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Bilaga till MHN årsredovisning 2020

Prestationer
Livsmedel
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas

Utfall 2018
106

Utfall 2019 Utfall 2020
236

174

Budget
2020
146

Livsmedel
Under 2020 har kontrollerna (174 st) gjorts men på annat sätt tidigare. Då fysiska besök inte
rekommenderats så har sk ”skrivbordstillsyn" tillämpats i stor omfattning. Enligt normal
praxis är detta inte tillåtet men livsmedelsverket har godkänt förfarandet samt tagit fram
sätt att utföra den på. I längden är det inte en tillsyn som är hållbar då allt som behöver
kontrolleras inte kan kontrolleras utan att vara på plats. Antalet kontroller ligger i nivå med
de planerade men genomförandet har inte varit fysiskt. Vissa omprioriteringar har fått
göras mellan planerade besök.

Livsmedelstaxa
2020

2021

Timavgift fast årlig avgift

1 407 kr/tim

1 431 kr/tim

Timavgift registrering och extra offentlig
kontroll

1 243 kr/tim

1 264 kr/tim
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Bilaga till MHN årsredovisning 2020

Prestationer
Miljö- och hälsoskydd
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas
(avser alla planerade besök) *

Utfall 2018

Utfall 2019 Utfall 2020

13

Budget
2020

72

85

70

6
33

9
44

-

33

46

40

36
22
63

37
12

-

Antal inkomna ärenden hälsoskydd
-anmälan
- klagomål
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas
(avser alla planerade besök) *

37

Antal inkomna ärenden miljöskydd
-anmälan
-klagomål
-bergvärmepumpar
-köldmediarapporter
Trängselkontroller **

0

101
0

66
110
190

* under 2020 har bara ett fåtal fått fysiska tillsynsbesök, siffran visar antalet objekt som fått tillsyn
genom fysiskt besök eller ”skrivbordstillsyn”.
** för smittskyddsläkaren 100 kontroller och för MHN tillsyn 90 kontroller
Trängselkontrollen av serveringsställen påbörjades under slutet av mars då som stöd till
smittskyddsläkaren i länet som var den som hade jurisdiktion att fatta beslut. Initialt gjordes det
29 kontroller och 16 uppföljningar när de allra första restriktionerna kom, sedan kom helgerna
med mycket folk ute på restaurangerna. Under Valborgshelgen gjordes 22 kontroller och under
Pingsthelgen gjordes 26 stycken. Under denna period gjordes runt 100 kontroller åt
smittskyddsläkaren. Från och med 1 juli var nämnden tillsynsmyndighet och under perioden juli –
december har cirka 90 kontroller gjorts, uppföljande kontroller är inte inräknade. Förutom fysiska
kontroller har information skickats till alla berörda vid ett flertal tillfällen. Till exempel för att
informera om nya restriktioner och hur dessa ska tolkas avseende skyddsavstånd. Utskick har
även gjorts med anledning av att kontoret uppmärksammat brister som ska avhjälpas. Det är
svårt att bedöma den tidsåtgång som krävts både före och efter det att nämnden fick
tillsynsansvaret men den har påverkat den planerade tillsynen för 2020.
Även restriktioner och rekommendationer i sig har påverkat tillsynens utformning och
genomförande exempelvis att (på vissa verksamheter) inte göra tillsynsbesök utan att ersätta
dem med ”skrivbordstillsyn.

