
En oberoende kvalitetsstämpel
Pertti Nordman
Chef för livsmedelskontrollen
Hässleholm 161023



Uppdraget

I konsumenternas intresse arbetar Livsmedelsverket för –

• Säker mat och bra dricksvatten
• Att ingen blir lurad 
• Bra matvanor



Hela Sveriges livsmedelskontroll,



Hela Sveriges livsmedelskontroll, en 
livsmedelskontroll som efterfrågas av alla.



Kontroll skapar trygghet.



Kontroll skapar trygghet.
Trygghet skapar förtroende.



Kontroll skapar trygghet.
Trygghet skapar förtroende.
Alla jobbar åt samma håll.



Du gör skillnad.



Rättssäker.
Effektiv.

Kompetent.



Likvärdighet i hela livsmedelskontrollen.

RÄTTSÄKER



Konsumenter och livsmedelsföretagare
ska alltid veta vad som gäller.

RÄTTSÄKER



Göra rätt saker.

EFFEKTIV



Göra rätt saker:

Livsmedelsfusk.
Internethandel.

Koll på kostnaderna.

EFFEKTIV



Göra saker rätt.

EFFEKTIV



Kontrollmetodik.
Arbetssätt.

Digitalisering.

Göra saker rätt:

EFFEKTIV



Livsmedelsföretagen blir allt mer 
specialiserade och livsmedelskontrollen 

måste hänga med.

KOMPETENT



Hur fungerar livsmedelskontrollen?



• De flesta myndigheter gör den kontroll de ska
• Men i vissa kommuner görs fortfarande för få kontroller
• 2015 måste 27 myndigheter svara på kompletterande frågor om 

resultatet av sin kontroll 
• Likvärdigheten i kontrollen är fortfarande en stor utmaning

Några sammanfattande punkter



Många små lokala myndigheter säger sig ha svårigheter 
att sköta sitt kontrolluppdrag: 

2014 angav 53 % av de myndigheter
med en låg andel utförd kontroll 
bemanningsproblem eller resursbrist 
som orsak till att kontrollen inte utförts 
enligt plan. 



154 104

NÅGRA SIFFROR



104 387

NÅGRA SIFFROR



100 kommuner har fler än 2 årspersoner
84 kommuner har 1 till 1,95 årspersoner
67 kommuner har mindre än 1 årsperson

NÅGRA SIFFROR



”Regeringen förväntar sig nu en 
kontinuerlig förbättring av kvaliteten 

i livsmedelskontrollen över tid.”

Regeringens
svar på 
Riksrevisionens 
rapport  om 
granskning av 
livsmedels-
kontrollen. (Skr 
2014/15:16) 



Samverka och samarbeta för
en regelbunden, förutsägbar 

och likvärdig kontroll.



Livsmedelsverket föreslår nu
regeringen att se över möjligheten

att styra myndigheter mot att 
samverka mer med varandra.



En oberoende kvalitetsstämpel –
i konsumentens intresse och för att

främja livsmedelsföretagandet.



Tack.
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