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 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Åtgärdsplan 

Ärende 
Länsstyrelsen Stockholm genomförde en revision av livsmedelskontrollen i 
Danderyds kommun under 2019. I slutrapporten från Länsstyrelsen 
framkom det 3 avvikelser inom områdena: 

 Finansiering 
 Utrustning, utrymmen och provtagning 
 Revision 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bemöter dessa avvikelser med åtgärder 
enligt åtgärdsplan. Kostnadstäckningen ska ha som mål att vara 100 % och 
kommunen kommer att jobba mot det målet. Rutin för omhändertagande har 
tagits fram och är redo att användas. Sista avvikelsen åtgärdas genom att de 
andra två avvikelserna blir åtgärdade.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 

tjänsteutlåtande daterat 2020-01-16 med dnr 2019-609 och 
överlämnar detta till Länsstyrelsen som svar på revisionsrapporten 

 

Bakgrund 
Den 2 oktober 2019 hade miljö- och stadsbyggnadskontoret i besök av 
Länsstyrelsen för revision av livsmedelskontrollen. Punkterna som 
kontrollerades var: 

 Organisation och samordning  
 Mål 
 Opartiskhet 
 Befogenheter 
 Finansiering 
 Kontrollpersonal 
 Kompetens 
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 Utrustning, utrymmen och provtagning 
 Registrering, godkännande, anläggningsförteckning 
 Riskbaserad kontroll 
 Rutiner och enhetlighet 
 Kontrollrapporter 
 Åtgärder vid bristande efterlevnad 
 Uppföljning 
 Revision 
 Beredskap 
 Öppenhet 

I slutrapporten (bilaga 1) från Länsstyrelsen framkom det 3 avvikelser som 
miljö- och stadsbyggnadskontoret behöver åtgärda genom en åtgärdsplan: 

1. Myndigheten har inte full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen 
2. Myndigheten saknar avtal/rutiner för förvaring av större mängder 

beslagtagna livsmedel 
3. Avvikelserna från Länsstyrelsens revision den 11 november 2014 av 

myndigheten kvarstod på områdena finansiering och utrustning 
Åtgärdsplan för avvikelserna skulle vara klar till 1 februari 2020, men då 
nämndsammanträden försköts p.g.a. julledighet fick miljö- och 
stadsbyggnadskontoret uppskov till 1 mars 2020.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning 
Finansiering 
Avvikelse: Myndigheten har inte full kostnadstäckning för 
livsmedelskontrollen. 
Kommentar: Myndigheten har de senaste åren haft som mål att 
kostnadstäckningsgraden för livsmedelskontrollen ska vara 68 %. 2017 var 
kostnadstäckningsgraden för kontrollen 72% och 2018 var den 75%. 
Länsstyrelsen bedömer att taxan behöver höjas så att 
kostnadstäckningsgraden närmar sig 100 % och att ett mål om 68% 
kostnadstäckning är för lågt satt. Avvikelsen avseende revisionsområdet 
finansiering kvarstår från Länsstyrelsens revision av kommunen 2014. 
Åtgärd: Enligt 2019 års siffror i bokslutet och uträknat mot 
livsmedelskontrollens totala intäkter respektive utgifter är täckningsgraden 
för 2019 ca 81 %. Målet beskrivs enligt följande: Självfinansieringsgraden 
inom livsmedelskontrollen ska hållas på en nivå som täcker kostnaden för 
planerad och extra offentlig kontroll. Avgifterna i taxan har räknats upp från 
2020. För närvarande bedöms avgifterna svåra att höja ytterligare men en 



Tjänsteutlåtande 3 (4) DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 
 2020-01-16 2019-609 

 

  

revidering kan komma bli nödvändig. Nämnden kommer att planera 
livsmedelskontrollen så att den i det närmaste har full kostnadstäckning 
under senast 2022. 
Utrustning, utrymmen och provtagning 
Avvikelse: Myndigheten saknar avtal/rutiner för förvaring av större 
mängder beslagtagna livsmedel. 
Kommentar: Myndigheten saknar dock en rutin eller avtal för vilka företag 
de kan kontakta ifall de behöver få tillgång till utrymme för förvaring av 
större mängder beslagtagna livsmedel. Denna avvikelse kvarstår från 
Länsstyrelsens revision av kommunen 2014.  
Åtgärd: Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram en rutin för 
förvaring av större mängd livsmedel efter beslag (bilaga 2). I rutinen 
framgår även länk till ett företag vi varit i kontakt med angående priser, 
leveranstid och utbud. Rutinen kommer att ses över en gång per år och 
uppdateras vid behov.  
Revision 
Avvikelse: Avvikelserna från Länsstyrelsens revision den 11 november 
2014 av myndigheten kvarstod på områdena finansiering och utrustning. 
Kommentar från länsstyrelsen: Avvikelserna från Länsstyrelsens revision 
den 11 november 2014 av myndigheten kvarstod på områdena finansiering 
och utrustning. Myndigheten har fortfarande inte full kostnadstäckning för 
kontrollen utan har ett mål om 68 % kostnadstäckning, vilket ligger långt 
under kravet på full kostnadstäckning. Vidare har myndigheten fortfarande 
inget avtal/rutiner för förvaring av större mängder beslagtagna livsmedel. 
Åtgärd: Avvikelsen kommer att åtgärdas i samband med att de två andra 
avvikelserna åtgärdas.  
Men för att detta inte ska upprepas kommer det införas i internkontrollen ett 
moment som innebär kontroll att eventuella avvikelser som nämnden fått 
under året har hanterats och förslag till åtgärd är framtaget samt 
kommunicerats med kontrollinstansen. 
På övriga kontrollerade områden hade Länsstyrelsen två kommentarer. 
Befogenheter  
Myndigheten har en långtgående delegationsordning, vilket är mycket 
positivt. Delegationsordningen är dock i behov av uppdatering då den 
senaste uppdateringen skedde 2015. Delegation avseende sanktionsavgifter 
saknas i dagsläget så dessa behöver beslutas av nämnden, men enligt 
förslaget till ny delegationsordning så kommer dessa beslut att få fattas av 
inspektörer. I övrigt innehåller delegationsordningen nödvändiga uppgifter 
för att livsmedelskontrollen ska fungera effektivt och rättssäkert. Planen är 
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att den nya delegationsordningen ska beslutas i december 2019. 
Åtgärder vid bristande efterlevnad 
Myndigheten har skickat in ett antal sanktionsbeslut inför revisionen. 
Länsstyrelsen kan konstatera att dessa beslut har fattats av behöriga 
personer. Myndigheten kommunicerar besluten muntligt på plats men det 
framgår inte av texten i besluten att dessa har kommunicerats, vilket bör 
framgå av beslutet. Myndigheten använder sig av sanktionsinstrumentet i 
den omfattningen som bedöms vara nödvändigt. 
 
 
 
Elisabeth Thelin  Carl-Johan Bernelid 
Bygg- och miljödirektör  Miljöchef 
 
Bilagor: 

- Slutrapport från Länsstyrelsen 
- Rutin för beslagtagning av större mängd livsmedel 

 
Expedieras: 

- Andreas Johansson, länsveterinär på Länsstyrelsen Stockholm 
(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)


