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Livsmedelskontrollen
Kritik som riktats mot kommunernas kontroll

• EU-kommissionen genom FVO

–Stora variationer mellan kommunerna

–Kritik angående brist på resurser i kommunerna

–Kritik mot kommunernas kompetens, kontrollförordningen 
uppfylls inte enligt FVO

• Annan kritik

–Kommunerna gör inte de kontroller man tar ut avgifter för

–Kommunernas inspektörer arbetar för liten andel med 
livsmedelskontroll, många < 50 % av heltid

–Kommunerna har för små organisationer för livsmedelskontroll
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Livsmedelskontrollen
Avgiftssystemet

• Riskbaserad kontroll efter riskklassificering av objekt

• Finansieringssystem med i princip full kostnadstäckning

• Årsavgifter 

• Godkännanden försvinner 2010

• Behov av ändringar i avgiftsförordningen i samband med att 
godkännanden försvinner

• Behov av ny taxa i samband med att godkännanden försvinner

• Vilket stöd kan SKL ge till kommunerna?

• Timavgifter?
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Livsmedelskontrollen
Personalförsörjningen

• 150 inspektörer saknades vid årsskiftet 2007/2008

• Hur ska försörjningen av kompetent personal ske i framtiden?

• Särskild grundutbildning som livsmedelsinspektör?
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Livsmedelskontrollen
Pågående aktiviteter 1

• Sveriges fleråriga kontrollplan 2007-2009
–Samlad rapport 2008, klar 2009-06-30, revidering av 

kontrollplanen pågår
–Samordnad syn på lagstiftningen klar maj 2008
–Utveckla offentliga kontrollen, fas 1, kartläggning och 

probleminventering klar
–Plan för revision av kontrollmyndigheter, visas för FVO maj 

2009
• Planerat projekt om kontroll som är kopplad till målen i nationella 

kontrollplanen. Erfarenheter från kommuner efterlyses.
• Förändring av myndighetsrapportering till SLV, pågår, start 2010-

01-01. Fyra kommunrepresentanter. Pilotkommuner testar i maj 
2009

• Arbetsgrupp om regelförenkling, SLV
• Styrgruppen datoriserad kontroll förändras



Livsmedelskontrollen
Pågående aktiviteter 2

• Dialog med Livsmedelsverket om kompetensprofil

• Gemensamma organisationer för flera kommuner

• Branschriktlinjer för skola vård omsorg, klar maj 2009

• Utredning om ansvaret inom livsmedelskedjan

• Kommunrevisioner påbörjade och prioritering gjord av 
Livsmedelsverket.

• General Review Mission FVO maj 2009

• General audit FVO 2010
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Livsmedelskontrollen
SOU-utredningen om ansvaret inom 
livsmedelskedjan (SOU 2009:8)

• Utredare Gerhard Larsson

• Betänkande 5 februari 2009

• SKL i expertgruppen

• Föreslår tre nya myndigheter

–Livsmedelssäkerhetsmyndigheten

–Ny myndighet för jordbruk och landsbygdsutveckling

–Ny myndighet för havsresurser och fiske 

• Föreslår ett samlat ansvar för livsmedelskedjan

• Föreslår att det kommunala ansvaret för livsmedelskontrollen 
utreds

• Föreslår en ny grundutbildning för livsmedelsinspektörer
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Livsmedelskontrollen
SOU-utredningen om ansvaret inom 
livsmedelskedjan (SOU 2009:8)

• Viktiga frågor för kommunerna

–Samarbetet mellan de centrala myndigheterna

–Samordnade begrepp och definitioner

–Tillsynsvägledningen till kommunerna

–Tillgängligheten till myndigheternas vägledning

–Revisionernas organisation, kompetens, resurser och 
oberoende

–Krisberedskapen hos de centrala myndigheterna
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Samverkan Miljö och bygg 2009

50 Kommuner i 13 län samverkar i 18

olika konstellationer

Miljö 18
Bygg 8
Plan 4
Kart & Mät 2
Räddning gemensam nämnd och separata kontor 1
Trafik 2-3



Samverkande 
organisationer 2009



En organisation som håller

• NÄMND: Ingår kommunens räddningstjänst bland 
nämndens verksamhet?
Gatu- och parkskötsel? Renhållning och avfallshantering? 
Va-verksamhet?

• FÖRVALTNING: Är drift och tillsynsuppgifter åtskilda 
genom separata avdelningar?

• Finns det delegation direkt från nämnden till särskild 
tjänsteman och drift och tillsyn inte är skilda åt?

• Har förvaltningschefen personalansvar inom 
miljökontoret/avdelningen?

• Löneförhandlar förvaltningschefen för 
personal/avdelningens medel?



Finansiering inom miljö- och 
hälsoskyddet

• Medeltimavgiften 2006 var 644 kronor inom 
miljöbalkens område och 652  kronor inom 
livsmedelslagens område

• Timavgiften var 2006 mellan 400 och 850 
kronor

• Timavgiften är 2009 upp till 1 050 kronor

• 23 % hade 2006 en politiskt uttalad 
målsättning om kostnadstäckningen

• Drygt hälften av kommunerna hade 2006 en 
kostnadstäckning om ca 40 % inom miljö-
och hälsoskyddsområdet

• ”Jäv och beroende” Enkät om miljö- och 
hälsoskyddet i kommunerna 2007
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