
Dnr 9016/260.109 
  
Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors kommuns livsmedelstillsyn. 
  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för arbetet med 
livsmedelskontroll. Kontrollplanerna bör fastställas av myndigheten.  
  
Ärendet 
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, livsmedelslagen (SFS 
2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till dessa hör föreskrifter och 
vägledningar meddelade av Livsmedelsverket. Enligt artikel 41-42 i förordning (EG)882/2004 
ska myndigheter som ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta 
en kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för 
kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas 
en beskrivning av hur planen följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. 
  
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, 
likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga kontrollen är att säkerställa att de 
livsmedel som tillhandahålls konsumenterna är säkra och att konsumenter inte blir 
vilseledda. Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. Vid 
inspektionerna sker kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga 
hygienen, bedömning av om tillräcklig kompetens finns, lokaler och utrustning samt 
märkning. 
  
Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden i Robertsfors kommun är tillsynsmyndighet för de 
livsmedelsverksamheter som bedrivs i kommunen. Det är de som ska fastställa 
kontrollplanerna som tas fram av Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 
  
Kontrollplan för livsmedelskontroll i Robertsfors kommun 2017 till och med 2019  beskriver 
hur den offentliga livsmedelskontrollen som kommunen är ansvarig för är uppbyggd och hur 
den ska bedrivas under perioden 2017-2019. Denna kontrollplan fastställs av Allmänna 
Utskottet samt Jävsnämnden. 
  
Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – Jävsnämnden  är en planering för de anläggningar 
Kommunstyrelsen ansvarar för. Den består av planering och fördelning av de kontrolltimmar 
varje objekt har tilldelats. Kontrollplanen fastställs av Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Kontrollplan för livsmedelskontroll i Robertsfors kommun 2017 till och med 2019 
Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – Kommunstyrelsen 
  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
 

–        att fastställa Kontrollplan för livsmedelskontroll 2017 -2019 
–        att fastställa Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – Kommunstyrelsen 


