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beslutade den 15 juni 2016.
Med stöd av 30 och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter
om offentlig kontroll av livsmedel1 att det i föreskrifterna ska införas
fyra nya paragrafer, 3 e–3 h §§, samt närmast före 3 e § en ny rubrik
av följande lydelse.

Planering och uppföljning av offentlig kontroll
3 e § Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år
och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.
Av planen ska framgå
1. en bedömning i enlighet med vad som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 882/2004 respektive 3 c § dessa föreskrifter av behovet
av livsmedelskontroll inom myndighetens ansvarsområde,
2. myndighetens prioriteringar för varje år vad gäller kontroll av
anläggningar, anläggningstyper, varor, varuslag eller områden för
kontroll,
3. hur myndigheten avser att använda olika kontrollmetoder, särskilt provtagning och analys,
4. de personella, ekonomiska och andra resurser som myndigheten
behöver för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter,
5. hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan har beaktats, och
6. hur myndighetens utvärderingar av genomförd kontroll har beaktats.
Planen ska uppdateras vid behov.
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3 f § Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera
genomförd kontroll. Vid utvärderingar ska myndigheten särskilt beakta resultaten av kontrollen i förhållande till den tidigare planeringen.
3 g § Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning
finns i artikel 6 i förordning (EG) nr 882/2004.
Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning (kompetensförsörjningsplan). Av kompetensförsörjningsplanen
ska framgå
1. den kompetens som myndigheten behöver för att fullgöra sina
kontrolluppgifter,
2. den kompetens som finns hos myndighetens personal samt andra
personer som bedriver kontrollverksamhet för myndigheten,
3. behovet av kompetensutveckling hos personalen, och
4. hur myndigheten avser att uppfylla kraven på kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsplanen ska hållas uppdaterad.
3 h § Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan finns
i artikel 4.2 f i förordning (EG) nr 882/2004 samt 3 d § dessa föreskrifter.
Av myndighetens beredskapsplan för nödsituationer på livsmedelsområdet ska framgå
1. i vilka nödsituationer beredskapsplanen är tillämplig,
2. organisation och ansvarsfördelning när beredskapsplanen är
tillämplig,
3. rutiner för handläggning och annat arbete i nödsituationer,
4. hur myndigheten säkerställer tillgång till den personalstyrka och
den kompetens som myndigheten behöver i nödsituationer,
5. vilka funktioner inom myndigheten och andra organisationer
som ska kontaktas i nödsituationer samt deras aktuella kontaktuppgifter,
6. hur myndigheten informerar och kan kontaktas av allmänheten
när detta behövs av hälso- eller säkerhetsskäl,
7. myndighetens rutiner för att säkerställa att uppgifterna i beredskapsplanen är aktuella, och
8. hur myndigheten testar och utvärderar om beredskapsplanen är
ändamålsenlig.
Myndigheten ska regelbundet och vid behov uppdatera beredskapsplanen.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.
ANNICA SOHLSTRÖM
Kristina Ohlsson
(Juridiska avdelningen)
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