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Miljöskyddsnämnden

Behovsutredning 2019-2021 (MR 2018-2313)
Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter
behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande
tillsyn. Register för miljöskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets
ärendehanteringssystem Miljöreda. Behovsutredningen täcker in såväl obligatoriska som
frivilliga uppgifter för kommunen och vilken tillsyn som slutligen ska genomföras beslutas i
den årliga tillsynsplanen. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten
inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.

I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som
krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen.
Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i
lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EUparlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta
fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljönämnden.

Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp
myndighetsarbetet inom miljö, hälsoskydds och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en
god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar
för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt
uppdrag. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2018-2020 och godkändes av
nämnden i september 2017.

Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2019-2021 baseras på
föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som
finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på
att sträva efter att de nationella miljökvalitetsmålen, agenda 2030, vattendirektivet uppnås
samt att för livsmedelsområdet genomföra planerad, riskbaserad livsmedelskontroll. Hänsyn
tas även till inriktningen i kommunens flerårsstrategi.

Förslag till beslut
Behovsutredningen godkänns och ska ligga till grund för nämndens Tillsyns- och
verksamhetsplan 2019.

Bilaga: Behovsutredning 2019-2021

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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