsoskyddstillsynen på bostäder som hyrs ut till nyanlända. Utifrån kommunernas 
arbetssätt och erfarenhet av hälsoskyddstillsyn på denna typ av boende, ska denna 
studie analysera om tillsynen är ändamålsenlig eller om tillsynsmetodiken behöver 
utvecklas. De kommuner som kommit långt med metodiken vad gäller 
hälsoskyddstillsyn på denna typ av boende, kan genom studien dela med sig av goda 
exempel till övriga kommuner.  
 
Denna studie syftar till att besvara följande frågeställningar: 
• Vad har inspektörerna för erfarenhet vad gäller hälsoskyddstillsyn på bostäder som 

hyrs ut till nyanlända? 
• Hur ser samarbetet ut mellan berörda aktörer i syfte till att uppnå en god metodik 

vad gäller hälsoskyddstillsynen på denna typ av bostäder?  
• Hur får kommunerna information om var nyanlända bor för att den planerade 

tillsynen ska vara effektiv? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan tillsynsmyndighet och boende? 
• Inom vilka sakområden hittas flest brister vid tillsyn på bostäder som hyrs ut till 

nyanlända? 
• Vad används som tillsynsvägledning och hur anser kommunerna att 

tillsynsvägledningen fungerar? 
 
1.6 Avgränsning 
För att begränsa denna studie har fokus lagts på hälsoskyddstillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända. För att begränsa studien ytterligare har studien utgått från de 
kommuner som tagit emot flest personer som fått uppehållstillstånd. Uttag av antalet 
kommuner utfördes genom att i varje län välja de 5 kommuner som tagit emot flest 
nyanlända.  
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Lagstiftning 
 
2.1.1 Miljöbalken 
Enligt 9 kap. 3 § i miljöbalken ska bostäder användas på ett sådant sätt så att 
hälsoproblem inte uppstår hos människor (SFS 1998:808). Fastighetsägaren är den 
person som ansvarar för att se till att bostäder som hyresgästerna är bosatta i, inte 
medför hälsoproblem (SFS 1998:808). För att förhindra olägenhet för boende, ska 
fastighetsägaren bedriva en så kallad egenkontroll, enligt 26 kap. 19 §, vilket innebär att 
fastighetsägaren ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenhet inte 
uppstår (SFS 1998:808). Tillsynsmyndigheten ska i sin tur utifrån planering eller vid 
klagomål, utföra tillsyn för att kontrollera fastighetsägarens verksamhet, enligt 26 kap. 
1 § (SFS 1998:808). 
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2.1.2 Miljötillsynsförordningen 
Folkhälsomyndigheten omfattas av 26 kap. 3 § (SFS 1998:808) och ska ge 
tillsynsvägledning vad gäller hälsoskydd i bostäder, enligt 3 kap. 4a §, pkt.1 (SFS 
2011:13). Folkhälsomyndigheten delar ansvaret med länsstyrelser för att tillsynsvägleda 
kommunernas operativa tillsyn i syfte till att kommunerna ska kunna bedriva en 
effektiv och likvärdig tillsyn (Folkhälsomyndigheten 2016b). För att bedriva 
tillsynsvägledning, som består av tre områden, används miljötillsynsförordningen 
(Folkhälsomyndigheten 2016b). De tre områdena är att årligen följa upp och utvärdera 
kommunernas operativa tillsyn, att om det är ändamålsenligt och möjligt ska den 
tillsynsvägledande myndigheten kunna samordna tillsynen och slutligen ska den 
tillsynsvägledande myndigheten meddela föreskrifter, enligt 1 kap. 12, 15 och 17 §§ (SFS 
2011:13). 
 
 
 
3 Material och metod 

3.1 Litteraturstudie 
Litteratur som legat till grund för studien har hämtats från myndigheters hemsidor och 
rapporter såsom Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Boverket, lagstiftning samt 
vetenskapliga artiklar. Lagstiftning som denna studie har behandlat är miljöbalken, 
miljötillsynsförordningen och lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. Vetenskapliga artiklar har inhämtats från Web Of Science, Scopus och 
Google Scholar. 
 
3.2 Enkätundersökning 
Med hjälp av statistik, som Migrationsverket har tagit fram över antalet 
kommunmottagna 2018 (Migrationsverket 2018a), valdes de 5 kommuner i varje län 
som tagit emot flest nyanlända, för en enkätundersökning (med undantag för Gotlands 
län, där en kommun valdes). Enkäten var internetbaserad och sammanställdes med 
hjälp av Google formulär (bilaga 1). Innan utskick av enkäten, togs kontakt med de 
kommuner som var relevant för enkäten, via telefonsamtal. Telefonsamtalen utfördes i 
syfte till att komma i kontakt med rätt person, fråga om de vill delta i 
enkätundersökningen och sedan be om mailadress. I de fall då kontakt med rätt person 
inte var möjlig, skickades enkätundersökningen till kommunernas kundtjänst mail, i 
hopp om att enkäten vidarebefordras till rätt person. Enkäten skickades till 60 stycken 
hälsoskyddshandläggare och till 30 stycken kundtjänst mail. I samband med utskick av 
enkäten skickades ett följebrev där syftet med enkäten framgick, bilaga 2. Valet av en 
enkätundersökning utfördes för att på ett effektivare sätt, kunna nå ut till så många 
kommuner som möjligt och därmed öka chansen för en högre svarsfrekvens. 
 
Enkäten skickades ut den 11 september 2018, via mail till de utvalda kommunerna. 
Enkäten bestod av 17 frågor där kommunerna bl.a. fick svara på hur de utför 
hälsoskyddstillsyn, hur de går tillväga vid förberedelse av planerad tillsyn, vilka 
sakområden det föreligger brist inom vid tillsynen. Kommunerna hade fram tills den 24 
september 2018 att besvara enkäten. En vecka efter det första utskicket av enkäten 
skickades en påminnelse till de kommuner som inte besvarat enkäten än, bilaga 3. 
Enkäten var anonym och kunde inte kopplas till någon specifik inspektör, men namn 
på kommun finns med i studien i de fall kommunen haft goda exempel på hur planerad 
tillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända kan utföras. Svarsalternativen i enkäten 
är både kvantitativa och kvalitativa och svaren redovisades i stapeldiagram som togs 
fram med hjälp av Excel. De kvalitativa svaren analyserades genom att hitta olika 
teman (Eljertsson 2014). De svaren som hade liknande teman kategoriserades därmed 
(Eljertsson 2014). T.ex. om flera kommuner svarat att de anser att ventilation är det 
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sakområde som de anser att det råder mest brist inom vid utförande av tillsyn, sattes 
deras svar ihop och namnet på kategorin blev därmed ”ventilation”. 
 
 
4 Resultat 
104 kommuner blev tillfrågade att besvara enkäten. Fem kommuner ville inte vara med 
i undersökningen. Ett fåtal kommuner samverkar med en eller två andra kommuner 
och har därmed presenterats som en kommun vid redovisning av resultatet. Utfallet 
blev därmed att enkäten skickades till 90 kommuner varvid svar inkom från 64 
kommuner, vilket gav en svarsfrekvens på 71 %. 
 
4.1 Hälsoskyddstillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända 
32 kommuner utför hälsoskyddstillsynen enbart utifrån klagomål och 32 kommuner 
utför planerad hälsoskyddstillsyn, varvid åtta kommuner planerar sin tillsyn på 
bostäder som hyrs ut till nyanlända. Följande redovisning av resultatet i rubrik 4.1.1.-
4.1.5 behandlar de kommuner som planerar sin hälsoskyddstillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända. Istället för att citera kommunernas svar har svaren skrivits om, 
med undantag för förklaring av kategorin övrigt i figur 4, där svaren har citerats. 
 
 
4.1.1 Planering av tillsyn på bostäder 
Kungsbacka och Skellefteå kommun utför planerad tillsyn i projektform med 
fokusområden, varvid Skellefteå kommun samverkar med Migrationsverket vid 
utförande av tillsynsprojekten. Finspång kommun har inte bara haft bostäder som hyrs 
ut till nyanlända som utgångspunkt, men de har varit av högsta prioritet. Men även 
grupper som är mest utsatta och inte själva kan styra var de bor eller som av olika 
anledningar inte kan eller vet sina rättigheter, har varit av högsta prioritet vid planering 
av tillsyn. Norrköpings kommun använder sig av checklistor och åker ut på förbokade 
besök. 
 
I Stockholms stad påbörjas den planerade tillsynen genom att bokningsbrev skickas ut 
till verksamhetsutövare och fastighetsägare. I bokningsbrevet ges förslag på ett datum 
då inspektionen ska utföras och en kort beskrivning på syftet med inspektionen. Med 
bokningsbrevet bifogas en broschyr om bl.a. folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
egenkontroll. Vid planerad tillsyn tas tillsynsobjekten fram genom att Stockholms stad 
utgår från listor som de fått från bl.a. Socialförvaltningen och IVO.  
 
4.1.2. Tillvägagångssätt för att hitta denna typ av bostad och bedriva tillsyn  
För att hitta och bedriva tillsyn på denna typ av bostäder, begär Stockholms stad listor 
från bl.a. IVO och Socialförvaltningen. Kungsbacka kommun svarar på byggremisser 
för ändrat boende, Åre kommun inventerar hyresrätter och Skellefteå kommun väljer, 
tillsammans med Migrationsverket, ut antalet fastigheter i de områdena som har flest 
asylsökande. 
 
Finspång kommun har utfört tillsyn på denna typ av bostäder i mindre skala tidigare, 
men nu är de i startprocessen för en mer omfattande bostadstillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända. Kommunen har börjat med att skicka ut enkäter till 
fastighetsägare med hyreslägenheter. I slutet av november 2018, kommer kommunen 
att hålla i en informationsträff för fastighetsägarna. På informationsträffen kommer 
tillsynsmyndigheten informera fastighetsägarna om deras skyldigheter enligt 
miljöbalken. Tillsynsmyndigheternas kollegor på byggenheten kommer att informera 
fastighetsägarnas skyldigheter enligt plan- och bygglagen samt att energi- och 
klimatrådgivare kommer informera om klimateffektivisering. 
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Under 2019 planerar Finspång kommun att utföra en utvändig tillsyn där fokus 
kommer ligga på fasader och andra ytor som t.ex. trappuppgångar. Den utvändiga 
tillsynen kommer utföras oanmäld, men boende och fastighetsägare kommer bli 
informerade om vilken period det handlar om. Om kommunen behöver prioritera 
något område kommer de utgå från enkäter, tidigare inkomna klagomål och 
inkomststatistik. 
 
Vidare planerar Finspångs kommun att år 2020 bedriva tillsyn av lägenheter där målet 
är att lägga upp en återkommande tillsyn på bostäder. Hur ofta eller i vilken 
utsträckning tillsynen kommer ske, beror på enkäterna samt vilka resurser kommunen 
har och hur den inledande tillsynen fungerar. Under hela tiden kommer kommunen 
hålla boende informerade och föra en dialog med fastighetsägaren, men representanter 
från fastighetsägare som t.ex. vaktmästare, bovärdar eller liknande kommer inte vara 
med vid tillsyn av lägenheterna. 
 
4.1.3 Samverkan med andra aktörer 
Fem av de åtta kommunerna samverkar med andra aktörer och tre av de åtta kommunerna 
svarade att de tyckte att samarbetet fungerar bra. En av kommunerna som svarade att de inte 
samverkade med andra aktörer, förklarade att de inte samverkade med andra aktörer i 
dagsläget men att det kan bli aktuellt att i framtiden ta kontakt med andra enheter inom 
kommunen, men även externa enheter som Migrationsverket och Skatteverket. Aktörer som 
kommunerna samverkar med kan avläsas i figur 1. 

 
 
Figur 1. Aktörer som kommunerna samverkar med. Vissa kommuner omfattas av fler än en kategori. 

 
Fem kommuner (63 %) samverkar med andra enheter på kommunen, som bl.a. 
socialförvaltningen, inflyttarservice, individ och familjeomsorgen. Två kommuner 
(25 %) svarade att de samverkar med Migrationsverket varav en av de kommunerna 
även samverkar med kommunernas olika handläggare. Två kommuner (25 %) 
hamnade under kategorin “andra aktörer” då den ena samverkar med polisen och den 
andra samverkar med IVO.  
 
4.1.4 Boendens vetskap angående tillsynsmyndigheternas besök 
Två av de åtta tillfrågade kommuner svarade att boende vet varför de är på plats, varvid 
en av kommunerna, Norrköping kommun, skickar ut information till 
verksamhetsutövaren som informerar vidare om tillsynsmyndighetens besök till 
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boende. Men exakt hur mycket information som boende får från verksamheten 
angående tillsynsmyndighetens besök, vet man inte. Norrköpings kommun planerar 
även att ta fram brev på andra språk som kan delas ut till boende. 
 
Tre av de åtta tillfrågade kommuner svarade att boende inte vet varför myndigheten är 
på plats. I Uppsala kommun skedde tillsyn av bostäderna innan boende flyttat in, i 
Finspång kommun vet inte boende än varför myndigheten är på plats, men de arbetar 
fortlöpande för att informera de som bor i områdena, både muntligt och skriftligt. 
Skellefteå kommun förklarar på plats för boende varför de är där. 
 
Tre av de åtta tillfrågade kommuner svarade att de inte visste ifall boende visste varför 
tillsynsmyndigheterna var på plats. I den ena kommunen, Stockholms stad, så vet 
boende ibland varför tillsynsmyndigheten är på plats och ibland vet de inte, men oftast 
så har boende fått information i förväg av verksamhetsutövaren. Det kan även hända 
att verksamhetsutövaren frågar ett urval av boende, när tillsynsmyndigheten är på 
plats, om tillsyn kan utföras på lägenheten. Om tillsyn avses att utföras då, ges 
information direkt till boende. Dock är det inte ovanligt att det är ett fåtal boende som 
är närvarande vid inspektionen på grund av att boende är ute på aktiviteter. I den 
andra kommunen, Åre, ges information ut till fastighetsägare och verksamhetsutövare, 
innan inspektionen, men vid utförande av själva inspektionen förklarar 
tillsynsmyndigheten för boende varför de är på plats. 
 
4.1.5 Ytterligare förslag på tillsyn av bostäder  
Kommunerna blev tillfrågade om de hade något ytterligare förslag på hur man kan bedriva 
tillsyn på denna typ av bostäder och fyra av åtta tillfrågade kommuner besvarade frågan. 
Kungsbacka kommun svarade att man skulle kunna samverka med bl.a. Polisen, Åre kommun 
svarade att man skulle kunna ha en bra kommunikation mellan olika enheter på kommunen 
samt Norrköpings kommun svarade att man skulle kunna utföra tätare tillsynsbesök. Finspång 
kommun svarade att de inte hade något förslag nu, men att de fortlöpande söker information 
och idéer från andra kommuner runt om i landet. 
 
4.2 Kommunikation 
22 av 64 tillfrågade kommuner svarade att de behöver tolk på plats för att 
kommunicera med boende vid bedrivande av tillsyn. De 22 kommunerna som svarade 
att de behövde ha tolk på plats vid tillsyn, nämnde även hur ofta de använder sig av en 
tolk (figur 2). 
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Figur 2. Hur ofta kommunerna anser att de behöver ha tolk på plats vid bedrivande av tillsyn. 
 
 
Nio kommuner (43 %) svarade att de ytterst sällan behövde ha tolk på plats vid 
bedrivande av tillsynen. De kommuner som hamnade under denna kategori är 
kommuner som använder sig av tolk, maximalt en gång per år, eller som svarat extremt 
sällan/ytterst sällan. 
 
Nio kommuner (43 %) svarade att de använder sig av tolk vid enstaka tillfällen, vilket 
varierade mellan 2-10 gånger per år. I en av kommunerna, Örebro, har man 
arabisktalande personal som agerar tolk vid bostadstillsynen. 
 
Tre kommuner (14 %) svarade att de använder sig väldigt ofta av tolk. I en av 
kommunerna, Malmö kommun, har man språkkompetens inom förvaltningen som 
man använder sig av ett par gånger i månaden. Utöver språkkompetensen på 
förvaltningen, används tolk någon gång per år. I den andra kommunen, Hultsfred och 
Vimmerby, använder man sig av tolk vid över 50 % av tillsynen på inomhusmiljö med 
avseende på klagomål. Dock har inte kommunen alltid möjlighet att få med sig tolk. Vid 
dessa tillfällen används Google translate och kroppsspråk för att kommunicera med 
boende alternativt att tillsynsmyndigheten använder sig av två arabisktalande kollegor 
som får agera tolk. 
 
4.3 Sakområden det föreligger brist inom vid tillsyn 
Varje kommun fick välja tre sakområden som de ansåg att det var mest brister inom. De 
kommuner som valt kategorin övrigt, har med egna ord nämnt vilka/vilket sakområde som 
de anser det råder mest brist inom vid tillsynen (figur 3). 
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Figur 3. Sakområden som kommunerna anser att det råder brist inom vid utförande av tillsyn. 
 
 
Utifrån figur 3 kan man se att de sakområden som kommunerna anser att det råder 
mest brist inom är ventilation (89 %), fukt och mikroorganismer (75 %) samt 
temperatur (52 %). Sju kommuner (13 %) valde kategorin “övrigt”, varav en kommun 
svarade att det rådde brist vad gällde kemikalielistor, en annan kommun svarade 
brandskydd, den tredje svarade tappvattentemperatur, den fjärde kommunen svarade 
att de enbart kontrollerar egenkontroll, den femte kommunen svarade att de inte hade 
erfarenhet av denna typ av tillsyn samt de två sista kommunerna svarade att det råder 
brist vad gäller att verksamhetsutövaren inte utfört radonmätning. 
 
4.4 Tillsynsvägledning 
De 64 tillfrågade kommunerna fick ange vilka hjälpmedel de använder sig av för att utföra 
tillsyn (figur 4). Som hjälpmedel använder 62 kommuner (97 %) Folkhälsomyndighetens 
vägledning, 55 kommuner (86 %) använder sig av lagstiftning, 38 kommuner (59 %) 
använder sig av andra kommuners erfarenhet av tillsynsprojekt och tio kommuner (16 %) 
använder sig av folkbokföring. Användes inte något av de valbara alternativen som 
hjälpmedel, kunde kommunerna under alternativet “övrigt” nämna vilken/vilka hjälpmedel 
de använder sig av utöver de valbara alternativen. Tio kommuner (16 %) valde alternativet 
”övrigt” och nämnde bl.a. följande: 
 
• ”Våra register över OVK och tidigare klagomål” 
• ”Vår egen erfarenhet.”  
• ”Rättsfall/domar inom området, checklistor med frågor”  
• ”Tidigare ärenden i kommunen”  
• ”Kan ej svara på frågan då vi ej förberedd sådan tillsyn”  
• ”SCB statistisk information om socioekonomiska förhållanden inom 

bostadsområden.”  
• ”Vägledningsmaterial från IVO (vid tillsyn av HVB-hem)”  
• ”Fuktmätare, kamera, termometer, rökgasflaska” 
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Figur 4. Tillsynsvägledning som kommunerna använder sig mest av. 
 
 
Som följdfråga till vilken tillsynsvägledning kommunerna använder sig av, fick de svara 
om de tyckte att tillsynsvägledning var tillräcklig. 21 av 64 tillfrågade kommuner 
svarade att de tyckte att tillsynsvägledningen var otillräcklig och fick som följdfråga 
beskriva inom vilket sakområde de ansåg att det behövdes mer tillsynsvägledning inom 
(figur 5). 
 

 
 
Figur 5. Sakområden som kommunerna önskar ytterligare tillsynsvägledning inom. 
 
 
Fem kommuner (24 %) ville ha ytterligare tillsynsvägledning inom sakområdet 
ventilation, varvid en av de fem kommunerna svarade att de även ville ha ytterligare 
tillsynsvägledning inom avfall. 
 
Tio kommuner (48 %) svarade att tillsynsvägledningen antingen skulle vara tydligare 
eller att det skulle finnas ytterligare tillsynsvägledning överlag. En kommun tyckte att 
det bör finnas ytterligare tillsynsvägledning bl.a. i de fall då fastighetsägaren inte är 
villig att utföra någon åtgärd eller vid tillfällen då fastighetsägaren är svår att få tag på. 
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En annan kommun tyckte att tillsynsvägledningen kan förbättras inom bl.a. buller, 
legionella, luktstörningar och krav på dagsljus. En tredje kommun menade på att 
tillsynsvägledningen behöver bli tydligare. Att den tillsynsvägledande myndigheten bör 
kunna svara rakt och tydligt på frågor samt kunna vara behjälplig i fråga om 
bedömningar som kan vara svåra att bedöma i ett ärende. Idag händer det att den 
tillsynsvägledande myndigheten ger otydliga svar eller enbart hänvisar till en hemsida. 
 
Fyra kommuner (19 %) svarade att ”övrigt”. En kommun svarade att de behöver bättre 
tillsynsvägledning i vilka krav de kan ställa på fastighetsägare vid värmeböljor, då den 
allmänna råden om temperatur inte gäller vid värmeböljor. En annan kommun svarade att 
hälsoskydd bör vara kopplat till jordabalken/hyreslagen. En tredje kommun svarade att man 
bör ta fram mer föreskrifter än allmänna råd, då de allmänna råden som finns idag är 
otydliga. En fjärde kommun svarade att tillsynsvägledning bör finnas för olovliga 
boenden/utdömande av yta för bostad. 
 
Två kommuner (10 %) svarade “möjlighet till samsyn mellan kommuner”, då den ena 
kommunen, svarade att man bör ha ett nationellt tillsynsobjekt med gemensamma 
informationsmaterial och checklistor samt att det bör finnas möjlighet att få hjälp med 
bedömningar och bidragande till samsyn mellan kommuner. Den andra kommunen, svarade 
att den hälsoskyddsvägledning som finns idag inom olika områden är hyfsad, men att det 
saknas mer korrekt vägledning som är kopplat till verkliga fall samt att det finns för få 
vägledande domar. Kommunen svarade även att det blir mycket bedömningar och därav 
hade det varit bra om det fanns ett forum för myndigheter som arbetar med 
hälsoskyddstillsyn. I forumet ska det finnas möjlighet för kommunerna att ställa frågor och 
diskutera med andra myndigheter, som det gör för myndigheter som arbetar med 
livsmedelskontroll, då de har ett forum på Livsmedelsverkets hemsida, där de kan ställa 
frågor och diskutera med varandra.  
 
 

5 Diskussion 
5.1 Prioritering av hälsoskyddstillsyn på bostäder som hyrs ut till 
nyanlända 
Vid analys av resultatet kan man se att kommunerna inte har så mycket erfarenhet av att 
bedriva tillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända, då det enbart var 8 kommuner av 64 
kommuner som utför planerad tillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända. Att resterande 
kommuner inte har prioriterat hälsoskyddstillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända, kan 
bero på att de följer Folkhälsomyndighetens tillsynsplaner som tas fram varje år. Då 
Folkhälsomyndigheten inte tagit fram någon tillsynsplan för bostäder som hyrs ut till 
nyanlända, kan det vara en möjlig källa till att kommunerna inte prioriterat denna typ av 
hälsoskyddstillsyn. Många av de kommuner som bedriver planerad tillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända, hade goda exempel på hur man kan bedriva tillsyn på denna typ av 
bostäder. Kungsbacka och Skellefteå kommun utför planerad tillsyn i projektform och 
Norrköpings kommun förbokar sina besök och har med checklistor vid tillsynen. Men det var 
tre kommuner som utmärkte sig mest, Stockholms stad, Finspångs kommun och Skellefteå 
kommun. Stockholms stad skickar ut brev till fastighetsägaren först med ett förslag på 
datum, information om syftet med inspektionen samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om egenkontroll. För att ta fram lämpliga tillsynsobjekt, tar Stockholms stad hjälp av 
Socialförvaltningen och IVO. Utskick av brev med inspektionens syfte är ett bra sätt att 
förbereda fastighetsägaren på inspektionen. De hade även ett bra sätt att hitta igen denna typ 
av bostäder då de tar hjälp av andra myndigheter som har listor på vart nyanlända är bosatta. 
Skellefteå kommun hade likaså ett bra sätt att hitta igen denna typ av bostäder då de 
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samverkar med Migrationsverket. Finspång kommun är i startprocessen för att utföra 
omfattande bostadstillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända. De planerar att hålla i en 
informationsträff för fastighetsägare tillsammans med andra kollegor på kommunen, så att 
fastighetsägare ska få information om vilka skyldigheter hen har enligt miljöbalken och plan- 
och bygglagen. Informationsträff för fastighetsägare är ett bra sätt att förmedla vilka 
skyldigheter fastighetsägaren har enligt lagstiftningen. Det ger även fastighetsägaren 
möjlighet att ställa frågor till tillsynsmyndigheten direkt vid funderingar.  
 
Kommunikationen mellan myndigheterna och boende verkar vara bra då mer än hälften av 
kommunerna (66 %) som besvarade enkäten, ansåg att de inte behövde ha tolk på plats vid 
bedrivande av tillsynen. Av dessa 66 % var det tre kommuner (9 %) som bedriver tillsyn på 
bostäder som hyrs ut till nyanlända, som svarade att de inte behövde ha tolk på plats. Det kan 
bero på att de tre kommunerna skickar information till verksamhetsutövaren som kan 
förmedla informationen vidare till boende. Att boende därmed har information om varför 
tillsynsmyndigheten är på plats kan vara en möjlig grund till att kommunikationen 
underlättas. 
 
Vad gäller samarbetet mellan berörda aktörer var det fem kommuner av de åtta kommunerna 
som samverkar med andra aktörer som bl.a. Socialförvaltningen, Migrationsverket etc. vilket 
är en fördel för att lättare kunna hitta igen objekt och bedriva denna typ av tillsyn. Det ger ett 
bra underlag att samarbeta med Socialförvaltningen och Migrationsverket, vid utförande av 
tillsyn i projektform (som Skellefteå och Kungsbacka kommun). Detta då Migrationsverket är 
den myndighet som anvisar nyanlända till kommunerna och kommunen 
(Socialförvaltningen) hjälper de nyanlända att få en bostad enligt 5 och 7 §§ i lagen om 
mottagande av vissa nyanlända för bosättning (SFS 2016:38). 
 
5.2 Tillsynsvägledning 
Intressant är att ingen av de åtta kommunerna som bedriver tillsyn på bostäder som hyrs ut 
till nyanlända, nämnde att de samverkar med den tillsynsvägledande myndigheten, 
Folkhälsomyndigheten, som har ansvar för att bl.a. tillsynsvägleda kommunernas operativa 
tillsyn. Det kan bero på att Folkhälsomyndigheten tar fram vägledning för hur kommunerna 
ska bedriva tillsyn och än så länge har inte en vägledning tagits fram för bostäder som hyrs ut 
till nyanlända. Men också för att många kommuner svarade att de samverkar med aktörer 
som Migrationsverket och Socialförvaltningen, för att se över var nyanlända är bosatta.  
 
Alla kommuner, inklusive de som inte bedriver planerad tillsyn på denna typ av bostäder och 
de kommuner som bedriver tillsyn enbart utifrån klagomål, fick berätta vilka hjälpmedel de 
använder sig av vid planering av tillsyn. 97 % svarade att de använder sig av 
Folkhälsomyndighetens vägledning, men 21 kommuner (33 %) tyckte inte att den 
tillsynsvägledning som finns idag är tillräcklig. 10 kommuner (48 %) ansåg att det 
förekommer brister vad gäller folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning, dvs. att den var 
otillräcklig. En bättre tillsynsvägledning hade kunnat underlätta för kommunerna att bedriva 
tillsyn på denna typ av bostäder.  
 
En möjlig källa till varför kommunerna tycker att tillsynsvägledningen är otillräcklig, kan 
bero på att folkhälsomyndigheten inte tagit fram en tillsynsvägledning för bostäder som hyrs 
ut till nyanlända. Folkhälsomyndigheten upprättar tillsynsplaner varje år där det finns 
uppgifter om omfattningen av metoder som kan användas för urvalet av tillsynsobjekt samt 
vilka resurser som har avsatts för den planerade tillsynen (Folkhälsomyndigheten 2018). År 
2015 togs en plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken fram av Folkhälsomyndigheten, 
där Migrationsverkets asylboende var ett av de prioriterade områdena 
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(Folkhälsomyndigheten 2016c). Den otillräckliga tillsynsvägledningen på bostäder som hyrs 
ut till nyanlända, kan anses vara bristande då Folkhälsomyndigheten inte haft bostäder so  
hyrs ut till nyanlända i dess tillsynsplan ännu, antingen för att omfattningen av denna typ av 
bostäder inte varit tillräcklig eller att det inte funnits resurser för det. 
 
 
5.3 Bristområden 
I teorin konstaterades att boendetäthet är ett av de största problemen på denna typ av 
bostäder, men utifrån analys av resultat var det sakområdena ventilation (89 %), fukt och 
mikroorganismer (75 %) och temperatur (52 %) som var de största problemen i praktiken. 
Boendetätheten var ett av de sakområdena det förekom minst brist inom, då 3 % av 
kommunerna tyckte att det var ett problem. Många hyresrätter byggdes kring 1965 och 1975 
och hyresgästerna bestod av bl.a. invandrare (Vogel 1992). Idag består hyresgästerna i äldre 
byggnader av invandrare som bl.a. nyanlända i Kramfors kommun och förmodligen i hela 
Västernorrlands län, enligt Lena Björn, integrationssamordnare på Kramfors kommun. Hon 
berättar att Kramfors kommun får lägenheter från Krambo och privata fastigheter som de 
sedan erbjuder nyanlända. De lägenheter som erbjuds till nyanlända är oftast uppförda 
mellan 60- och 80-talet. Byggnader som är uppförda mellan 1965–1975 och som inte 
renoverats, har problem med inomhusmiljön utifrån faktorer som drag och låga 
inomhustemperaturer (La Fleur, Rohdin och Moshfegh 2018). En möjlig källa till varför drag 
och låga inomhustemperaturer upplevs i äldre byggnader är för att ventilationen funkar så att 
inflödet av luft kommer in i byggnaden ouppvärmd (La Fleur, Rohdin och Moshfegh 2018). 
Även kondensation på fönster kan uppstå om inflödet av luft är lågt (Norbäck et al. 2017). 
Fuktproblem kan även uppstå i äldre byggnader då avloppsrör, takmaterial och 
markisolering försämrats med åren (Norbäcks et al. 2017). 
 
Utifrån en studie som nämns av Norbäcks et al. (2017) har man kunnat konstatera att 
personer med låg socioekonomisk indelning (SEI), har sämre boendeförhållanden, då 
bostaden som de bor i har problem utifrån faktorer som fukt och mögel (Norbäck et al. 2017). 
Men man har även sett att problem med fukt och mögel i inomhusmiljön är vanligt i Europa 
samt att dessa inomhusproblem även kan vara kopplat till förhöjt årlig genomsnittlig 
temperatur och inte bara till socioekonomisk indelning (Norbäcks et al. 2017). Invandrare är 
mer benägna till att bli arbetslösa eller ha temporära arbeten med låga inkomster 
(Bevelander 2011), vilket indikerar i en låg social ekonomisk indelning (Rosmond, Björntorp 
och Lapidus 1996). Har man en låg social ekonomisk indelning bor man oftast i sämre 
bostadsförhållanden (Rosmond, Björntorp och Lapidus 1996). 
 
Att det föreligger mest brist inom sakområdena fukt och mikroorganismer, ventilation och 
temperatur kan till stor del bero på byggnadens skick, dvs. att byggnaden är så pass gammal 
att dess funktioner har försämrats med åren. Äldre byggnader är oftast billigare att hyra än 
att hyra nyproducerade lägenheter och då nyanlända har en låg socioekonomisk indelning, 
blir det att de äldre lägenheterna är de bostäder som de har råd att bosätta sig i. Då vi 
spenderar mycket av vår tid inomhus, är det viktigt att ens bostad har en god inomhusmiljö. 
Ens socioekonomiska indelning ska inte behöva avgöra hur god inomhusmiljö ens bostad ska 
ha, alla ska ha rätten till en god inomhusmiljö för att undvika olägenhet för människans 
hälsa. Därmed bör högre krav ställas på fastighetsägaren att t.ex. upprusta de äldre 
byggnaderna, där hyresgästerna avses att vara bosatta en längre tid, så att hyresgästerna inte 
behöver bo i en sämre inomhusmiljö som kan utgöra en olägenhet.  
 
5.4 Metodval 
Fördelen med att skicka ut enkäter till kommuner istället för att utföra t.ex. telefonintervjuer, 
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är att man har möjlighet att kunna ställa fler frågor samt att det minskar risk för 
missförstånd vad gäller de kvalitativa svarsalternativen. Detta eftersom kommunerna svarar 
med sina egna ord. Nackdelen med att inte göra telefonintervjuer är dock att man inte kan 
ställa frågor på kommunernas svar direkt, ifall någon fråga är oklar. Enligt Trost och 
Hultåker et al. (2016) är valet av en kvalitativ studie ett bra sätt ta reda på och förstå hur 
kommunerna reflekterar. Utskick av enkäter till kommuner ger även möjlighet till att skicka 
till flera kommuner, vilket ger en mer representativ svarsfrekvens. Att ringa kommunerna 
innan utskick av enkäterna var bra då man fick mailadress till den person på kommunen som 
arbetar med hälsoskyddstillsyn. Det gav även en större chans till att kommunerna besvarade 
enkäten och att den inte fastnade i det administrativa systemet, utan att nå en 
hälsoskyddshandläggare. Trots att telefonsamtal utfördes innan utskick av enkäten var det en 
del kommuner där man inte kom i kontakt med en hälsoskyddshandläggare av olika 
anledningar. Det gjorde att enkäten skickades till kommunernas kundtjänst mail, vilket kan 
ha påverkat svarsfrekvensen. Dels för att enkäten möjligtvis inte vidarebefordras till en 
hälsoskyddshandläggare, men även för att vid utskick av påminnelse så hamnade enkäten 
hos kundtjänst igen, vilket kan vara en möjlig källa till att vissa kommuner besvarat enkäten 
två gånger, då enkäten kan ha skickats till fler än en handläggare på kommunen. 
 
5.5 Felkällor 
Vid frågan till kommunerna vad gäller dess hälsoskyddstillsyn, dvs. om de planerar 
regelbunden hälsoskyddstillsyn eller om hälsoskyddstillsyn bedrivs utifrån enbart klagomål, 
så kan denna fråga tolkats som en generell fråga kring hur hälsoskyddstillsyn bedrivs i 
allmänhet och inte specifikt på bostäder som hyrs ut till nyanlända (Bilaga 1). Därav kan det 
ha blivit så att de kommuner som utför hälsoskyddstillsyn utifrån klagomål, besvarat 
resterande frågor utifrån klagomål vad gäller hälsoskyddstillsyn i allmänhet och inte specifikt 
för de bostäder som hyrs ut till nyanlända. Detta gäller även för de kommuner som svarade 
att de planerar regelbunden hälsoskyddstillsyn, men inte specifikt på bostäder som hyrs ut 
till personer som fått uppehållstillstånd, det vill säga att de besvarar resten av frågorna 
utifrån hälsoskyddstillsyn i allmänhet. Istället hade en fråga kunnat ställas till kommunerna 
som löd ”Planerar ni regelbunden hälsoskyddstillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända? 
Eller utförs tillsyn på bostäder som hyrs ut till nyanlända enbart utifrån klagomål?”. 
Svarsalternativen hade därmed istället kunnat varit ”Planerar tillsyn”, ”Enbart utifrån 
klagomål, fortsätt på fråga 12” och ”Vet inte”. På det sättet hade det varit mer säkert att 
kommunerna svarade på resterande frågor utifrån hur hälsoskyddstillsyn bedrivs på bostäder 
som hyrs ut till nyanlända. Då man specificerat enkätens målgrupp på frågan om bedrivande 
av hälsoskyddstillsyn. 
 
En annan möjlig felkälla är följdfrågan på om kommunerna arbetar med andra aktörer, där 
kommunerna fick frågan om vilka aktörer de samarbetar med och hur de anser att 
samarbetet fungerar (Bilaga 1). Då denna fråga bestod av två frågor i ett, blev det att många 
kommuner enbart besvarade den första frågan, dvs. vilka aktörer de samarbetar med och inte 
den andra, dvs. hur de anser att samarbetet fungerar. Här kanske frågan skulle varit uppdelat 
i två frågor, så att man även kunde få veta hur kommunerna anser att samarbetet fungerar. 
 
En djupintervju med de åtta kommunerna hade varit ett bra sätt att få utförliga svar 
angående hur kommunerna bedriver tillsyn på denna typ av boende. Detta då vissa svar från 
kommunerna som presenteras i resultatet antingen är otydliga eller korta. 
 
I övrigt bör resultatet beaktas med försiktighet, då tre av de åtta kommunerna som bedriver 
tillsyn på denna typ av bostäder har svarat att de även bedriver tillsyn på asylboende och 
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HVB-hem. Detta kan ha lett till att kommunerna besvarat enkäten utifrån hur de också 
bedriver tillsyn på asylboenden och HVB-hem.  
 
5.6 Slutsatser 
Diskussion kring huruvida åtta kommuner bedriver tillsyn på denna typ av bostäder och att 
resten inte gör det, har diskuterats utifrån hur jag har tolkat mitt resultat samt egna teorier, 
då jag inte hittat någon rapport som utfört en liknande studie utifrån hälsoskyddsaspekten. 
Studier som har återfunnits är studier som behandlar boendesituationer för asylsökande. Ett 
fåtal studier har hittats om nyanlända men då har de studierna handlat om dess 
boendesituation utifrån sociala aspekter. Denna studie har därmed diskuterat kring 
boendesituationer som föreligger hos invandrare och vad det kan bero på, dvs. att det 
möjligen kan bero på deras socioekonomiska indelning vilket kan vara en möjlig källa till att 
de bara har råd att hyra de äldre bostäderna som har sämre skick, pga. av att dess 
byggnadstekniska funktioner försämrats med åren. En liknande studie kring hur 
hälsoskyddstillsynen bedöms vara i praktiken hade varit bra att ha som ett underlag, för att 
kunna jämföra mitt resultat med den andres studie och därmed kunna dra en mer konkret 
slutsats över hur hälsoskyddstillsynen ser ut i verkligheten och varför denna typ av tillsyn 
möjligen är ett mindre prioriterat område överlag.  
 
Utifrån kommunernas svar på bedrivande av planerad hälsoskyddstillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända, verkar inte kommunerna ha så stor erfarenhet av det, då det endast var 
8 av 64 tillfrågade kommuner som bedriver planerad hälsoskyddstillsyn på bostäder som 
hyrs ut till nyanlända. Av de åtta kommuner som bedriver tillsyn på denna typ av bostad, 
svarade kommunerna att de samverkar med bl.a. Migrationsverket och Socialförvaltningen, 
varvid tre kommuner tyckte att det fungerade bra. För att få fler kommuner att bedriva 
planerad hälsoskyddstillsyn på denna typ av bostäder, bör samverkan utföras med berörda 
aktörer som Migrationsverket, som anvisar en nyanländ till kommun samt andra enheter på 
kommunen som har hand om bosättningen för nyanlända. Men även SCB:s statistik över 
socioekonomiska förhållanden inom bostadsområden kan användas för att hitta igen vart 
nyanlända är bosatta. Ett forum för hälsoskyddshandläggare att kunna diskutera och ställa 
frågor till varandra hade gett möjligheten för kommunerna att dela idéer med varandra. 
Informationsträffar för fastighetsägare där de informeras om deras skyldigheter enligt 
lagstiftningen, är även ett bra sätt att effektivisera hälsoskyddstillsynen. Vad gäller 
kommunikationen mellan tillsynsmyndighet och boende var det 66% av alla 64 tillfrågade 
kommuner som svarade att de inte behövde ha tolk på plats vid utförande av tillsyn. 
Ytterligare förbättring av kommunikation mellan boende och tillsynsmyndighet kan utföras 
genom att tillsynsmyndigheten skickar ut informationsbrev om själva inspektionen på flera 
olika språk. Som hjälpmedel var det 62 kommuner (97 %) som använde sig av 
Folkhälsomyndighetens vägledning. 21 kommuner (33 %) tyckte inte den var tillräcklig. Fem 
kommuner (24 %) saknade ytterligare vägledning inom sakområdet ventilation. Ventilation 
var ett av de sakområden som kommunerna tyckte det rådde mest brist inom, då 89 % av de 
64 tillfrågade kommunerna valde sakområdet ventilation. Ytterligare tillsynsvägledning inom 
de sakområden som det råder mest brist inom vid bedrivande av tillsyn som t.ex. ventilation. 
Framtag av en tillsynsplan och en vägledning på bostäder som hyrs ut till nyanlända, kan öka 
möjligheten till att kommunerna utför planerad tillsyn på denna typ av bostäder, då de har en 
vägledning som de kan utgå ifrån.  
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Bilaga 1 
Enkätfrågor 

 

Fråga 1. Vilken kommun arbetar du på? 

______________________________ 

Fråga 2. Planerar ni regelbunden hälsoskyddstillsyn på bostäder eller utförs tillsyn utifrån 
klagomål? 

□ Planerar tillsyn 

□ Enbart utifrån klagomål, fortsätt på fråga 12 

□ Vet inte 

Fråga 3. Vid planerad hälsoskyddstillsyn, har ni riktat in er på bostäder som hyrs ut till 
personer som fått uppehållstillstånd? 

□ Ja 

□ Nej. Fortsätt på fråga 12 

□ Vet inte 

Fråga 4. Om ja, hur planerar ni er tillsyn med avseende på föregående fråga? 

_____________________________________________________ 

Fråga 5. Har ni någon speciell tillvägagångsätt för att hitta och bedriva tillsyn på den här 
typen av bostäder? 

□ Ja  

□ Nej 

□ Vet inte 

Fråga 6. Om ja, hur går ni tillväga? 

______________________________________________________ 

Fråga 7. Samverkar ni med andra aktörer för att få information om vart de personer som 
fått uppehållstillstånd är bosatta? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 



 
 

 

Fråga 8. Om ja, vilka samverkar ni med och hur anser ni att samarbetet funkar? 

________________________________________________________ 

Fråga 9. Vet boende varför ni är på plats vid planerad tillsyn? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

Fråga 10. Om nej, hur arbetar ni i kommunen för att öka förståelsen hos boende angående 
varför ni är på plats? 

_____________________________________________________________ 

Fråga 11. Har ni ytterligare förslag på hur man kan bedriva tillsyn på denna typ av bostäder? 

_____________________________________________________________ 

Fråga 12. Händer det att ni behöver ha tolk på plats när ni utför tillsyn? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

Fråga 13. Om ja, hur ofta händer det att ni behöver ha tolk på plats? 

________________________________________________________________ 

Fråga 14. Vilka är de tre vanligaste bristerna vid tillsyn? 

□ Ventilation 

□ Städning 

□ Boendetäthet 

□ Buller 

□ Hygien och hygienutrymmen 

□ Fukt och mikroorganismer 

□ Skadedjur 

□ Miljötobaksrök 



 
 

□ Temperatur 

□ Vatten 

□ Avlopp 

□ Avfall 

□ Övrigt: 
________________________________________________________________ 

Fråga 15. Vad använder ni för hjälpmedel vid förberedelse av tillsynen? 

□ Folkhälsomyndighetens vägledning 

□ Lagstiftning 

□ Erfarenhet av andra kommuners tillsynsprojekt 

□ Folkbokföringen 

□ Övrigt: 

_______________________________________________________________ 

Fråga 16. Är den tillsynsvägledning som finns idag tillräcklig? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

Fråga 17. Om nej, inom vilket sakområde anser ni att det behövs ytterligare 
tillsynsvägledning? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 
 

Följebrev 

Hej! 

Mitt namn är Vanessa Boateng och jag läser sista året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet 
vid Umeå universitet. Nu skriver jag mitt examensarbete på uppdrag av Kramfors kommun, 
där syftet är att kartlägga hur kommunerna arbetar med hälsoskyddstillsynen på bostäder 
t.ex. lägenheter eller hus som hyrs ut till personer som fått uppehållstillstånd (tidigare 
asylsökande) och se hur kommunerna själva upplever att dess arbetsgång fungerar. Särskilt 
intressant är om kommunerna hittat en metod som är effektiv för denna typ av tillsyn. 

Syftet med denna studie är att utifrån kommunernas erfarenhet, vad gäller att bedriva 
hälsoskyddstillsyn i bostäder som hyrs ut till de som fått uppehållstillstånd (tidigare 
asylsökande), reflektera om tillsynen är ändamålsenlig eller om tillsynsmetodiken behöver 
utvecklas. Era svar kommer att användas som underlag för studien samt som förslag på hur 
hälsoskyddsmetodiken kan bli effektiv, därmed är alla svar viktiga för studien. 

Denna enkätstudie riktar sig till de kommuner i Sverige som tagit emot flest personer som 
fått uppehållstillstånd med avseende på asyl, hittills i år, 2018. Jag har då valt de 5 
kommuner som tagit emot flest i respektive län. Statistik över antalet kommunmottagande, 
vad gäller personer som fått uppehållstillstånd, har tagits fram från Migrationsverket.  

Enkäten tar ca 5-15 min att besvara och jag skulle vara tacksam om ni kunde svara så 
utförligt ni kan. Svarsalternativen kommer vara både kryssfrågor och frågor där du får svara 
med egna ord. Svaren från enkäten kommer att presenteras anonymt och kommer därmed 
inte kunna kopplas till någon specifik inspektör. Svar önskas senast den 24 september. 

Tack! 
Vanessa Boateng 

Länk till enkät: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddV
p3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddVp3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddVp3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link


 
 

Bilaga 3 
Följebrev, påminnelse 

Hej! 

Mitt namn är Vanessa Boateng och jag läser sista året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet 
vid Umeå universitet. Jag skriver mitt examensarbete på uppdrag av Kramfors kommun och 
den 11 september skickade jag ut en enkät till de kommuner i Sverige som tagit emot flest 
personer som fått uppehållstillstånd (tidigare asylsökande), hittills i år, 2018.  

Enkäten syftar till att kartlägga hur kommunerna arbetar med hälsoskyddstillsynen på 
bostäder t.ex. lägenheter eller hus som hyrs ut till personer som fått uppehållstillstånd 
(tidigare asylsökande) och se hur kommunerna själva upplever att dess arbetsgång fungerar. 

Svar av enkäten önskas senast den 24 september, men då jag inte fått svar av er än, skickar 
jag en påminnelse. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Vanessa Boateng 

Länk till enkät: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddV
p3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddVp3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YNdU4X0F0kwCs3lH3FlhNa6IO9mj_ddVp3otFPq15aM_Rg/viewform?usp=sf_link


 
 

 


