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Statskontorets utredning ”Stärkt
livsmedelskontroll genom ökad
kommunal samverkan (2017:9)”
 Statskontoret föreslår en symmetrisk lösning, d v s samma krav på lösning i hela Sverige.

 Ca 250 kontrollmyndigheter  ca 100; minst tre (3) livsmedels-inspektörer på varje
kontrollmyndighet.
 Inte ändamålsenligt att bara bilda separata livsmedels-kontrollmyndigheter – miljötillsynen
borde följa med.
 Flerstegsraket: Målet uppnås år 2025, men kontrollstation år 2021.
 Morot/piska: Ekonomiskt bidrag (en ÅA i ett år)/Lst trycka på/om inget hänt år 2021
regeringsbeslut om lagstyrd samverkan!

Miljötillsynsutredningens förslag
 Syftet med samverkan bör framgå av MB.
 Naturvårdsverket (NV)  samlande myndighet (ToFR läggs ned).
 Tydligare samverkan mellan TVL-myndigheter.
 Överenskommelse mellan CM och lst – tydligt ange hur TVL samordnas.
 Miljösamverkan Sverige (MSS) och regional miljösamverkan = framgångsfaktorer i
miljötillsynen.
 Regeringen ge lst i uppdrag att ”förhandla fram” organiserad samverkan mellan kommuner
”i behov av samverkan”.

Miljötillsynsutredningens förslag, forts.
 Inkludera näringslivet i samverkan.
 Syftet med miljöbrottssamverkan bör framgå av MB.
 Lst:s ansvar att verka för denna samverkan på lokal och regional nivå.
 Övriga myndigheters ansvar att medverka.

 Åklagarmyndigheten tillsammans med Polismyndigheten och länsstyrelsen få i uppdrag
att:
 Utveckla samverkan mot miljöbrottsligheten
 Identifiera erfarenhetsmässigt miljöbrottsutsatta branscher och föreslå branschspecifika åtgärder.

SKL:s tankar
 Avstyrka Statskontorets förslag beträffande livsmedel?

 Tillstyrka NV:s roll som samlande miljömyndighet + kommunerna med i dialogen?

 Förutsätter en nationell samordning av tillgänglig TVL?

 Önskat obligatorisk regional miljösamverkan och att MSS roll i TVL skulle formaliseras.

SKL:s tankar, forts.
 Öppna upp för alternativa samverkanslösningar mellan kommuner via avtalssamverkan.
 En variant av avtalssamverkan är att finna kommuner som kan fungera som något slags
regionala nod (län eller annat lämpligt geografiskt område) inom t.ex. miljötillsynen.
 Även med samverkanslösningar finns skäl för någon slags basresurs i de flesta
kommunerna. Närhet till VU är bra vid akuta situationer, men även ur servicesynpunkt
gentemot såväl VU som allmänhet.
 Staten har en viktig roll för att främja samverkan mellan kommunerna.

Positivt med samverkan mellan
kommunerna
 Minskar sårbarheten i en liten organisation

 Utnyttjas samlad kompetens
 Skapas tillgång till ”experter” vid sällan förekommande ärenden
 Ökar kontrollmyndigheternas effektivitet och samsyn (stordriftsfördelar)
 Tillskapas samhörighet (handläggarna får kollegor med liknande arbetsuppgifter samt tillgång till
”bollplank”)

Vad tycker ni?
 Tror ni på kommunal samverkan enligt Statskontorets förslag för livsmedelskontroll, MBtillsyn och annat förekommande myndighetsutövning?
 Kan avtalssamverkan vara ett alternativ?

 Vill ni från STORA kommuner sköta tillsyn/kontroll i andra kommuner?
 Vill ni i mindre kommuner släppa tillsyn/kontroll till annan kommun?
 Fördelar/nackdelar?
 Övriga synpunkter?
 Lämna gärna idéer och synpunkter på samverkan thomas.forsberg@skl.se

