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LivsmedelsverketsLivsmedelsverkets
övergripande mål

Konsumenten i fokus:Konsumenten i fokus:
• Maten är säker  
• Livsmedelshanteringen

är redlig g
• Bra matvanor



Maten är säkerMaten är säker

”Vi bedömer att målet har 

• 89 % tycker att ma
säkesäker

• Brist på kommunala
17 % saknas

• Stor satsning på utbg p
köttbedömning

 uppnåtts 2009”

ten är mycket eller ganska 

a livsmedelsinspektörer, 

bildning inom g



Li smedelshanteriLivsmedelshanteri

”Vi bedömer att målet inte 

• 42 % känner sig ofta
man handlar matman handlar mat

• 92 % av kosttillskott
uppfyller inte märkn

• Inom kontrollen har 
GMO, märkning av fe
den genomförts g

ngen är redligngen är redlig

 har uppnåtts 2009”

a eller ibland lurade när 

t som säljs via internet 
ingskraven
 projekt av godkänd p j g
ettinnehåll med mera 



Mat anorna är braMatvanorna är bra

”Vi bedömer att målet inte h

• 78 % har stort eller g
fö t oende fö  å a åförtroende för våra rå

• 98 % känner till nyck
• Råden om mat i skola

genomslag beroende g g

aa

har uppnåtts 2009”

ganska stort 
ådåd
kelhålet
an utvärderade, varierande 
 på målgruppp g pp



Livsmedelsverkets ks ede s e e s
- fördelning per ver

Redlig
hanterihanteri

10%

Bra matvanor
8%

kostnader 2009   os ade 009
rksamhetsmål

g 
ngng

Säkra 
livsmedel

82%82%



Allmän översynä ö y
General AuditGeneral Audit

20102010



All ä  ö  GAllmän översyn - Ge

• En total genomlysning av
kontroll av livsmedelkontroll av livsmedel
- Livsmedel - D
- Foder - DFoder D
- Växtskydd 

• Berör alla kontrollmyndig
Kommuner- Kommuner

- Länsstyrelser
Centrala myndigheter- Centrala myndigheter

l dit 2010eneral audit 2010

v Sveriges system för

Djurhälsa
DjurskyddDjurskydd

gheter



G l dit 2010General audit 2010

• FVO (Food and Veterinar
av den offentliga kontrolav den offentliga kontrol

• Syftet är att verifiera att 
Ut å  f å  d  fl å iUtgår från den fleråriga
kontrollplanen för livsm
U f ll  äll d  EG lUppfyller gällande EG-l

ry Office) är EU:s revisorer 
lenlen
 kontrollen 
 ti lla nationella

medelskedjan
tift iagstiftning
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11 i i  följ11 revisioner –följan

G ll i ti  14 • Generell organisation, 14 
1-2 tillfällen

• Fjäderfäkött och produkte
• Importkontroll växtskydd 
• Importkontroll icke anima
• Mjölk- och kött  20-30 ap• Mjölk- och kött, 20-30 ap
• Livsmedelshygien, naturli

allergimärkning  3 11 majallergimärkning, 3-11 maj
• Restsubstanser och veteri

24 31 j24-31 maj. 

d  åd  nde områden 

 j i h id tt li   januari och vid ytterligare 

er, 26 jan-4 febr. 
 1-5 mars.
aliska livsmedel, 15-19 mars.
rilril.
gt mineralvatten och  
j  j. 
inärmedicinska preparat

11



O åd  fö  i iOmråden för revisio

• Animaliska biprodukter, s
• Djurskydd  okt• Djurskydd, okt.
• Fiskeriprodukter, inkl. 

di i  ktdioxin, okt.
• Importkontroll, djur och 

animalier, nov. 
• Djurhälsa, 2011j
• Slutmöte, 2011

 f tn, forts.

ept. 
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General Audits- hittiGe e a ud ts tt
inom EU

General AuditsGeneral Audits
• 2 Pilots in 2007 (AT and 

NL)NL)
• 6 first round in 2008 (SK,

HU  EE  ES  IE  DE)HU, EE, ES, IE, DE)
• 9 MS in 2009 (BE,CY,FI, 

EL, LV, LT,PT, SI, UK)
• Sweden in 2010

ills genomförda s ge o ö da

, 
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E f h t   GErfarenheter av Gen

• Det har gått bra !
Bra samarbete med alla • Bra samarbete med alla 
Ställt upp med kort varse

• Kompetenta revisorer. 
• Utkast till rapport för fjädpp j

kommit.
• FVO ser oss som ett kont• FVO ser oss som ett kont

olika kontrollmyndighete

l A dit hittillneral Audit hittills

inblandade myndigheter  inblandade myndigheter. 
el.

derfärevisionen har 

troll-Sverige och inte som troll Sverige och inte som 
r
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Fö bätt i öjli hFörbättringsmöjlighe

• Samordning med andra k
Likvärdig bedömning av • Likvärdig bedömning av 

• Förbättra kontrollen inkl 

• Läs mer- ”Direktingång” • Läs mer Direktingång  
på www.slv.se

ALLT BIDRA
INRIKTNINGSMINRIKTNINGSM

t  å lik  leter på olika plan

kontrollmyndigheter
företagenföretagen
 revisioner

 för information  för information 

AR TILL ATT 
ÅL  UPPFYLLSÅLen UPPFYLLS
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Dricksvatten-a
samordning



Centrala aktörer fråCentrala aktörer frå

Vattentäkt Vattenverk

Naturvårds-
verket 

Miljödepart.

Livsmedels-
verket

Jordbruksdep.

Sveriges
Geologiska

Undersökningg

Näringsdep.

ÄRamdirektivet för LÄNSSTYRERamdirektivet för 
vatten 2000/60/EG

ån täkt till kranån täkt till kran

Distributions-
anläggning

VA-installation

Boverket

Livsmedels-

Livsmedels-
verket

Socialstyrelsen

Livsmedels-
verketBoverket

Miljödep.
Socialstyrelsen

Socialdep.

LSE OCH KOMMUN

Dricksvatten-Dricksvatten
direktivet

98/83/EG



D i k ttDricksvatten-samor

Olika utredningar: 
Klimat och sårbarhetsut• Klimat- och sårbarhetsut

• Dricksvattenförsörjning i 
Vatten

• I klimat- och energipropog p p
Livsmedelsverket i uppdr
nationella samordningen g

d irdning

tredningen (SOU 2007:60)tredningen (SOU 2007:60)
 förändrat klimat; Svenskt 

osition ges g
rag att svara för den 
 av dricksvatten



D i k ttDricksvatten- samo

• Centrala myndigheter so
dricksvatten ingår i koorddricksvatten ingår i koord
Boverket, Naturvårdsverk
Sveriges geologiska undeSveriges geologiska unde
Länsstyrelse/Vattenmynd

• Nationell dricksvattensam• Nationell dricksvattensam
• START- skott för samord
• Nationell nätverk besluta

Sektorsansvarsmyndighey g
Vatten    

d irdning

m har sektorsansvar för  
dineringen: dineringen: 

rket, Socialstyrelsen, 
ersökning (SGU) och ersökning (SGU) och 
digheter
mordnare utseddmordnare utsedd
ning 23 mars

at; 
eter samt SKL och Svenskt 



Framtida a da
livsmedels-
kontrollen



F tid  li d lFramtida livsmedels

• Ny organisation inom Liv
-större fokus på att leda större fokus på att leda 
livsmedelskontrollen
Kompetensförsörjningspr• Kompetensförsörjningspr

• Projekt KontrollReda
- Nytt inrapporteringssys

• ”Livsmedelsamverkan i S

k t llskontrollen

vsmedelsverket
 och samordna  och samordna 

rojektetrojektet

stem
Sverige”  g



N  i ti  Ny organisation 
Livsmedelsverke
Bättre och snabbare mål

Livsmedelsverke

verksamheten genom at
• stärkt förmåga att led• stärkt förmåga att led

livsmedelskontrollen
• bättre rådgivning till fö• bättre rådgivning till fö

konsumenter 
riskanalysens principe• riskanalysens principe

• det blir enklare att nå 
k ålrespektive målgrupp  

 i   inom 
et 2011 
luppfyllelse i 

et 2011 

tt
a och samordnaa och samordna

öretag  kostarbetare och öretag, kostarbetare och 

r tillämpasr tillämpas
 oss, ”en väg in” för 



K t fö ö j iKompetensförsörjni

• Utarbetandet av kontrollh
branscherbranscher.

• Genomföra specialistutbi
olika branscherolika branscher.

• ”Kunskapslyftet”, en fort
l d l klivsmedelsinspektörer. En
fem år.

• Påbyggnadsutbildning på
naturvetare på universitep

j kt t ngsprojektet 

handböcker för olika 

ildningar för kontroll inom 

bildning av verksamma  
llf ll dn tillfällig satsning under 

å en till två terminer för 
ets-/högskolenivåg



F tid  li d l kFramtida livsmedelsko

• Ny organisation inom Liv
-större fokus på att leda större fokus på att leda 
livsmedelskontrollen
Kompetensförsörjningspr• Kompetensförsörjningspr

• Projekt KontrollReda
- Nytt inrapporteringssys

• ”Livsmedelsamverkan i S
- initiativ från kommunal

t llontrollen

vsmedelsverket
 och samordna  och samordna 

rojektetrojektet

stem
Sverige”g
l nivå  



Tack !Tack !


