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Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2018-2021 (MR 20180044)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun och ska upprätta
en kontrollplan för hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls
av nämnden. Denna kontrollplan ska ingå som en del i den nationella kontrollplanen som ska
upprättas enligt EG-förordningen 882/2004.
Kontrollplanen ska vara fyraårig.
Beredning
Miljöskyddskontoret har upprättat en kontrollplan som omfattar perioden 2018-2021 med
tyngdpunkt på 2018. Planen innehåller fokusområden och mål för den offentliga kontrollen.
Den beskriver också hur kontrollen ska genomföras.
I planen framgår vilka mål miljöskyddsnämnden arbetar för att nå. Den visar också vilka
operativa mål nämnden fokuserar på under 2018 och tydliggör vad som ska göras för att
bidra till att de nationella målen uppfylls.
Planen visar vilka projekt som ska genomföras under året och hur nämnden arbetar för att
upprätthålla hög och ändamålsenligt kompetens samt samordning med andra myndigheter.
Tiden för planerad kontroll är beräknad genom riskklassning av varje livsmedelsanläggning.
Riskklassningen utförs enligt Livsmedelsverkets vägledning och är baserad på klarlagda
risker i livsmedelsverksamheten, verksamhetens storlek och erfarenhet från kontorets
tidigare kontroller av livsmedelsanläggningen.
Under 2018 kommer stora förändringar av strukturen för livsmedelkontrollen att ske då ett
helt nytt rapporteringssystem införs. Livsmedelsverket har även påannonserat förändringar i
riskklassningen och typningen av verksamheter. Miljöskyddskontoret har tagit höjd för detta i
planeringen men den egentliga omfattningen av det utökade administrativa arbete som detta
kommer medföra är i nuläget inte möjlig att fastställa. Om det administrativa arbetet blir mer
omfattande än vad som nu beräknats eller om något annat oförutsett inträffar kan det komma
att påverka miljöskyddsnämndens möjligheter att klara den avgiftsfinansierad planerad
kontrollen om inte miljöskyddsnämnden beslutar om annan prioritering av arbetsinsatserna.
Förslag till beslut i Miljöskyddsnämnden
Miljöskyddsnämnden godkänner kontrollplanen för livsmedelskontroll 2018-2021.
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