MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-30

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Digitalt/Nissan kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande) (deltar digitalt), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)
(digitalt digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Philip Norrman (nämndsekreterare )
Siv Modée (Bygg- och miljöchef)
Emilia Gustafsson (Planarkitekt, deltar digitalt)
Lina Lindespång (Bygglovshandläggare, deltar digitalt )
Angelica Johansson (Bygglovshandläggare, deltar digitalt)

Utses att justera

Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§89

Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Martina Philip Carlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2021-11-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
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Kontrollplan Livsmedel 2022 - 2024
(2021 SBN0230)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa kontrollplan för livsmedel för
verksamhetsåret 2022 - 2024
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnads- och tillsynsnämnden i Hylte kommun är behörig myndighet för kontroll
utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnderna ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
kontroll utförs på de anläggningar som kommunen är kontrollansvarig för. Ansvaret innefattar
kontroll av kommunalt dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.
Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EGförordningar, lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med
kontrollmetoderna inspektion och revision samt i viss utsträckning med provtagning och
analys.
Under 2020 uppstod en coronapandemi i hela världen som även drabbade Hylte kommun. I
mars månad 2020 tog kommunfullmäktige beslutet att ingen livsmedelskontroll skulle göras
tillsvidare. Den enda kontrollen som fick bedrivas var utredning av matförgiftningar,
klagomål, RASFF och liknande. Under juli 2020 upphävde kommunfullmäktige beslutet och
livsmedelskontroller fick återigen utföras. Under hösten 2020 och våren 2021 arbetades
konstrollskulden i fas.
Under 2021 implanterades en ny kontrollmetod som livsmedelsverket har tagit fram för
livsmedelskontrollen. Den nya kontrollmetodiken innebär att företagaren får ett beslut om
åtgärd vid avvikelser som inte bedöms som ringa och därefter följs avvikelsen upp genom en
extra uppföljande kontroll. Den nya kontrollmetodiken innebär att förtagarna får ett beslut
som de har möjlighet att överklaga.
Handlingar i ärendet
 Kontrollplan Livsmedel 2022 - 2024
 Kontrollplan livsmedel 2022-2024
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Samhällsbyggnadsnämndens
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa kontrollplan för livsmedel för
verksamhetsåret 2022 - 2024
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad
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