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Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2017-1028
Åtgärdsplansplan med andledning av länsstyrelsens revision
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden
1.
Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med bygg- och
miljöförvaltningens tjänsteskrivelse och översänder yttrandet till Länsstyrelsen i
Stockholms län.

Ärendet i korthet

Den 8 november 2017genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län en revision inom
området ekologiska livsmedel samt en uppföljning av 2011 års revision. I revisionen
ingick även en skuggkontroll i en livsmedelsbutik i Järfälla kommun. Den 14
december 2017 inkom en revisionsrapport. Länsstyrelsen noterade avvikelser på 12
områden. Mål, opartiskhet, finansiering, kontrollpersonal, kompetens, utrustning och
provtagning, riskbaserad kontroll, rutiner, kontrollrapporter, uppföljning, revision,
beredskap.
Länsstyrelsen önskar att nämnden inkommer med en åtgärdsplan som redogör för när
och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till
avvikelser och kommentarer i rapporten.
Handlingar

1.
2.
3

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Bilaga 1 Förslag till åtgärdsplan
Bilaga 2 Rapport till Miljö- och – bygglovsnämnden i Järfälla kommun om
utförd revision av livsmedelskontrollen i Järfälla kommun.

Bakgrund

Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens
planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i
förordning (EG) m 882/20041 uppfylls.
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Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den
ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra
och korrekt märkta livsmedel.
Kontrollen kan anses ha denna effekt om den upptäcker eventuella avvikelser vid
livsmedelsföretagen och ser till att de åtgärdas.
Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser vid
livsmedelsföretagen och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningar för detta
finns. Revisioner genomförs även för att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.
Revisionerna utförs med stöd av artikel 4.6 i förordning (EG) m 882/2004, samt i
enlighet med Kommissionens beslut 2006/677l EG om fastställande av riktlinjer
avseende kriterierna för utförande av revisioner.
Tre huvudfrågor ska besvaras vid revisionen:
l. Finns en planerad verksamhet? (planer, instruktioner, etc.)
2. Följs planen? (hur utförs arbetet i praktiken och vad ger det för resultat)
3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att uppfylla
kraven i förordning EG (m) 882/2004?

Slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att livsmedelskontrollen i Järfälla kommun
till största del fungerar på ett tillfredställande sätt. Enheten var redan innan
länsstyrelsens revision, medveten om att det fanns områden att utveckla. Därmed
bjöd inte lässtyrelsens rapport på några direkta överraskningar.
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