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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-02
Miljönämnden

Ärende 8

Åtgärdsplan – Revisionsrapport från Livsmedelsverket
Dnr: 2016-361
Sammanfattning av ärendet

Livsmedelsverket genomförde den 12 oktober 2016 en revision av Södertälje kommuns
livsmedelskontroll, med fokus på området vegetabilier. Livsmedelsverket bedömde att
Miljönämnden har ett omfattande och väl fungerande system för livsmedelskontroll och att
nämnden i stort uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll. Livsmedelsverket anser
dock att miljönämnden inte kunde visa att det säkerställdes att alla anläggningar fick den
kontrolltid som de betalat för.
En åtgärdsplan har tagits fram som redogör de åtgärder som ska genomföras för att korrigera
och förebygga avvikelsen. Åtgärdsplanen ska vara Livsmedelsverket tillhanda senast 31 januari
2017.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-01-02
PM 2017-01-02: Åtgärdsplan - livsmedelskontrollen
Ärendet

Livsmedelsverket genomförde den 12 oktober 2016 en revision av Södertälje kommuns
livsmedelskontroll, med fokus på området vegetabilier. Livsmedelsverket bedömde att
Miljönämnden har ett omfattande och väl fungerande system för livsmedelskontroll och att
nämnden i stort uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll. Livsmedelsverket anser
dock att miljönämnden inte kunde visa att det säkerställdes att alla anläggningar fick den
kontrolltid som de betalat för.
En åtgärdsplan har tagits fram som redogör de åtgärder som ska genomföras för att korrigera
och förebygga avvikelsen. Åtgärdsplanen ska vara Livsmedelsverket tillhanda senast 31 januari
2017.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenser som uppstår är konsultkostnader för att anpassa nuvarande
ärendehanteringssystem, så att uppgifterna om tid kan tas fram på ett enkelt sätt.
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Åtgärdsplan – revisionsrapport från Livsmedelsverket

Bakgrund

Livsmedelsverket genomförde den 12 oktober 2016 en revision av Södertälje kommuns
livsmedelskontroll med fokus på området vegetabilier. Livsmedelsverket ansåg att
miljönämnden har ett omfattande och väl fungerande system för livsmedelskontroll och att
nämnden i stort uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll. Livsmedelsverket ansåg
dock att miljönämnden inte kunde visa hur det säkerställs att alla verksamheter får den
kontrolltid som de betalar för.
Avvikelsen (enl artikel 3 och 10 i förordning (EG) nr 882/2004) lyder: ”Det fanns brister i
myndighetens plan för kontrollen. För vissa av anläggningarna fanns det kontrollskuld från
tidigare år. I kontrollplanen framgick det bara att det fanns en kontrollskuld för en viss
anläggning, men inte hur stor denna skuld var, det vill säga hur många timmar. Det var oklart
om myndigheten säkerställde att alla anläggningar fick den kontrolltid de betalat för.”
Miljönämnden ska redovisa en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och
förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelsen, senast 31 januari 2017.
Redovisning av kontrolltid – nuläge

I arbetsplanen läggs kontrolltiden ut i antal kontroller som ska genomföras per år och per
anläggning. När respektive kontroll är utförd så grönmarkeras den utförda kontrollen i planen.
Uppföljning sker regelbundet varje vecka inom livsmedelsgruppen. Dessutom tidsregistreras
arbetet i ärendehanteringssystemet Ecos efter varje utförd kontroll. Vi kan få fram den
sammanlagda kontrolltiden för varje ärende genom att gå in på respektive ärende. Eftersom
varje tillsynsobjekt kan ha flera ärenden årligen kan vi i nuläget inte på ett enkelt sätt få fram
den sammanlagda kontrolltiden under året för respektive livsmedelsverksamhet. Detta kan
endast göras manuellt.
Vissa år inträffar det att inte samtliga anläggningar har fått kontroll vid årets slut. Då överförs
dessa till kommande år och markeras särskilt i arbetsplanen, för att vi ska genomföra dessa
kontroller så snabbt som möjligt under det nya året. När vi ser att vi inte hinner alla
kontrollobjekt så prioriterar vi alltid de i riskklass 1-5 först och flyttar enbart fram de i riskklass
6-8 och de med få timmar. Året efter får de först den uteblivna kontrollen från tidigare år och
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därefter de eventuella kontroller som planerats för innevarande år.
Livsmedelsverket hade här synpunkter på att vi inte skrivit in antalet timmar som vi flyttat över
utan enbart att kontrollen flyttats. I och med att det i de flesta fall enbart handlar om 3-4 timmar
som flyttas över så har vi ansett att det motsvarar tiden för en kontroll och därmed inte angivit
exakt antal timmar i kontrollplanen.
Vi har arbetat utifrån samma princip som Livsmedelsverket presenterade på SKLs
miljöchefskonferens i november 2016: ”En professionell kontroll levererar inte timmar till
företag – de utför kontroll för att konsumenterna ska få säker mat och inte bli lurade.”

Åtgärder

För att komma tillrätta med den avvikelse som Livsmedelsverket meddelat miljönämnden så har
följande åtgärder genomförts:
Ärendehanteringssystemet och tidsredovisningen
Miljökontoret har beställt en funktion av systemleverantören Sokigo så att de uppgifter om
antalet utförda/levererade kontrolltimmar som matas in i Ecos, kan fås fram sammanställda per
livsmedelsobjekt. Åtgärden har ännu inte levererats av Sokigo, men kommer troligtvis inom
kort.
Arbetsplanen och överflyttad kontrolltid
I arbetsplanen för 2017 kommer antalet överflyttade kontrolltimmar föras in för de anläggningar
där vi inte hann med att göra kontroll. I övrigt innebär det ingen förändring i vårt arbetssätt eller
i vår planering.

