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• Delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och 

kommunerna 

 

• Livsmedelsverket samordnar kontrollmyndigheternas 

verksamhet  - råd och hjälp så att kontrollen blir effektiv 

och likvärdig i hela landet 

 

• Regelverket (nästan) uteslutande EG-rätt 

 

Sveriges livsmedelskontroll 



Inte bli sjuk eller lurad 

av maten - från jord till bord 



Målstyrd lagstiftning 

Målstyrd lagstiftning (och flexibilitet)  

kräver annan kompetens än  

detaljreglerande lagstiftning 
 

Exempel: 
 

- annat förhållningssätt till 

  reglerna 

- annat sätt att kontrollera  

- mera bedömning  

  (som bör grundas på kunskap)  

- samtal och annan kommunikation blir viktigare 

 



Målstyrda regler och flexibilitet gör 

arbetsmetodiken ännu viktigare 

Likvärdigheten ligger i ett 

metodiskt arbetsätt för 

att i varje situation göra 

bedömningen om det 

företagaren gör är 

tillräckligt. 

 

- Inga detaljer i lagstiftningen 

om hur det ska vara. 

- Inga generella tolkningar med 

t.ex. fasta 

bedömningsgrunder. 



 

Uppgift om datumet ska anges 

med dag, månad och år,  

i nämnd ordning. 
(53 § LIVSFS 2004:27) 

 

 

 

Märkningen får inte på ett  

avgörande sätt vilseleda  

konsumenten. 
(5 § LIVSFS 2004:27) 

 

Några exempel på målstyrda regler, flexibla 

regler och detaljregler 

   

 

 När det är nödvändigt ska det 

finnas adekvata omklädnings-

rum i tillräckligt antal för 

personalen. 
(Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga II, 

  kap I, pkt 9) 

 

  

 

 



Särskild satsning 2011 - 2014 

Fokus på 
 

Gemensam bild av uppdraget 

Verksamhetsstyrning, ledning, 

   planering och uppföljning 

Metodiskt arbetssätt 

Riskbaserad och ändamålsenlig  

   branschanpassad  kontroll 

Dialog mellan kontrollen och branscher/företagare 

Dialog, samverkan och samarbete inom kontrollen 



Viktiga utgångspunkter 

  Kompetens är mer än kunskap (veta), det är också att 

     kunna göra (färdighet) samt vilja göra (motivation) 

  Kontrollen behöver kompetens inom flera områden, 

     inte bara den yrkestekniska kompetens som anges 

     i 882/2004 

  Kompetens är inget självändamål. Det är ett medel för 

     att kunna utföra de arbetsuppgifter som uppdraget 

     innebär 

  Kontrollmyndigheterna och kontrollsystemet behöver 

     kompetensförsörjning  



Utvecklad dialog med branscher och företagare 

Exempel:  

  Handbok och kurs i professionella 

     samtal 

     - bemötande, dialogkompetens och 

        samtalsmetodik 
 

Kontrollhandböcker med branschinriktning 

   

Branschspecifika kontrollkurser 
     - branschförträdare deltar i kursen och 

        studiebesök hos företagare 



Kompetensförsörjning som inkluderar chefer, och andra 

med ansvar för ledning, planering och uppföljning 
 

Exempel: 

- Kurser i planering, styrning och 

ledning av livsmedelskontroll 

- Konferens om kontrolluppdraget 

- Vägledning om planering av offentlig 

livsmedelskontroll och riskklassning 

Ledning och samordning 



Kontrollhandböcker 

 

 

 

 



• Allmän del – Branschkunskap, Faror och risker, 

kontrollmetoder, frekvens,  

 

• Specifik del – bageri, fisk, frukt, kyl och frys, kallt kök, 

varmt kök, varmt kök, kött, lager, torrvaror 

Kontrollhandbok - butik 



  

 Det är bättre att hitta de  

viktigaste felen på flera 

anläggningar  

än att hitta alla fel på en 

anläggning! 



Kontrollens kärna 

 

Upptäcka bristande efterlevnad + 

 

Ställa krav på att brister åtgärdas + 

 

Använda sanktioner om brister inte åtgärdas = 

 

Kontroll som ger avsedd effekt 



TACK!  

 


