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Inledning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Planen omfattar kontrollområdet livsmedel inklusive allmänt dricksvatten.
I
planen
redogörs
för
hur
myndigheten
planerar
att
genomföra
kontrollverksamheten
år
2018.
Den
beskriver
även
hur
vi
som
kontrollmyndighet ska uppfylla gällande lagkrav som ställs på oss i
kontrollkedjan.
Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar och därtill hörande
myndighetsutövning utifrån gällande livsmedelsförfattning.
Kontrollmyndighet: Miljö- och byggnadsnämnden Höörs kommun

Figur 1. System samt funktionskrav för offentlig kontroll
(Källa: Nationell kontrollplan, del 2)

3

Reviderad:
2018-01-10

Handläggare:
Sara Bjerke

1.1 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
Vad som är respektive myndighets uppdrag bestäms av lagstiftningen, dels
den nationella lagstiftning som fördelar kontrollansvaret, dels den EUgemensamma och nationella lagstiftning som myndigheten ska bedriva
kontroll utifrån. För att skapa ett ändamålsenligt kontrollsystem måste
varje myndighet vara införstådd med gällande lagstiftning och vad den
kräver av myndigheten. Gemensamt för alla myndigheter i livsmedelskedjan
är den s.k. kontrollförordningen, förordning (EG) nr 882/2004. Under år
2019 träder en ny kontrollförordning i kraft (EU nr 2017/625).
1.1.1 Behörig central myndighet
Enligt Livsmedelsförordning (2006:813) ska livsmedelsverket utföra de
uppgifter
som
enligt
de
EG-bestämmelser
som
kompletteras
av
livsmedelslag (2006:804) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat
följer av 15§ eller 23-26§§ eller regeringen beslutat om annat.
Detta betyder att livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten
för
livsmedelskontroll
i
Sverige.
De
ska
leda
och
samordna
livsmedelskontrollen, samt verka för en effektiv och likvärdig
livsmedelskontroll i hela Sverige.
1.1.2 Behörig myndighet för kontrollen samt ansvarsfördelning
I livsmedelslag (2006:804) 11§ framgår det att offentlig kontroll av
efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som meddelats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de
beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av
Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och
kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. En kommuns uppgifter
ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskydd.
I livsmedelsförordningen (2006:813) 23§
mellan de behöriga kontrollmyndigheterna.

framgår

ansvarsfördelningen

-

Livsmedelsverket
har
kontrollansvar
för
bl.a.
slakterier,
styckningsanläggningar,
större
köttproduktoch
köttberedningsanläggningar,
större
mjölkoch
mjölkproduktanläggningar, större fisk- och fiskgrossistanläggningar,
äggpackerier, äggproduktanläggningar, tillverkningsanläggningar för
vin och spritdrycker, samt övriga större livsmedelsanläggningar.

-

Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontroll
inom primärproduktion. Länsstyrelsen har även uppdrag att samordna
och ge råd.

-

De lokala kommunala nämnderna är behörig kontrollmyndighet för
anläggningar som hanterar livsmedel i leden efter primärproduktion,
undantaget de anläggningar där livsmedelsverket är ansvarig
kontrollmyndighet.

1.1.3 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Ansvarsfördelningen
sker
enligt
gällande
delegationsordning
som
återfinns på miljö- och bygg wiki. Miljö- och byggmyndighetschefen är
behörig att justera denna.
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Mål för den offentliga kontrollen

De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är
att:
- Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten
och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra
livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade.
- Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som
meningsfull.
- De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och
förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i
livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker,
effektiv och ändamålsenlig.
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och
växtskydd. Målen finns förtydligade i Sveriges fleråriga kontrollplan för
år 2017-2020 (Del 2, avsnitt 4, 10 samt bilaga 5).

2.1 Övergripande mål för kontroll inom
kontrollområdet
Inriktningsmål

Strategiska mål

Specifika mål

Alla relevanta krav Den uppsatta planen
i
följs
livsmedelslagstiftni
ngen n kontrolleras
regelbundet
Kontrollen är
Mer omfattande
riskbaserad både när kontroll utförs på
det gäller säkerhet anläggningar med
och redlighet
större risker
Kontroll av
redlighet och
information

Relevanta krav
Genomförandeplaner
kontrolleras
Uppföljningar
regelbundet och inom
5 år
Alla anläggningar
med
>3 kontrolltimmar
per år ska få
kontroll
Kontroll mot
lagstiftning
årligen
information

Avvikelser upptäcks Rätt kompetens finns Deltagande i
utbildningar samt
inläsning av
vägledande material
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Aktiviteter

Uppföljning av
kontrollplanen

Kontroll av märkning
och information ut
till kund
Bevakning och
uppdatering av
kompetensförsörjning
s planen
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Avvikelser följs upp Avvikelserna
Följer upprättade
Uppföljande
för att säkerställa kommuniceras med
handläggningsrutiner kontroller som
att bristerna har
företagen, följs upp
säkerställer att
åtgärdats
samt vid
avvikelserna har
allvarliga/återkomma
åtgärdats samt
nde avvikelser
dokumentation av
används sanktioner
resultaten
Företagen har
förtroende för
kontrollen

Alla företag
kontrolleras i
enlighet med
beslutad
kontrolltid.

Ska ske under en
period om 3 år.

Avstämning mellan
tilldelad och utförd
kontrolltid

Konsumenterna har
förtroende för
kontrollen

Konsumenterna kan
enkelt komma i
kontakt med
myndigheten och
hitta information

Håll hemsidan
Kontrollera
uppdaterad.
informationen
Återkoppla alltid
rutinmässigt innan
vid samtal och mejl. sommar- och
julledighet.

2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom
kontrollområdet
Miljö- och byggmyndigheten genomför årligen en planeringsdag då
verksamheten inför kommande år planeras (Bilaga 1). Planeringen genomförs
utifrån följande faktorer:
- Erfarenheten av den löpande kontrollen som skett under året och
sammanställts.
- Livsmedelsverkets planerade riksprojekt samt andra eventuella
projekt.
- Kända kommande förändringar i lagstiftningen.
- Budget.
- Gällande nationell kontrollplan.
För år 2018 har myndigheten specificerat följande mål:
- 150st ordinarie tillsynsbesök ska genomföras
- 50 % av den ackumulerade kontrollskulden ska arbetas av
- Revision ska genomföras vid samtliga dricksvattenanläggningar som
inte reviderades år 2017.
- Uppdatera samtliga rutiner i miljö- och bygg wiki samt alla mallar
- Införa nya checklistor/rapporter utifrån de nya lagstiftningsområdena
- Ta fram information till dricksvattenföretag gällande de nya kraven i
dricksvattenföreskrifterna och initiera arbetet med godkännande av
faroanalyser samt kontrollprogram.
- Införa ett nytt ärendehanteringssystem

3.

Samordning

Livsmedelsverket är Sveriges centrala kontrollmyndighet. Delegering har
sedan skett genom lagstiftning ner till regional och lokal nivå
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(Livsmedelslagen (2006:804) 19§). I lagstiftningen framgår myndigheternas
olika
ansvarsområde
tydligt.
Skulle
osäkerhet
uppstå
kontaktar
myndigheterna varandra för att säkerställa vems ansvar det är samt att
ärendet inte faller mellan stolarna. Livsmedelsverket arbetar aktivt med
att ta fram material och verka rådgivande. Detta sker genom kontrollwiki
samt livstecknet. Nationella projekt samordnas av livsmedelsverket.
Höörs kommun har regelbundna samordningsmöten med Hörby kommun där det
sker en genomgång av de objekt som bytts kommunerna emellan. Tillsynen som
utförts förs in i diariet. Höörs kommun deltar även i länsmötena där både
länsstyrelsen och livsmedelsverket finns representerade. Mitt i Skåne är
en samverkansgrupp mellan Lund, Höör, Hörby och Eslöv med möten två gånger
per år. En representant för Mitt i Skåne är sedan med i ett Tvärgruppsmöte
för Skåne.
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4. Befogenheter och resurser för
kontrollen
4.1

Kontrollmyndighetens befogenheter

Kontrollmyndighetens befogenheter regleras i Livsmedelslag (2006:804) samt
Livsmedelsförordning (2006:813). Myndigheten har rätt att få tillträde
till områden och lokaler som rör verksamheten. Det är verksamhetsutövarens
skyldighet att vara behjälplig och förse kontrollmyndigheten med de
upplysningar och handlingar som denne kan behöva för att utföra
kontrollen. Samma lagstiftning reglerar vilka sanktioner myndigheten har
rätt att använda sig av, läs mer under punkt sex.

4.2

Kontrollpersonal och utrustning

I Höörs kommun finns en årsarbetskraft avsatt för livsmedelskontroll.
Administratören på Miljöavdelningen genomför en del administrativt arbete
gällande
livsmedelskontrollen,
exempelvis
diarieföring
av
inkomna
handlingar. Resterande del utgörs av en tjänsteman för livsmedelstillsyn.
Denna person har även tillsyn och rådgivning av enskilt vatten samt ABP i
handelsledet. Under år 2018 kommer livsmedelsinspektören även att delta i
kommunens arbete som representant för Miljö- och byggmyndigheten för att
ta fram en risk- och sårbarhetsanalys.
Då verksamhetsplaneringen inför år 2018 genomfördes i oktober månad år
2017 kunde en resursbrist identifieras avseende livsmedelstillsyn. Med
anledning av kommunens ekonomiska situation finns inga möjligheter i
dagsläget att åtgärda resursbristen. Myndigheten är väl medveten om
sårbarheten som just nu finns då endast en tjänst har livsmedelskompetens
vilket gör tillsynen sårbar på så sätt att kompetens helt saknas vid
frånvaro (semester, sjukdom osv.).
Under år 2018 kommer Höörs kommun fortsätta sitt utbyte av kontrollobjekt
med Hörby kommun då de kommit nära sin kostenhet organisatoriskt. Detta
innebär att Höörs kommun kommer utföra tillsyn i Hörby kommun motsvarande
cirka 84 timmar och att Hörby utför motsvarande tillsyn i Höörs kommun.
I
samband
med
anställning
efterfrågas
uppgifter
om
övriga
sysselsättningar, fritidsintressen och tidigare anställningar. Detta för
att säkerställa att personen är opartisk och att ingen jäv problematik
förekommer. Frågan tas upp på nytt i samband med medarbetarsamtal och APT
då riskbedömningar görs. För nämnden sker en genomgång av detta i samband
med ny mandatperiod. Alla bestämmelser rörande bisyssla finns i Höörs
kommuns ”Riktlinjer för bisysslor” antagen av KS 2011-11-24.
Följande utrustning finns att tillgå på Miljö- och byggmyndigheten:
- Termometer (kalibreras årligen av ackrediterat företag)
- Skyddande kläder (rock, hårskydd, skoskydd och engångshandskar)
- Spritsuddar för desinficering av termometer
- Transportmedel, myndighetens elbil, cykel eller bil via kommunens
bilpool
- Provtagningsutrustning för livsmedel, hygientest och vattenprov
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Kylskåp för förvaring av prov (Placerat i kommunens reception)
Kontor och konferenslokal
Teknisk utrustning (dator, telefon, projektor m.m.)

4.3 Finansiering av kontrollen
Kontrollen finansieras via fasta årliga kontrollavgifter. Avgifternas
storlek fastställs efter tre kriterier, information, risk samt erfarenhet.
Alla registrerade livsmedelsverksamheter den 1 januari debiteras full
årsavgift. De verksamheter som registreras under året debiteras full
årsavgift i samband med riskklassningen. Vid extra offentlig kontroll sker
timdebitering efter nedlagd tid. Debitering av en timme sker vid
nyregistrering. Debiteringarna sker enligt fastställd timtaxa (900:-), KF
beslut 2013-12-18, 104 §. Timtaxan har tagits fram med hjälp av SKLs
underlag
för
taxeberäkning
samt
underlag
för
beräkning
av
handläggningskostnad per timme samt med prisindex kommunal verksamhet.
Hänsyn har även tagits till EG 882/2004, Bilaga VI och SFS 2006:1166.
De arbetsuppgifter som inte finansieras genom avgift finansieras genom
kommunbidrag. Exempel på sådana arbetsuppgifter är obefogade klagomål, råd
och anvisning.

4.4

Kompetenskrav och utbildning

Personal som arbetar inom kontrollområdet ska ha grundkompetens. Alla
kontrollmyndigheter behöver ha en minimikompetens som utgörs av
grundkompetensen för att kunna utföra uppdraget som myndighet. Kompetensen
består av flera delar med fokus på förvaltning, kontrollmetodik, rättsliga
åtgärder samt grundläggande naturvetenskaplig kunskap. Vid anställning
efterfrågas utbildning inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsteknisk
utbildning eller motsvarande. Kompetensområden som bör finnas är
identifierade
i
Livsmedelsverkets
rapport
från
projektet
”kompetensförsörjning
till
den
offentliga
livsmedelskontrollen”.
Kompetensen styrs även av EG 882/2004, Art.6 samt Bilaga II, Kap 1. Hänsyn
tas även till personliga egenskaper och körkort.
Kompetens och kunskap är en färskvara och måste upprätthållas. Detta sker
genom deltagande i länsmöten, tvärgrupper, seminarier och kurser. Löpande
information om lagändringar fås kontinuerligt genom livsmedelsverkets
nyhetsbrev. Verksamheten har tagit fram en kompetensprofil för att
underlätta planeringen av fortbildning. Skulle en viss typ av kompetens
saknas så rådfrågas kommuner som har kompetensen om bristen är akut. Är
kompetensbristen inte akut vidareutbildas den egna personalen då ett
lämpligt kurstillfälle dyker upp.
I samband med det årliga medarbetarsamtalet
kompetensutvecklingsplan (Bilaga 2).
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5. Organisation och utförande av
kontrollen

Miljö- och byggmyndigheten har tillsyn över samtliga livsmedelanläggningar
som är registrerade i kommunen (se definition i (EG) 178/2002).
Anläggningar som berörs är de som uppfyller lagstiftningens krav om viss
organisation och viss kontinuitet, det kan gälla caféer, skolor,
restauranger, vårdboenden och butiker m.fl. Bilden illustrerar grunder för
planering av tid och är schematisk (Källa: livsmedelsverkets vägledning till
kontrollmyndigheter, planering av offentlig kontroll).

5.1
Registrering och godkännande av
kontrollobjekt
Höörs kommun har den 1 januari år 2018 totalt 180st livsmedelsanläggningar
registrerade. Anläggningarna består av restauranger, caféer, storkök,
avdelningskök, butiker, lager, dricksvattenanläggningar, producenter,
bageri, lanthandel, kiosker m.fl.
Samtliga anläggningar med tillhörande information finns registrerade i
myndighetens ärendehanteringssystem EDP Miljöreda. Under år 2018 kommer
myndigheten att byta ärendehanteringssystem till EDP Vision, allt material
kommer då att flyttas över.

5.2
Prioriteringar inom kontrollområdet –
riskbaserad kontroll
Höörs kommun använder sig av Livsmedelsverkets vägledning för
riskklassning av livsmedelsverksamheter, se schematisk bild nedan. Kontroll
sker årligen av riskklassningen som justeras vid behov. Utifrån
riskklassningen görs sedan prioriteringar inom kontrollen.
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(Källa: Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020, Del 2 − Genomförande, mål
och prioriteringar)

En detaljerad verksamhetsplan för livsmedelskontrollen år 2018 finns som
arbetsdokument under K tillsammans med en generell planering som sträcker
sig över en treårsperiod. Alla relevanta kontrollområde som styrs av
lagstiftningen ska ha kontrollerats vid en verksamhet under en
femårsperiod.

5.3

Rutiner för utförande av kontroll

Till sin hjälp för att utföra kontrollen har myndigheten mallar för de
olika beslut och sanktioner som kan bli nödvändiga för att bedriva en
effektiv kontroll. Myndigheten tar även hjälp av livsmedelsverkets
vägledningar i Kontrollwiki samt på livsmedelsverkets hemsida. Checklistor
för revision samt inspektion finns.
Myndigheten genomför kontroll genom inspektion, revision (Bilaga 3) samt i
särskilda fall provtagning (Bilaga 4). Inspektioner sker som regel oanmält
och syftar till att kontrollera verksamhetens efterlevnad av lagen.
Revision sker oftast föranmält och syftar till att systematiskt undersöka
verksamhetens rutiner och kontroller så att dessa är endamålsenliga och
genomförs. Provtagning genomförs främst i särskilda nationella projekt,
vid misstänkt matförgiftning eller fusk.
Tabellen visar den planerade kontrollverksamheten. Utöver den planerade
kontrollen tillkommer oplanerad kontroll i form av extra offentliga
kontroller samt kontroll i samband med registrering och riskklassning.
Extra offentlig kontroll sker då det inkommit befogade klagomål eller då
den ordinarie tillsynen identifierat brister som behöver korrigeras av
verksamheten och en uppföljande kontroll utförs av myndigheten.
Nyregistrerade verksamheter ska enligt kommunens rutiner ha tillsyn inom
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två veckor efter start. Är lokal och verksamhetsutövare känd sedan
tidigare med god erfarenhet kan perioden förlängas, dock ej längre än två
månader.

Riskklas
s

Antal
objekt

Kontrollfrekve
ns

1

0

2

0

3

1 2-3ggr/år

4

13 2-3ggr/år

5

24 2ggr

6

17 1-2ggr/år

7

65 0,7-1ggr/år

8

60 0,3-0,5ggr/år

Indelning av kontrollobjekten kan även ske branschvis.

5.4

Provtagning och analys

Vid provtagning av livsmedel anlitas främst kommunens upphandlade
laboratorium. Om detta inte har möjlighet att genomföra analysen anlitas
istället livsmedelsverkets laboratorium. I dagsläget anlitas Alcontrol som
köpts upp av SYNlab varför de byter namn inom kort. Upphandling av nytt
laboratorium tar hänsyn till livsmedelsverkets vägledning.
Vid planerad provtagning följs eventuella instruktioner i projekt, annars
följs laboratoriets anvisningar. Utrustningen som används ska vara steril.
I vissa fall kan befintlig utrustning användas, ex. sked som står i
livsmedlet. Används inte steril utrustning ska detta framgå. Proven
förvaras i kylväska med frysklamp innan de anländer till kommunhuset där
de transfereras över i en kyl. Temperaturen i kylen ska då kontrolleras.
Det är viktigt att proven är korrekt uppmärkta samt att följesedeln är
korrekt ifylld. Om det inte är en ordinarie hämtdag ska laboratoriet
kontaktas innan provet tas för beställning av extrahämtning alternativt
avlämning. Vid osäkerhet om vilka prov som är lämpliga att ta så ska
laboratoriet kontaktas för rådgivning.
Provtagningsutrustning finns i särskilt förråd i anslutning till Miljöoch byggmyndighetens lokaler. Utrustningen kontrolleras regelbundet för
att säkerställa att utrustningen är i gott skick och inte passerat
eventuellt bäst före datum.

5.5

Rapportering av kontrollresultat

Kontrollresultatet i Höörs kommun rapporteras till livsmedelsverket vid
den årliga rapporteringen i januari. Innan rapporteringen sker ska behörig
personal gå igenom systemet och se så att allt är korrekt inlagt.
Resultatet rapporteras även till Miljö- och byggnadsnämnden vid årets
första nämndssammanträde, här sker även en avstämning av innevarande
kontrollskuld. Vid matförgiftning sker rapportering till livsmedelsverket
då
ärendet
avslutats.
Antalet
genomförda
kontroller
rapporteras
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och

Efter att en kontroll genomförts vid en verksamhet skrivs en
kontrollrapport som sedan skickas ut i enlighet med (EG) 882/2004.
Rapporten skickas ut oavsett kontrollresultat.

5.6

Öppenhet i kontrollen

I
Sverige
regleras
öppenheten
i
kontrollen
framförallt
av
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att
föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett
sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras
uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till
exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid
myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet
registreras
både
offentliga
och
hemliga
handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga
vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla
uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av
myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en
handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen
i livsmedelskedjan.
Höörs kommun har ingen särskild publicering av handlingar utan vem som
helst kan begära ut dem. Myndigheten behandlar begäran skyndsamt.
Delegationsbeslut redovisas i en sammanställd lista för Miljö- och
hälsoskyddsnämnden vid nämndssammanträdena.

6. Sanktioner vid bristande efterlevnad
av lagstiftningen
Vid verksamheter där bristande efterlevnad konstateras uppmanar kommunen i
första hand om rättelse. Sker inte detta på frivillig väg förelägger
myndigheten om rättelse. Är det uttalat från verksamhetens sida att denna
inte kommer att vidta åtgärder kan föreläggandet kopplas till vite. Detta
sker även då ett första föreläggande inte haft avsedd effekt. Skulle en
verksamhet påträffas med så allvarliga brister att det föreligger en akut
fara för djurs eller människors hälsa har myndigheten möjlighet att
tillfälligt stänga verksamheten. Påträffas livsmedel som inte uppfyller
gällande hygien- eller informationskrav kan dessa förses med saluförbud,
alternativt beslagtas (Bilaga 5). Denna typ av varor kan destrueras på
verksamhetens bekostnad.
Mer om sanktioner finns att läsa i Livsmedelsverkets
sanktioner samt i Livsmedelslagen (2006:804) 22-26§§.
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7. Uppföljning och utvärdering av
kontrollen
7.1

Uppföljning

Höörs kommun har ett nära sammarbete med Hörby kommun avseende
livsmedelskontroll. Båda kommunerna har en enskild tjänsteman som utför
och planerar tillsynen. För att säkerställa att kommunernas kontroller är
likriktade genomförs regelbundet samsynsinspektioner. Tjänstemannen deltar
även aktivt i länsmöten samt sammarbets- och tvärgrupper där olika
bedömningspunkter inom kontrollen diskuteras.
Ingen internrevision har genomförts de senaste åren av livsmedelkontrollen
i Höörs kommun. Större uppföljningar sker dock minst var sjätte månad samt
mindre i samband med nämndssammanträden.

7.2

Revisioner

Länsstyrelsen är den myndighet som utför oberoende revisioner av kommunala
kontrollmyndigheter. Revisionen sker cirka vart tredje år. Skulle det vid
revisionen framkomma allvarliga brister eller att brister inte åtgärdas
efter uppmaning av länsstyrelsen kan länsstyrelsen lämna över den
kommunala kontrollmyndigheten till Livsmedelsverket för vidare åtgärder.
Revisionerna regleras i (EG) 882/2004, Art 4.6. Mer finns att läsa i den
nationella kontrollplanens del 4, kap. 4.
Vid den senaste revisionen år 2013 i Höörs kommun framkom flera brister
som inte åtgärdades inom rimlig tid. Kommunen överlämnades därför till
livsmedelsverket. För att komma tillrätta med påpekade brister har en
handlingsplan tagits fram som livsmedelsverket kommer att följa upp. Höörs
kommun arbetar kontinuerligt med uppföljning av planen för att säkerställa
att identifierade brister åtgärdas.
Kommunal revision sker i enlighet med kommunallagens nionde kapitel.

7.3

Utvärdering

I samband med årsavslutet gör livsmedelsinspektören en utvärdering av
årets kontroll. Vid utvärderingen gås den kontroll igenom som har
genomförts samt den som inte genomfördes. Utvärderingen ska resultera i
kunskap om frågeställningarna: Är kontrollen riskbaserad? Har kontrollen
avsedd effekt? Följs identifierade brister upp? Används rätt
kontrollmetodik? Förslag på åtgärder ges då brister inom kontrollen
identifieras.

8. Beredskap
Höörs kommun har i sammarbete med Hörby kommun under år 2016-2017 tagit
fram en
krishanteringsplan avseende livsmedel. I denna framgår vilken
beredskap som finns samt hur ärenden ska hanteras där risk finns för djur
eller människors hälsa. Krishanteringsplanen ska uppdateras årligen.
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Skulle en större kris inträffa ska kommunens krisledningsnämnd tillkallas.
Rutiner för när detta sker finns i planen. En teoretisk övning genomfördes
i november år 2016 för att identifiera vilka brister som finns i planen
och som behöver justeras. Planen ska färdigställas under år 2018.
Fördröjningen av färdigställandet beror delvis på att det inte finns
etablerade rutiner för krishantering i kommunen. Denna brist håller på att
åtgärdas och beräknas vara klar i mars år 2018.

9. Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur
den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och
växtskydd är organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas.
Kontrollplanen
finns
bl.a.
på
Livsmedelsverkets
webbplats
www.livsmedelsverket.se.

10. Slutord
Sammanfattningsvis har Höörs kommun en bit kvar innan alla relevanta
lagkrav som gäller den lokala myndigheten för livsmedelstillsyn är
uppfyllda. Under år 2018 väntas många av de sista rutinerna och dokumenten
att färdigställas. Resursbristen kommer tyvärr att kvarstå med anledning
av kommunens ekonomiska situation. Detta kommer utgöra en svårighet i att
uppnå målen.
Kontrollen som myndigheten genomfört under år 2017 har visat på att
kontrollen nu har effekt och att den blivit mer likställd kontrollen i
grannkommunerna jämfört med tidigare år. Vi ser fram emot en mer
regelbunden kontroll som är effektiv, likvärdig och transparent gentemot
både medborgare och verksamhetsutövare år 2018.
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Bilaga 5
Omhändertagande av livsmedel
Möjligheten att ta om hand varor (omhändertagande) regleras i 24 §
livsmedelslagen. Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som har
släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden, i strid med 10 § eller de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen. Detta möjliggör bland annat omhändertagande när varan:








inte uppfyller krav och villkor i förordning (EU) nr 1169/2011,
den så kallade informationsförordningen, Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation som
kompletterar reglerna i Informationsförordningen
har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en
anläggning som inte har godkänts eller registrerats eller inte
uppfyller villkor i ett godkännande eller ett tillstånd,
innehåller förbjudna ämnen,
har halter som överskrider gränsvärden bestämda i lag eller EGförordning, eller
inte uppfyller kraven på säkra livsmedel, se artikel 14
förordning (EG) nr 178/2002.

Det är även möjligt att omhänderta en vara om varan avses med ett
föreläggande eller förbud enligt 22 § och om föreläggandet eller förbudet
inte följs.
Det finns möjlighet för livsmedelsföretagaren att göra varorna dugliga
under överinseende av kontrollmyndigheten eller använda dem för annat
ändamål. Om detta inte är möjligt ska varan förstöras av
kontrollmyndigheten på ägarens bekostnad.
Ett omhändertagande innebär att man fråntar varuägaren möjligheten att
förfoga över varorna till dess att rättelse skett och beslutet upphävs
eller varorna destrueras genom myndighetens försorg. Om varorna förstörs
eller genomgår en kvalitetsförsämring under den tid omhändertagandebeslutet gäller och beslutet efter domstolsprövning visar sig ha varit
obefogat/upphävs kan kontrollmyndigheten bli skadeståndsskyldig, se 3 kap.
2 § skadeståndslagen (1972:207).
Det är viktigt att tänka på att beslut om omhändertagande bör innehålla
uppgifter som så exakt som möjligt identifierar de omhändertagna
varorna/partiet.

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se •
www.facebook.com/Hoorskommun
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Omhändertagande kan användas i situationer då varupartierna är små,
dyrbara och/eller lättflyttade, d.v.s. där det finns risk att de annars
”försvinner”.
Förbud att släppa ut på marknaden med stöd av artikel 54 punkt 2 b)
förordning (EG) nr 882/2004 eller 22 § livsmedelslagen, som inskränker
ägarens dispositionsrätt, fungerar vanligen bra i andra fall. Innan
omhändertagande beslutas bör myndigheten ha gjort klart för sig var och
hur varorna ska förvaras innan de lagligen får/ska destrueras. Det är
lämpligt att myndigheten i beslutet anger en tidsfrist för ägaren att
inkomma med rättelseförslag före utsatt destruktionsdag. Det måste framgå
av beslutet att destruktion sker om inte rättelseförslag inkommit i tid.
Besluten bör alltid förenas med ett förordnande om att beslutet gäller
omedelbart även om det överklagas, enligt 33 § livsmedelslagen.
Om livsmedel behöver omhändertas och det rör sig om ett större parti, så
finns en överenskommelse mellan Höör och Bring/Frigoscandia i Eslöv.
Överenskommelsen innebär att vi kontaktar dem på telefon 0413-346 500 och
meddelar om vi har behov av kyl- eller frys-lagringsutrymme och ungefär
hur mycket det handlar om.
För att transporten ska ske i obruten kyl/fryskedja kan de även ställa upp
och hämta varorna här i Höör.
Om något akut händer och vi behöver hjälp utanför kontorstid kan chefen
nås på telefon 0413-346 501. Detta nummer kopplas om till chefen oavsett
när vi ringer.
Överenskommelse är gjord 2014 med plats-och lagerchef Rickard Jönsson i
Eslöv.
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Bilaga 3
Revision/Inspektion
Lagrum
Förordning (EG) 882/2004 (artikel 3) samt 11§ livsmedelslagen (2006:804)
Artikel 28 förordning (EG) 882/2004 om extra offentlig kontroll
Vägledning ”Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar”

Rutinbeskrivning
1. Offentlig kontroll i form av revision eller inspektion och görs i
enlighet med upprättad verksamhetsplan. Revision föranmäls om
livsmedelsföretagaren måste vara på plats.
2. Inspektion sker oftast oanmält.
3. Inför revision/inspektion så läses tidigare protokoll igenom samt
att resultat från ev.livsmedelsprovtagning kontrolleras.
4. Vid revision/inspektion medtages checklista, rock, mössa, skoskydd
och termometer.
5. Inspektion/revision genomförs tillsammans med representant från
verksamheten. Efter kontrollen gör inspekören en sammanfattning av
resultatet
och
går
igenom
detta
med den ansvarige på plats.
6. Efter
inspektion/revision
skrivs
en
kontrollrapport.
Kontrollrapporterna ligger som mallar i MR ”LIVRevProt”. Checklistan
som
ligger
i
MR
under
fliken
inspektioner ska också fyllas i, då den ligger som underlag för den
årliga rapporteringen till SLV.
7. Originalrapporten
undertecknas
och
skickas
till
livsmedelsföretagaren. Kopia av kontrollrapporten läggs i akten.
8. Om stora brister noterats vid inspektion/revision ska en uppföljning
göras. Vid mindre brister kan uppföljning ske vid nästa ordinarie
inplanerade
inspektion/revision.
9. Extra
offentlig
kontroll
utförs,
då
bristande
efterlevnad
konstaterats. Extra offentlig kontroll ska debiteras efter separat
beslut.
10. Vid återinspektion/återrevision ska rapport skrivas och skickas till
verksamhetsansvarig, se punkt 8 och 9 ovan.

Vid allvarliga avvikelser
Då allvarligare avvikelser upptäcks vid inspektion ska krav om åtgärd ställas. Är
avvikelsen inte akut kan en uppmaning om åtgärd räcka som första steg och följas
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upp av ett föreläggande om åtgärder inte vidtagits inom utsatt tid. Om verksamheten
öppet uppger att de inte tänker vidta lämpliga åtgärder är det rimligt att förelägga
direkt. Skulle föreläggandet inte ha någon effekt bör ett nytt föreläggande skrivas
som kopplas till ett vite. Skulle åtgärderna inte vara genomförda då vitet förfaller ska
begäran om utdömande av vite skickas till förvaltningsrätten. Om verksamheten
fortfarande motsätter sig att vidta åtgärder bör föreläggande vid löpande vite
övervägas. Glöm inte att begära utdömande av vitet efter hand som det förfaller.
Uppmaning -> föreläggande -> föreläggande vid vite -> föreläggande vid löpande
vite
Är bristerna av akut karaktär bör andra åtgärder övervägas så som saluförbud, beslag
av vara och i värsta fall tillfällig stängning av verksamheten. Oregistrerade
verksamheter ska alltid drabbas av beslut om tillfällig stängning fram tills anmälan
om registrering inkommit till myndigheten.
Övervägande om verksamheten ska åtalas ska alltid göras vid allvarliga avvikelser.
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Bilaga 4
Rutin för provtagning av livsmedel
Syftet med livsmedelsprovtagning är


att verifiera och kontrollera livsmedelsföretagares egenkontroll
samt verifiera livsmedelsföretagarens efterlevnad av gällande
bestämmelser om mikrobiologiska kriterier enligt förordning (EG) nr
2073/2005



att utreda misstänkta livsmedelsburna sjukdomsutbrott eller klagomål



att kartlägga information om olika mikroorganismer (patogena),
toxiner eller andra hälsoskadliga ämnen i olika produkter



att genom projektinriktad
problemområden

provtagning

identifiera

eventuella

Allmänt
Vid provtagning är det viktigt att tydliggöra är syftet och skälet med
provtagningen. Ta gärna kontakt med laboratoriet före provtagningen och
diskutera vilka prover som bör tas, och hur dessa bör tas ut, för att
analysen ska kunna ge så tillförlitliga resultat som möjligt.
Kontrollera om det finns lagbestämmelser (t.ex. i förordningen (EG) nr
2073/2005 om mikrobiologiska kriterier) för hur många och hur stora prover
som ska tas ut av olika livsmedel per provtagningstillfälle. I så fall bör
dessa följas.
Följande ska tas med vid provtagning: kylväskor med frysklampar, sterila
burkar och skedar, märkpenna till burkarna, följesedel från laboratoriet,
termometer samt ev. annan utrustning som kan behövas beroende på vad som
ska provtas.

Provtagning
Provtagningen bör utföras av myndigheten.
Vid provtagningen ska (bör) en representant från företaget vara med.
Informera företagaren om anledningar till provtagningen och att det sker
inom ramen för den offentliga kontrollen. Informera företaget om vilka
prov som tas samt att kopia på analysresultatet kommer att skickas till
dem.
Företaget ska också informeras om möjlighet att få ett referensprov (se
artikel 11.6 i förordning (EG) nr 882/2004). Provtagaren ska se till att
referensprovet tas ut på samma sätt som provet som tagits i den offentliga
kontrollen. Provet ska märkas och förseglas och sedan lämnas över till
företagaren eller dess företrädare. Om företaget inte vill ha ett
referensprov ska detta noteras i MR.
Förpackade prover bör tas ut som obrutna förpackningar för att förhindra
förorening av provet.
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Se till att provtagningen blir så representativ som möjligt, dvs. det
uttagna provet ska representera hela den större mängd livsmedel från
vilket proverna togs.
Vid provtagning i till exempel kök och butik kan provtagaren använda de
redskap som redan används vid hanteringen av det livsmedel som ska
undersökas. Då bör syftet med provtagningen vara att kontrollera den
produkt som konsumenten får/köper. Ska själva råvaran analyseras bör dock
sterila redskap användas. Om osterila redskap används vid provtagningen,
ska detta anges på följesedeln och i analysrapporten.
Provtagning kan även göras på t.ex. arbetsytor, redskap och utrustning,
för att verifiera att verksamheten har ändamålsenliga rutiner för
rengöring.

Märkning av prov
Proverna bör märkas i närvaro av representant för företaget. Proverna
märkas så att de lätt kan identifieras. Laboratoriets följesedel används
och på denna framgår:


anledningen till provtagningen,



beställda analyser,



provtagare,



uppdragsgivare,



provtagningsplats,



provets innehåll och märkning,



tidpunkt för provtagningen,



livsmedelskategori enl. SLV,



datummärkning eller hållbarhetstid på förpackningen,



på kylvaror och varmhållen mat för mikrobiologisk analys anges den
temperatur som uppmätts i produkten.

Transport av prov
Ett prov för mikrobiologisk undersökning ska hanteras så att det kan
förutsättas vara i samma skick avseende mikrobiologiska parametrar när det
anländer
till
laboratoriet
som
det
var
när
provet
uttogs.
Förpackningsmaterial samt förvaring ska skydda provet så att det inte
förorenas eller förändras under transporten. Yttermaterial ska vara tätt
och isolerande och provet ska skyddas mot solljus. Transport sker i
kylväskor med frysklampar i. Prover ska efter provtagningen och vid
transport förvaras enligt följande:


Prover av kylvaror så att temperaturen i provets alla delar är
mellan 0°C och +8°C, om inte annan föreskriven temperatur anges på
förpackningen, eller föreskrivs för varan.



Prover av djupfryst varor så att inte någon del av provet tinar, om
detta har betydelse för analysresultatet.
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Prover av färdiglagad mat så snarast möjligt, efter uttagande av
prover, snabbt kyls ned till under +8° C innan det skickas in till
laboratoriet.

Transport till laboratoriet ska ske så fort som möjligt. Temporär
förvaring av prover/ kylväskorna kan ske i kyl/frys på Miljö- och
byggmyndigheten. Denna kyl/frys är uppmärkt och endast avsedd för
förvaring dricksvatten- och livsmedelsprover.

Ackrediterat laboratorium
Kommunen har avtal med ackrediterat laboratorium. Laboratoriet lämnar ett
utlåtande av de funna analysresultaten. Av utlåtandet bör tydligt framgå
att detta inte avser en bedömning av det provtagna livsmedelspartiet, utan
att det baseras enbart på det inlämnade provet/proven. Det bör också anges
vilken referens, om sådan finns, som ligger till grund för utlåtandet.

Ytterligare information finns i :
”Vägledning
till
livsmedelsprovtagning
i
offentlig
kontroll”,
mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov” samt i Kontrollhandbok provtagning
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