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I kontrollplanen beskrivs miljö- och hälsoskyddsnämndens planerade kontrollarbete för
verksamhetsåret 2017. Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019,
miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutade mål för 2017 och miljö- och hälsoskyddsnämndens
Behovsutredning 2017-2019 har varit vägledande vid planeringen.

Offentlig kontroll
Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att
skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen. Det omfattar att vi
som konsumenter inte ska bli vilseledda eller lurade utan att vi ska kunna lita på märkning och
information om maten.
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskriver de viktigaste målen och
prioriteringarna för den offentliga kontrollen de närmaste åren.
De nationella övergripande målen för alla myndigheter i hela kedjan är






Att konsumenterna får säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna
känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om
livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå.
Att företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska
ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Det
stärker förtroendet för företagens produkter.
En optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Samarbetet möjliggör effektivare
kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras.

Livsmedelskontroll i Sverige utförs dels av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, generalläkaren
och av landets kommuner. Den behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Danderyds
kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Planerad livsmedelskontroll 2017, Danderyds kommun
Syftet med en kontrollplanen är att visa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden, utifrån befintliga
resurser avser utföra kontroll enligt Livsmedelslagen under verksamhetsåret.
Fördelning av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillgängliga tillsynsresurser redovisas i bilaga 1.
För genomförandet av den planerade livsmedelskontrollen använder sig nämnden av tre typer av
kontrollmetoder; inspektion, revision och provtagning. Inspektion och provtagning genomförs
oanmält medan revisioner för det mesta är anmälda i förväg eftersom det är viktigt att rätt
ansvarig person finns på plats vid revisionsbesöket.
Planerad livsmedelskontroll genomförs på de livsmedelsverksamheter som finns registrerade i
kommunen. I Danderyds kommun finns ca 250 registrerade livsmedelsverksamheter.
Kontrollfrekvensen hos dessa verksamheter varierar mellan vart tredje år till cirka tre gånger per
år och bestäms utifrån vilken risk verksamheten utgör, det vill säga hur många kontrolltimmar
som verksamheten tilldelats.
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Kontrollbesök 2017
Målsättningen för livsmedelskontrollen 2017 är att besöka 163 livsmedelsobjekt. Provtagning av
livsmedel kommer att genomföras i samverkan med Miljösamverkan Stockholms Län (MSL).
Övrig provtagning kommer att utföras om behov uppstår.

Behov i förhållande till resurser
Eftersom arbetet med införandet av nytt ärendehanteringssystem genomförs under 2017
prioriteras tid för projekt ner och vid behov bort. I övrig beräknas den planerade kontrollen
kunna genomföras.

Uppföljning och utvärdering
Miljöavdelningen följer regelbundet upp hur arbetet med livsmedelskontrollen fortlöper.
Kontrollplanen ska stå fast under verksamhetsåret 2017 men då avdelningens arbete påverkas av
införande av nytt ärendehanteringssystem och är händelsestyrt kan justeringar bli nödvändiga.
Om avvikelser från planen blir nödvändig redovisas detta i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Omvärldsanalys 2017
Miljösamverkan Stockholms län har ett antal nätverk, kopplade till miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet, som Danderyds kommun deltar i.
Under året kommer livsmedelsinspektörerna att arbeta med införandet av ett nytt
ärendehanteringssystem.

