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Kontrollplan 2017-2019 enligt livsmedelslagstiftningen
1. Krav på kontrollplan
Myndigheter som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel ska upprätta en
kontrollplan som omfattar de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver samt bemanning för kontrollen.
Inriktningen på verksamheten ska framgå samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en
beskrivning av hur planen följs upp och hur verksamheten utvärderas. Kraven finns bland annat i
förordning (EG) 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll.
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs
på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Miljönämnden fastställer
kontrollplanen.

2. Mål för livsmedelskontrollen
2.1 Nationella kontrollplanen
Livsmedelsverket har i slutet av december 2017 presenterat den nya nationella kontrollplanen.
Planen innehåller mål som ska brytas ner på kommunal nivå. I och med att den nationella planen
med nya mål tagits fram så sent så kommer våra mål och aktiviteter i kontrollplan för 2017 att ha
den förra nationella kontrollplanen som grund. Däremot kommer vi beakta de uppgifter som ska
rapporteras vid årsskiftet enligt den nya nationella planen. Nedan presenteras både
Livsmedelsverkets nya och gamla mål.
2.1.1 Övergripande mål och effekt

De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan finns i Sveriges
nationella kontrollplan. Det finns fyra övergripande mål och för varje mål finns en önskad effekt.

Övergripande mål

Önskad effekt

Konsumenterna får säkra livsmedel, inkl. dricksvatten, som är
producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt.
Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.

Ingen blir sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund
för val av produkt och har förtroende för myndigheternas
verksamhet.

De livsmedelsproducerande djuren och växterna är friska och
utgör inte någon allvarlig smittorisk.

De livsmedelsproducerande djuren hanteras väl och är friska. De
växter som används för livsmedels- och foderproduktion
är sunda och fria från växtskadegörare.

Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och
kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget
ansvarstagande.

Verksamhetsutövarna har tilltro till myndigheternas
övervakning, kontroll, rådgivning och andra insatser och
upplever dessa som meningsfulla. Det ska vara lätt att göra
rätt. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras
produkter och att konsumenterna får säkra livsmedel och
inte blir lurade.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för
hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

Myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för
varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i
livsmedelskedjan, inklusive beredskap, så att den
gemensamma effektiviteten ökar. Kontrollverksamheten är
regelbunden, riskbaserad, likvärdig och rättssäker samt ger
avsedd effekt.
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Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma målsättningar/effektmål för
fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i
livsmedelskedjan. Dessutom finns mål för operativa förutsättningar för en fungerande
livsmedelskontroll. De operativa målen som följer ska läsas och tillämpas med myndighetsmålen
som bakgrund.
2.1.1 Myndighetsmål för operativa förutsättningar

Myndighetsmål
A
B
C
D
E

Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt område för att utföra
kontroll i tillräcklig omfattning.
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största hälsoriskerna och
på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.
Alla kontrollmyndigheter använder kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka
avvikelser inom de områden man kontrollerar.
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som
upptäcks i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer sedan upp (verifierar) att avvikelser
åtgärdas.

2.1.2 Säkert dricksvatten - Effektmål och operativa mål

Målsättning- effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.
Operativa mål

Gäller för kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster och som
3
producerar > 1000 m /dygn.

Mål 1

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar för produktion
av dricksvatten för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till
mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet.

Mål 2

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla större anläggningar för produktion
av dricksvatten för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP).

Mål 3

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid större distributionsanläggningar för att
bedöma om ändamålsenliga rutiner finns för läcklagning och annat reparationsarbete för att
minimera risken för att mikrobiologiskt förorenat vatten når konsumenten.

2.1.3 Mikrobiologiska risker – Effektmål och operativa mål

Målsättning- effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter,
listeria, Ehec och norovirus.
Operativa mål
Mål 4

Senast 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid fiskanläggningar godkända enligt (EG) nr
853/2004 med produktion av kallrökt och gravad fisk. Detta för att bedöma företagarnas åtgärder för
att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller
säkerhetskriterierna i förordningen (EG) nr 2073/2005.
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Mål 5

Senast 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört kontroll av att 500 restauranger som
serverar rätter av malet/hackat kött (exempelvis hamburgare och råbiff) hanterar faran Ehec så att
faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå. Restauranger som
serverar rätterna råa till medium rare ska särskilt beaktas.

Mål 6

Senast den 31 december 2019 har kontrollmyndigheterna utfört kontroll av att 1500 anläggningar,
som tillverkar tårtor, bakelser, smörgåstårtor, smörgåsar och sallader, hanterar faran norovirus så att
faran elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. I målet avses norovirus som riskerar att
överföras från personal vid hanteringen av livsmedlen.

2.1.4 Kemiska risker – Effektmål och operativa mål

Målsättning – effektmål: Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar
(dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
Operativa mål
Mål 7

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid alla kvarnar (spannmål och ris). Detta
för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kadmium, arsenik (ris), och ochratoxin A i
ingående råvaror understiger gällande gränsvärden.

Mål 8

Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid minst 30 anläggningar i tidigare
handelsled (huvudkontor, grossister, importörer) från vilka det släpps ut russin och/eller
pistaschmandlar på marknaden. Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av
aflatoxin samt ochratoxin A (för russin) understiger gällande gränsvärden.

Mål 9

Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar som producerar/låter
legotillverka spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn (välling- pulver, grötpulver samt
färdigberedd välling och gröt). Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av
kadmium, arsenik (risbaserade produkter) och mykotoxiner understiger gällande gränsvärden för
dessa livsmedel.

Mål 10

Senast den 31 december 2018 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar i tidigare led
(huvudkontor och importörer) som släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott på marknaden. Detta för
att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av kvicksilver samt dioxin och PCB understiger
gällande gräns- värden.

Mål 11

Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll med avse-ende på spårbarhet ha utförts vid
anläggningar som är förstahandsmottagare av Östersjölax. För minst 25 partier ska varornas flöde
följas framåt i livsmedelskedjan till detaljhandelsledet.

Mål 12

Senast den 31 december 2019 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar
spannmål för livsmedelsända-mål, för att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att
förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmålen.

2.1.5 Säkerställa information i livsmedelskedjan – Effektmål och operativa mål

Målsättning – effektmål: Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.
Operativa mål
Mål 13

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar
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(butiker) och 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning och import) som utformar märkning samt
märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter som anges i ingrediensförteckningarna
stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra produkter per anläggning granskas).
Mål 14

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 200 anläggningar i tidigare led
(tillverkare och importörer/ mäklare/ huvudkontor) som släpper ut färdigförpackade bageri- och/eller
chokladvaror på marknaden och som utformar/ översätter märkning samt märker/förpackar. Detta
för att verifiera att informationen i märkningen gällande mjölk och hasselnöt som ingrediens är
korrekt.

Mål 15

Senast den 31 december 2018 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 detaljhandelsanläggningar
(butiker) av livsmedelsinformation med påstående om svenska ägg. Detta för att verifiera äggens
ursprung och flöde i livsmedelskedjan.

Mål 16

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 300 anläggningar i tidigare
handelsled (importörer, grossister, mäklare, styckning) av livsmedelsinformation med påstående om
svenskt nöt-, lamm- eller kycklingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och flöde i
livsmedelskedjan.

Mål 17

Senast den 31 december 2019 har offentlig kontroll utförts vid minst 50 anläggningar som levererar
ekologiska livsmedel (frukt, grönsaker eller kött), som följd av offentlig upphandling. Detta för att
verifiera uppgiften om att livsmedlen kommer från ekologisk produktion.

2.1.6 Mål enligt den gamla målstrukturen

Inom en övergångsperiod kommer både den nya målstrukturen med, effektmål och operativa mål,
och den gamla målstrukturen med inriktningsmål, strategiska mål och specifika mål, att användas.
Nedan redovisas målen enligt den gamla målstrukturen.
Inriktningsmål
Konsumenterna har
förtroende för kontrollen
Företagen har förtroende för
kontrollen

Alla relevanta krav i
lagstiftningen kontrolleras
regelbundet, både med
avseende på säkerhet och
redlighet

Kontrollen är riskbaserad
både när det gäller säkerhet

Strategiskt mål

Specifikt mål

Alla företag kontrolleras i
enlighet med beslutad
kontrolltid

Senast 31/12 2016 kan alla
kontrollmyndigheter verifiera
att den genomsnittliga
kontrolltiden per anläggning
under en treårsperiod
motsvarar den beslutade
kontrolltiden för samma
period.

Kontrollen kännetecknas av
en god dialog mellan
kontrollmyndighet och
företag.
Företagen uppfattar
inspektörerna som
professionella.
Alla kontrollmyndigheter har
en plan för
livsmedelskontrollen som
omfattar alla relevanta krav i
lagstiftningen.
Den uppsatta kontrollplanen
för livsmedelskontrollen följs

Mer omfattande kontroll
utförs på de anläggningar där

Senast 31/12 2016
kontrolleras alla relevanta
krav på samtliga anläggningar
regelbundet vid planerad
kontroll.
Senast 31/12 2016 kan alla
myndigheter verifiera att de
till 90 % följer sin uppsatta
plan för livsmedelskontrollen.
Senast 31/12 2014 får alla
anläggningar i riskklass 1-4

Aktivitet
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och redlighet

riskerna är större.
Vid varje kontrolltillfälle
fokuseras på de största
hälsoriskerna.
Vid varje kontrolltillfälle
fokuseras på de som på ett
avgörande sätt kan vara
vilseledande (art 6 178/2002)

kontroll varje år.

Senast 31/12 2016 har vi
utvecklat kontrollen inom
eftersatta områden eller
områden med ny lagstiftning

Avvikelser upptäcks

Rätt kompetens finns för att
upptäcka avvikelser och
bedöma dess risker.
Kontrollen utförs med
lämpliga kontrollmetoder för
att upptäcka avvikelser inom
relevanta kontrollområden.

Avvikelser följs upp för att
säkerställa att bristerna
åtgärdas

Avvikelserna kommuniceras
så att företagen förstår
innebörden och kan vidta
lämpliga åtgärder.
Uppföljning görs för att
säkerställa att orsaken till
avvikelserna undanröjts inom
uppsatta tidsramar.
Sanktioner används enligt
myndigheternas egna
instruktioner.

Senast 31/12 2016 har
kontrollen deltagit i
utbildningar och eller tagit
del av kontrollhandböcker,
vägledningar och annat
stödjande material inom
identifierade och prioriterade
områden.

Aktiviteter som SLV bidrar med
för att nå målen beskrivs i
avsnitt 10.4 och 10.7 i del 2 av
den nationella kontrollplanen.
Särskilt identifierade områden
är:
- Livsmedelstillsatser
-Närings- och hälsopåståenden
-Kosttillskott
-Traditionella specialiteter
-Geografiska beteckningar
- Internethandel
-Märkning inkl allergener
-Material i kontakt med
livsmedel
-Animaliska biprodukter
Aktiviteter som SLV bidrar med
för att nå målet beskrivs i
avsnitt 9.8 i del 3 av den
nationella kontrollplanen, b la:
-Kommunikation, kurs i
professionella samtal
-Kontrollmetodik inkl
provtagning
-Specialiseringskurser
-Särskilda kontrollprojekt, för
kunskapsuppbyggnad och
kalibrering av kontrollen.

Senast 31/12 2016 kan minst
90 % av alla kontrollmyndigheter verifiera att
avvikelser åtgärdas inom
uppsatta tidsramar.
Senast 31/12 2016
dokumenterar alla
kontrollmyndigheter när
uppföljningar har gjorts.

2.2 Arbetssätt och inställning till livsmedelskontrollen
I livsmedelsverkets rapport ”Livsmedelskontrollen – Utveckling, brister och åtgärdsförslag”
beskrivs verkets arbete med livsmedelskontrollen enligt följande: ”Livsmedelsverkets mål med
livsmedelskontrollen är en kontroll som gör nytta, som kontrollerar att livsmedelsföretagen lever
upp till regelverket och som ger de bästa råden för säker och ärlig mat och som bidrar till att
stärka konsumenternas förtroende för livsmedelsföretagen. Sverige ska kort sagt ha en ”tänkande
livsmedelskontroll”. Ett av Livsmedelsverkets mål är att Sveriges livsmedelskontroll ska vara en
resurs för livsmedelsföretagen. Verket utgår från att företagare normalt vill och kan göra rätt.
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Kontrollens uppgift är att hjälpa dem att lyckas med det. Kontrollen ska vara en inspiratör och
dela med sig av kunskap och på så sätt skapa förutsättningar för utveckling av
livsmedelsföretagen. Alla företag ska få en rättssäker bedömning varje gång de kontrolleras.”
Denna inställning och uppfattning ska även gälla för livsmedelskontrollen i Södertälje. Det
innebär att:
 Vår inställning är att alla vill göra rätt
 Vår kontroll ska göra nytta
 Vi fokuserar på de största riskerna och reflekterar över vad som verkligen är en risk
 Vi delar med oss av vår kunskap till verksamhetsutövarna
 Vi agerar rättssäkert och med samsyn

2.3 Omvärldbevakning och utvärdering
Inför planeringen av året så genomförde vi en omvärldsbevakning och utvärdering av 2016 års
kontrollverksamhet som tillsammans med den nationella kontrollplanen ligger till grund för våra
mål och aktiviteter under perioden.
2.3.1 Omvärldsbevakning











Livsmedelsverket föreskrifter om offentlig kontroll har ändrats vad gäller planering och
uppföljning av kontroll.
Kommentar : Vi klarar av och följer i huvudsak kraven i föreskriften inom vår
livsmedelskontroll.
Nya regler angående Ekologisk produktion i storhushåll from 1 januari 2017
Kommentar : Kompetensutveckling 2017, eventuellt ett kommande projekt i
miljösamverkan
Näringsdeklaration, färdigförpackade livsmedel. Krav från 13 december 2016.
Kommentar : Samsyn i länet behövs kring hur undantagen ska tolkas.
Eventuell föreskrift om temperaturer, Nordisk samsyn.
Kommentar : Bra om detta genomförs.
Antal nya verksamhetsutövare med andra språk än svenska ökar.
Kommentar : Rekrytera personal med dessa språkkunskaper alternativt avlasta befintlig
språkkunnig personal som idag används som stöd och tolk. Kan även använda upphandlad
tolk men denne kan troligtvis inte livsmedelskontroll.
Byte av verksamhetssystem
Kommentar : Viktigt att försöka påverka i upphandlingen så att vi kan få ut uppgifter på
enkelt sätt till uppföljning.

2.3.2 Utvärdering av 2016





Planeringen har fungerat mycket bra och vi har god kännedom om våra
livsmedelsanläggningar vilket är positivt både för oss och verksamhetsutövarna. Vi lång
samlad erfarenhet inom livsmedelskontroll.
Byte av anläggningar har i vissa fall genomförts under året. I och med att vi fördelat om i
samband med olika typer av längre ledigheter så har ett automatiskt byte skett. Vi ska
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fundera över om ytterligare byten av anläggningar behövs. Våra skuggningar och den
samsyn som vi gör minskar behovet av att alltid byta.
Många projekt inom samma bransch i 2016 års planering. Projekten behöver fördelas mer
över året och över bransch. Planera projekten tidigare för att fördela bättre under året.
Planera vilka objekt som ska vara med i respektive projekt tidigt. Bra med avgränsade
projekttider.
Varför projekt? Vad är det som gör att vi beslutar oss om just det? Under 2016 tog vi inte i
tillräcklig grad hänsyn till utvärdering. Vi använde oss av erfarenhet vilket ändå gjorde att
projekten vi genomförde var viktiga.
Vid planering av projekt ska vi utgå från utvärdering, erfarenhet, största riskerna och
eftersatta områden. Eftersatta områden är avfall, skadedjur, provtagning,
utbildning/kunskap, kosttillskott, tillsatser. Fortfarande många brister kring uppvärmning
och nedkylning.
Problem med att planering och information kring nationella och regionala projekt kommer
sent. Förhoppningsvis kan även de planeras in i efterhand.
Senast 31/12 2016 dokumenterar alla kontrollmyndigheter när uppföljande kontroll har
gjorts – Vi gör detta redan idag men gör vi lika. Samsyn behöver genomföras.
Senast 31/12 2016 kan minst 90 % av alla kontrollmyndigheter verifiera att avvikelser
åtgärdas inom uppsatta tidsramar. Vi gör detta men hur verifierar vi det på ett enkelt sätt?

2.4 Kontrollmyndighetens mål
Miljönämndens kontrollverksamhet syftar till att bidra till att de nationella målen för den
offentliga kontrollen uppnås liksom fullmäktiges mål och inriktning i Mål och budget 2017-2019.
Målen i den nationella kontrollplanen ska återspeglas i kommunens kontrollplan. För att få en
likvärdig, rättsäker, effektiv och trovärdig kontroll ska livsmedelskontrollen arbeta med samsyn.
Det ska uppnås genom att arbeta i projektform inom gruppen och genom att delta i regionala och
nationella projekt.
Fokus inom kontrollen ska ligga på de största riskerna för hälsan. Under perioden kommer vi
fortsätta att arbeta med att verifiera att kontrollen ger effekt.
Mål och budget 2017-2019
Kf mål och inriktning

Mål - VP

Kommunen ska bidra till en förbättrad
folkhälsa bland Södertäljes invånare.

Livsmedelskontrollen ska kontrollera samtliga
verksamheter som enligt riskklassningen och
arbetsplanen ska kontrolleras under året.
Livsmedelskontrollen ger en god service och bedriver
kontroll med hög professionalitet och trovärdighet.

Service och bemötande till företag ska
utvecklas och hålla mycket hög kvalitet
inom hela kommunförvaltningen med
tydliga och effektiva
handläggningsprocesser.
KF mål: Företagsklimatet i Södertälje ska
förbättras.

Uppföljningsmått
%
NKI
67 (2016)
68 (2017)
70 (2018)
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2.4.1 Tjänstegarantier

För livsmedelskontrollen finns även en tjänstegaranti framtagen som redovisar vad
verksamhetsutövaren kan förvänta sig av oss.
• God service när du kontaktar oss
• Vi registrerar din livsmedelsanläggning inom 10 arbetsdagar efter att anmälan är komplett
• Verksamheten får ett kontrollbesök inom tre månader efter det att företaget startat
• Du får återkoppling inom 15 arbetsdagar efter kontrolltillfället
2.4.2 Indikatorer för effektuppföljning

Enligt lagstiftningen ska kontroll utföras som ger effekt, vilket ska kunna verifieras av
kontrollmyndigheten. Därför har effektindikatorer tagits fram. Dessa följs upp årligen i samband
med ordinarie verksamhetsuppföljning.
Effektindikatorer

Uppföljningsmått

Antal konstaterade matförgiftningar

Antal/år

Andel uppföljande kontroller

%

Minst två verifieringsprojekt för att kontrollera effekten, ska
genomföras per år.

Antal

Avvikelser åtgärdade inom rätt tid.

Andel

Andel i respektive erfarenhetsklass

% i erfarenhetsklass A, B respektive C

2.4.3 Aktiviteter 2017 för att nå mål och inriktning

Aktiviteter som ska genomföras under året för att uppfylla mål och inriktning:
Aktivitet

Syfte

Kontrollmetod

Projekt
Spårbarhet och redlighet – restaurang och
butik

Säkra livsmedel, redlighet,
kunskap, verifiering

Inspektion, ev provtagning

Mottagningskontroll – restaurang och butik

Säkra livsmedel, kunskap

Inspektion

Spårbarhet hela detaljer nötkött
Regionalt projekt miljösamverkan
Stockholm

Säkra livsmedel, redlighet,
samsyn

Inspektion

Potatismos – uppföljning 2016

Säkra livsmedel, samsyn,
verifiering

Provtagning
Inspektion

Avfall och skadedjur

Samsyn, säkra livsmedel,
kompetens

Inspektion

Kunskapsprojekt i skolor, riskklass 3 och 4,
fortsättning på projekt 2016

Säkra livsmedel, kunskap

Inspektion

Provtagning dricksvatten – 4 objekt.

Säkra livsmedel, verifiering,
kemiska risker

Provtagning

Campylobacter i färdiglagad kyckling

Säkra livsmedel,
mikrobiologiska risker

Provtagning

Kontaminering av gluten i glutenfria
livsmedel, skolor
Regionalt projekt MSL.

Säkra livsmedel

Provtagning

Fullkornsris, vällingpulver och grötpulver i

Säkra livsmedel, kemiska

Provtagning
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butik. Nationellt projekt.

risker

Råd och stöd mm

Kommentar

Upphettning och nedkylning
Seminarium för restauranger och caféer.

Säkra livsmedel
Ökad kunskap

Seminarium

Information och marknadsföring av
livsmedelskontrollen på Södertäljebyrån

Ökad kunskap
Tillit till kontrollen

”Utställning”

Ta fram branschvisa ”startkit” för nya
verksamheter

Service, effektivitet och
bättre effekt.

Information

Samsyn och rättssäkerhet

Kommentar

Kollegiegranskning av minst ett beslut per
vecka.

Samsyn av brister och krav.
Rättssäkerhet
Klarspråk

Genomföra en kontroll per månad med
”skugga”. Båda bedömer och skriver (vid
avvikelser mot lagstiftningen) beslut som
jämförs.”

Samsyn av kontroll, brister
och krav. Rättssäkerhet
Klarspråk

Klarspråksgranska och uppdatera
information på hemsidan samt se över
behov av rådgivningsmaterial.

Tydlighet, effektivitet,
rättssäkerhet

Övrigt

Granskningssignatur på alla
beslut

Kommentar

Uppdatera kompetensrosen

Kompetensplanering

Ta fram en plan för att verifiera att kontroll
genomförs inom relevanta kontrollområden
under en 5-årsperiod.

Krav

Restauranger

3. Samordning och samverkan
Livsmedelskontrollen i Södertälje kommun deltar i följande aktiviteter för samordning med andra
myndigheter:
 Länsstyrelsens länsmöten för livsmedelsinspektörer, två gånger per år.
 Deltar i arbete som görs av Miljösamverkan Stockholms län (en regional
miljösamverkansorganisation med syfte att effektivisera och stödja myndigheternas
tillsyn).
 Nordiskt tillsynsseminarium, en gång per år, beroende på program
 Nationella kontrollkonferensen, en gång per år
 Livsmedelsverkets riksprojekt
 Samarbete med Salems kommun
Livsmedelskontrollen har kontinuerligt möten där samordningsfrågor och bedömningar diskuteras.
Olika rutiner finns framtagna och gemensamma kontroller utförs för att uppnå samsyn. När det
gäller smittskyddsfrågor sker även samarbete med miljöbalksgruppen på kontoret.

4. Riskbaserad kontroll
Syftet med livsmedelslagstiftningen är att främja att säkra livsmedel släpps ut på marknaden samt
att konsumenter inte luras eller vilseleds. Genom den offentliga livsmedelskontrollen ska
myndigheten kontrollera att livsmedelsföretagarna följer livsmedelslagstiftningen. Vid bristande
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen ska myndigheten använda sig av sanktioner mot
verksamheten. Dessa ska stå i proportion till den bristande efterlevnadens art samt om företagaren
tidigare visat prov på bristande efterlevnad.
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Grundläggande klassificering av anläggningar sker enligt Livsmedelsverkets vägledning om
riskklassificering. Olika typer av anläggningar tilldelas olika mycket kontrolltid beroende på risk
och erfarenhet från tidigare kontroller samt behov av kontrolltid för information (märkning
och/eller presentation på menyer). Det innebär att varje enskild anläggning riskklassas utifrån typ
av verksamhet, produktionens storlek samt känslighet hos konsumentgruppen. Detta ger en årlig
kontrolltid som ökar i proportion till risk.
Utifrån ovanstående riskklassificeringsmodell kommer år 2017 cirka 3000 timmar planerad
kontroll att utföras. Dessutom överförs omkring120 tim planerad kontroll från 2016, som inte
hann genomföras, vilket ger en total kontrolltid på ca 3120 timmar. Frekvensen på kontrollerna
hos varje företag varierar beroende på livsmedelsanläggningarnas kontrolltid. En detaljerad
kontrollplan, arbetsplan, upprättas och följs upp löpande varje vecka.
Tabell 2. Fördelningen av antalet kontrolltimmar och antalet livsmedelsanläggningar (objekt)

Riskklass
3
4
5
6
7
8

Antal objekt
4
58
108
148
242
214
774

Total tid
50
526
706
736,5
674,5
308,5
3001,5

Tid för information

Erfarenhet antal objekt

Timmar
9
81
103
132
176
80
585,5

A
2
24
23
8
6
5
68

B
2
34
81
128
225
203
673

C
0
0
4
12
11
6
33

5. Budget
Den offentliga kontrollen av livsmedel ska vara avgiftsfinansierad. Större delen av finansiering
sker genom fasta årliga kontrollavgifter samt avgifter för handläggning av anmälningar och extra
offentlig kontroll. Allmän rådgivning och service finansieras via kommunbidraget.
Förutom personalkostnader har miljökontoret utgifter för verksamhetskostnader i form av
material, lokaler, utrustning, kursavgifter mm. Därutöver tillkommer OH-kostnader inom
verksamheten.
Tabell 1. Avser livsmedelskontrollens budgeterade intäkter och kostnader för 2017 (siffror i tkr)

Intäkter
Fasta årliga kontrollavgifter

Kostnader
3 990

Timavgifter för anmälan

170

Avgifter för extra offentlig kontroll
Anslag från nämnd (rådgivning
och service mm)
Totalt

440
618

5 218

Personal och verksamhet

5 218

Totalt

5 218
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6. Personalresurser
Tiden för en årsarbetskraft fördelar sig enligt följande när lagstadgad semester har räknats bort:
Typ av tid
Kommentar
Antal timmar/ år
Faktisk arbetstid
Egen och gemensam

Planerad kontroll

Händelsestyrt arbete

Kontrollrelaterat arbete

Lagstadgad semester borträknad
Sjukdom, VAB, tjänstledighet, friskvård mm
Kompetensutveckling
Externt och internt samarbete, APT, facklig tid, taveloch driftmöten, nätverksträffar, externa projekt mm
Verksamhetsplanering
Uppföljning, internkontroll mm
Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete
Hemsida mm
Helgdagar
Tillsyn enligt tillsynsplan/kontrollplan
Fasta årliga avgifter alt timavgifter
Restid inom livsmedel
Uppföljande tillsyn/kontroll
Klagomål
Ärendehandläggning
Remisser
Rådgivning och service
Registervård

1800
600

600

600

För att möjliggöra att kraven på kontrollen uppfylls beräknas behovet vara 6,4 årsarbetskrafter
fördelat på sju inspektörer för livsmedelskontrollen år 2017-2019. Den effektiva tiden för en
årsarbetskraft är ca 1200 timmar, vilket medför behov av en total effektiv tid på ca 7750 timmar.
Denna tid fördelas på arbetsuppgifterna planerad kontroll, händelsestyrd kontroll samt
kontrollrelaterat arbete.
Tabell 2 avser fördelning av tid
Arbetsuppgifter
Planerad kontroll inkl restid och
ABP
Händelsestyrt arbete
Kontrollrelaterat arbete
Totalt

% tim

Total tidsfördelning

Årsarbetskraft
Behov
Tillgänglig

53 %

4095

3,4

21 %
26 %
100 %

1615
2045
7755

1,3
1,7
6,4

6,8

Det finns teoretiskt ett överskott på en årsarbetskraft. Beredskap behöver dock finnas för hantering
av eventuella större matförgiftningar eller olyckor som till exempel påverkar vattenförsörjningen.

7. Uppföljning och utvärdering
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Kontrollplanen bryts varje år ner i en arbetsplan för livsmedelskontrollen. Arbetsplanen omfattar
alla verksamheter som ska kontrolleras under året. Kontrollobjekten i arbetsplanen fördelats
därefter ut på varje handläggare i en individuell plan där verksamheterna som ska ha kontroll
under året finns listade. Handläggaren ansvarar själv för att planera och utföra arbetet. Viss del av
kontrollen sker inom olika projekt.
Uppföljning sker enligt följande:
Dokument/uppgift
Individuell plan
Gruppens arbetsplan
Projekt
Kontrollplan/tjänstegaranti
Verksamhetsplan
Utvärdering av arbetet

Forum
Tavelmöte
Tavelmöte
Tavelmöte
Uppföljning i MN
Uppföljning i MN
I samband med VP

Periodicitet
Veckovis
Veckovis
Veckovis / vid avslut
Tertial
Tertial
December

Den individuella planen och gruppens arbete följs upp varje vecka vid tavelmöte. Varje
handläggare och projektledare ansvarar för att signalera om avvikelser riskerar att uppstå. Vid
eventuella avvikelser ska åtgärder vidtas omedelbart för att säkerställa att arbetsplanen kan
uppfyllas.
Projektrapporter ska innehålla en utvärdering för att utveckla och effektivisera arbetet. Alla
projekt ska redovisas/rapporteras till miljönämnden. Statistik från de uppgifter som rapporteras till
Livsmedelsverket analyseras och används för utvärdering och planering för kommande år.
Verksamheternas nöjdhet mäts varje tertial genom NKI (nöjd kundindex). Resultaten analyseras
och ligger till grund för kvalitetsförbättringar inom livsmedelskontrollen.

