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Miljö- och byggnämnden
Mob § 46

2017/1681

Åtgärdsplan efter revision av offentlig livsmedelskontroll
utförd av länsstyrelsen
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar om följande åtgärdsplan daterad den 16 mars
2018 och översänder den till länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 22 november 2017 en revision i Ljungby
kommun av miljö- och byggnämndens offentliga livsmedelskontroll med
skuggkontroll inom dricksvattenområdet. Detta har sammanställts i en
slutrapport daterad den 31 januari 2018.
Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun uppfyller i nuläget inte kraven på
en riskbaserad och ändamålsenlig kontroll som ger effekt. Detta med anledning
av nämndens konstaterade resursbrist av kontrollpersonal. Länsstyrelsen
bedömer att nämnden i nuläget inte har tillräckligt med personella resurser
utifrån antalet verksamheter och det verkliga antalet kontrolltimmar.
Nämnden behöver se över riskklassningen av sina verksamheter. Flera
verksamheter har för liten kontrolltid i förhållande till den faktiska tiden som
Kontrollerna tar. Nämnden har inte hunnit med att kontrollera de objekt som ska
kontrolleras under 2017 enligt planen. Inte heller under 2015 hade nämnden
tillräckligt med personella resurser.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det förekommer ofinansierade planerade
kontroller eftersom verksamheter tilldelats en för låg kontrolltid i förhållande
till den verkliga kontrolltiden som läggs ned på en verksamhet, exempel är
vattenverken. Nämnden behöver se över verksamheternas riskklassning så att
intäkterna motsvarar de kostnader de har för kontrollverksamheten.
Kompetensen hos inspektören bedömdes som god, speciellt inom
dricksvattenområdet. Det är bra att nämnden är medveten om de beskrivna
avvikelserna.
En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande
åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna ska lämnas till
länsstyrelsen senast den 13 april 2018.
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om
åtgärdsplan daterad den 16 mars 2018 och översänder den som svar till
länsstyrelsen.
Förvaltningens bedömning
Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2018 med åtgärdsplan översänds som svar.
Skickas till
Länsstyrelsen
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