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Beredskapsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

livsmedel- och dricksvattenkontroll. 
 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 började nya föreskrifter att gälla. Föreskrifterna anger hur 
kommun, länsstyrelse och Livsmedelsverket ska planera och följa upp sin kontroll. 
Föreskriftera ställer bland annat krav på en beredskapsplan för krissituationer på 
livsmedelsområdet. 
 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar beredskapsplanen för Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens livsmedel- och dricksvattenkontroll. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsenheten att 
vid behov uppdatera beredskapsplanen. 

 

Bakgrund 
EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor och Riksrevisionen konstaterade 
2015 att livsmedelskontrollen i Sverige inte alltid lever upp till EU-kraven och att 
kvaliteten varierar mellan olika kontrollmyndigheter. Riksrevisionen påpekade att 
livsmedelsverket i högre utsträckning bör utnyttja sina styrmedel så som 
föreskriftsrätt och rätt att förelägga kommunerna.  
 
Med stöd i kontrollförordningen, förordning (EG) 882/2004 som preciserar kraven 
på Sveriges kontrollorgan har föreskrift 2005:21 reviderats för att tydligare styra 
planering och uppföljning av livsmedelskontrollen i Sverige.  
 
Med stöd av livsmedelsverkets vägledning för upprättande av krishanteringsplaner 
har en beredskapsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedel- och 
dricksvattenkontroll tagits fram. Beredskapsplanen kompletteras med bilagor 
bestående av befintliga och nya dokument, stöd, mallar och rutiner. 
 

Enhetens slutsatser 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att beredskapsplanens utformning är ett bra 
underlag men att den bör underhållas och utvecklas fortlöpande. Uppdateringar av 
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enklare art kan hanteras av miljö- och hälsoskyddsenheten. Ändringar av större 
omfattning eller karaktär ska behandlas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
Dessutom bör beredskapsplanen för livsmedel- och dricksvattenkontrollen 
sammanlänkas med en beredskapsplan för miljöbalkens områden. En komplett 
beredskapsplan för miljöbalkens områden saknas för närvarande. 
 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga: Beredskapsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedel- och 
dricksvattenkontroll 
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